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RESUMO

O trabalho procura analisar a utilização dos modelos em g~
rale dos modelos de simulação em particular como instrumen
to para o treinamento de executivos em marketing. Utilizan-
do-se de conceitos e/ou teorias geralmente aceitos na área
de marketing, foi elaborado um modelo de simulação que,à luz
de dados secundários relevantes da realidade brasileira, p~
desse servir como instrumento para (a) treinar exeçutivos
na "prática" de marketing, (b) ensinar conceitos e teorias
existentes na área de marketing, (c) representar os aspec
.tos relevantes da realidade de marketing, e (d) treinar os
executivos de marketing no processo de tomada de decisões.
Colocado em teste junto a um grupo selecionado de executi-
vos, o modelo de simulação foi considerado pelos mesmos co
mo sendo um instrumento útil para o treinamento e/ou desen
volvimento de executivos na área de marketing.
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CAPITULO 1
INTRODUÇÃO

Os anos 70 marcaram grandes desenvolvi-
mentos na irea de marketing, particularmente no que con
cerne à estratégia mercadológica. A rigor, a década de
60 e a primeira metade da década de 70 serviram pata se
dimentar urna série de conceitos que foram desenvolvidos e
analisados pelos estudiosos e praticantes do marketing
no mundo ocidental. A quase totalidade dos estudos e
pesquisas efetuadas, bem como os consequentes livros e ar
tigos publicados refletia a preocupação dos estudiosos do
marketing "em consolidar os conceitos bisicos então desen
volvidos, procurando comprovar, na medida do possível de
forma empírica, a validade e/ou a aplicabilidade de tais
conceitos na representação da "realidade do mercado" .

O marketing passava, então, por uma fa
seque poderíamos chamar de validação conceitual. Dife-
rentemente dos generalistas dos anos 50, surgiram os



os especialistas dos anos 60, cada um deles tentando vali
dar os conceitos básicos de sua área de especializaç~o
Foi uma fase fértil para os especialistas em propaganda e
promoç~o de vendas, distribuiç~o física e logística, adm!
nistraç~o de preços, relações p6blicas, varejo, comporta-
mento do consumidor, dentre outras áreas do marketing. Ta
manho era o volume de estudos efetuados e o inLeresse de
monstrado em cada irea do marketing, que se multiplicaram
o nfimero de livros e peri6dicos dedicados aos estudiosos
em cada uma dessas áreas, principalmente nos Estados Uni
dos da América, berço do marketing como uma área especÍf!
ca de estudo no campo das Ciências Sociais.

Infelizmente, apesar da incontestável
importância do trabalho efetuado pelos especial~stas, com
raríssimas exceções, estes trabalhos fornecem uma vis~o
superficial para quem quer conhecer e entender o mar~eting
como um todo. Do ponto de vista do especialista, o impor-
tante é mostrar que sua área de especialização é a ~area
de maior relevãncia dentro do campo de estudo específico.
Assim, existem livros e artigos dedicados a áreas especí-
ficas do marketing que hão mencionam sequer a existênciá

"-de outras áreas de especiali~ação dentro do próprio marke
ting, como que se as diversas áreas do conhecimento merca
dológico fossem ab~olutamente independentes entre si. Mes
mo alguns dos livros textos mais conhecidos e respeitados,
surgidos.na década dos 60, e que procuravam através da
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abordagem administrativa dar uma cobertura abrangente da
área de marke t i.n g , tratavam cada área de forma estanque(l).
Ao final do livro, o leitor tinha aprendido quais eram as
ireas abrangidas pelo marketing, e quais eram as princi -
pais variiveis que poderiam determinar um maior ou menor
domínio do praticante sobre cada irea específica, e quase
nada mais que isso.

Igual procedimento se desenrolava nas
universidades e faculdades que ensinavam marketing como
disciplina isolada. Ensinava-se aos alunos como tomar de
cisões sobre produtos, preços, promoção e distribuição,d~
cisões sempre estanques~ embora, i luz de conce~tos. t~c
nicas e instrumentos adaptados de outras ireas do conheci
mento para um aprendizado mais eficiente. Desta forma, a
estatística, a sociologia, a psicologia, entre outras áreas
do conhecimento humano, fizeram significativas contribui-
ções para uma melhor compreensão das atividades do marke-
tinge No entanto, mais uma vez, estas contribuições visa
vam analisar problemas isolados em áreas específicas do
marketing. Poucas contribuições dessas áreas foram sign!
ficativas no sentido de se dar uma visão global do campo
de abrangência do marketing.

Os anos 70 mostraram uma crescente preo-
cupaçao dos estudiosos do marketing em integrar os conce!
tos, t~cnicas e instrumentos desenvolvidos pelos especia-
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listaS no s~ntido de se permitit que o marketing pudesse
ser analisado como um todo. A rápida proliferação de li
vros e artigos dedicados a "marketing integrado", "plan~
jamento em marketing", "abordagem sistêmica em marketing",
dava indícios de que a dicada de 70 séria destinada a es
tuda r O impacto do marketing como um todo nas operaçoes
atuais e futuras das empresas (2).

De fato, depois dos significativos re
sultados obtidos pelo Grupo de Consultoria de Boston (3)
e pelo Projeto PIMS(4) O estudo do marketing do pónto

de vista estratigico paSsOu a ser encarado como de funda
mental ímportincia para o melhor posicionamento das em
presas no 'ambiente competitivo em .que as mesmas estão in

seridas.

Em conclusão, apesar dos termos "eptr~
tégia", "integração", "planejamento", "sistemas", esta -
rem sendo usados há bastante tempo na literatura especia

6CG
lizada de marketing, somente a partir dos estudos do GeB)

e do Projeto PIMS i que realmente se deu um passo decisi
vo no sentido de se analisar omarketing de uma forma real
mente integrada, planejada e voltada para o fut~ro. Es-
tamos entrando definitivamente na era do marketing estra

tégico.
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1.1. O que é estratégia?

Parece ser consenso entre estudiosos e
praticantes do marketing que as empresas tendem a ser mais
bem sucedidas quando as mesmas possuem uma estratégia bem
definida. De acordo com Vancil, uma estratégia para ser
eficiente deve ser mais do que uma simples listagem de pr~
pósitos ou objetivos; ela deve fornecer uma ~uia que auxi
lie aos tomadores de decisão em uma empresa, para que os
mesmos tomem decisões coerentes com os objetivos buscados
pela empresa (5). Para ele, "a estratégia de uma organiz~
çao, ou de uma subunidade de uma organização mais ampla, é
um conceito expresso ou implícito pelo líder da organiza
çao, (a) dos objetivos ou propósitos de longo-prazo da or
ganização,(b) das restrições e diretrizes genéricas, auto-
impostas pelo líder ou aceitas por ele de seus superiores,
que presentemente restringem o escopo das atividades da or
ganização, e (c) dos atuais conjuntos de planos e metas de
curto-prazo que estão sendo adotadas.na expectativa de con
tribuirem para o alcance dos objetivos da organização" (6).
Os grifos produzidos pelo próprio autor demonstram sua pre~
cupação com alguns aspectos específicos da definição de es
tratégia. Primeiro, que a definição de estratégia não se
aplica apenas à organização como um todo, mas também a ca
da subunidade em que a organização pode ser dividida. As
sim, tanto podemos formular u~a estratégia para a organiz~
ção como um todo, como podemos formular estratégias de ma!.'
keting, finanças, recursos humanos, e assim por diante.Se
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gündo, que alguém na organização precisa formular as "res-
trições e diretrizes genéricas" que servirão como guia, p~
ra as decis5es da organização ou de uma subunidade especí-
fica. Evidentemente, quanto mais alto for o nível hierir -
quico do tomador dedecisQes dentro de uma organização,maior
a.probabilidade de que ele imponha as restrições de' atua
ção e/ou as diretrizes genéricas da organização. O líder
de uma subunidade específica, por exemplo o executivo res
ponsivel pela di~isão ou departamento de marketing em uma
empresa, teri condições de formular algumas restrições e
diretrizes genéricas. mas certamente deveri se sujeitar a
outras ji pteviamente formuladas pelo principal executivo
da organização. Terceiro, a estratigia de uma unidade org~
nizacional ~ dinimica. Em qualquer momento específico ela
expressa as restrições, diretrizes e planos que atualmente
definem o campo e a forma de atuação da organização, sendo,
no entanto, passível de modificação desde que se vislumbrem
oportunidades ou ameaçás no meio ambiente interno e/ou ex-
terno i organização. A não ser pela preo~upação explícita
de Vancilcom estes três aspectos específicos, o conceito
de estratigia não i significativamente diferente de outros
existentes (7). Essencialmente, a elaboração de uma estra
tigia competitiva consiste no "desenvolvimento de uma fór
mula ampla de como uma empresa vai competir, quais deve·
riam ser suas metas, e quais diretrizes serão necessirias
para que estas metas sejam atingidas"(8). De fato, uma
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estratégia pode ser concebida corno um esquema para se alcan
çarobjetivos definidos, através da aplicação de recursos
~scassos, i luz de uma concorr~ncia inteligente.

Do ponto de vista do marketing, a estra-
tégia deve levar urna consideração, inicialmente, uma análi
se do meio ambiente, especialmente os clientes, e os concor
rentes atuais e potenciais. O planejamento de marketing d~
ve iniciar e terminar com o cliente, considerando o produto
corno urna variável e não corno um parimetro. A seleção dos
clientes a serem "trabalhados" é dos mercados a serem servi
dos é a decisão fuais importante a ser tomada por qualquei
empresa e é a principal det~rminante de suà natureza. O as
pecto central no desenvolvimento de uma estratégia mercado-
16gica é a avaliação dos pbntosfortes e fracos da empresa
aa comparação desses pontos com as necessidades não-satis-
feitas dos clientes. Uma estratégia mercado16gica eficien-
te depende, portanto, de uma avaliação honesta dos "fortes
e fracos", de boas informações a respeito das necessidades
dos clientes e de como os concorrentes estão atualmente seI
vindo a esses clientes. Além disso, uma estratégia merca
dol6gica eficiente deve ser composta de substratégias de
produto, preço, promoçao e distribuição, consistentes en-
tre si e, preferivelmente, tom efeito sinergético. Estas
substratégias formam o qtié alguns autores cha~am de progra-
mação mercadológica (9).
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A estratigia mercadol6gica deve servir
como elemento de ligação entre o plano estratigico global
da empresa e os programas específicos de marketing. Desta
forma, a estratigia mertadol6gica deve ser consistente com
os planos globais da empresa, ao mesmo tempo que deve ser
vir como elemento direcionador das atividades específicas
de marketing. Para cumprir estas funções, a estratigia me~
cadol6gica deve incluir em seu planejamento detalhes sobre
(a) os objetivos de marketing, (b) a especificação dos mer
cados~alvo a serem atingidos, e Cc) a formulação dos proce-
dimentos mercado16gicos ~ serem seguidos.

1.1.1. Objetivos Mercadol6gicos

Depois que a alta administração tenha d~
finido os objetivos gerais da empresa, e depois que uma aná
lise do meio ambiente tenha sido feita, o executivo de mar
keting está pronto para definir seus objetiv6s. Os objet!
vos estabelecem alvos para o direcion~mento dos esforços da
empresa e guia~ a estratigia mercadol6gica. No estabeleci -
mento dos objetivos de marketlng, deve-se ter sempre em men
te se os mesmos sao compatíveis com os pbjetivos gerais da
empresa; esta preocupação irá afastar a possibilidade de

;
se ter um objetivo que, embora ideal do~ponto de vista de
marketing, possa estar em conllito com os melhores interes-
ses de um ou mais departamentos da empresa. Todos os objet!
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vos devem ser estabelecidos tendo como quadro de referência
a anilise situacional anteriormente mencionada, dando-se ên
fase específica ao meio ambiente externo, aos pontos fortes
e fracos da empresa, e às oportunidades de mercado. Algumas
questões básicas para o planejamento poderão ser respondi -
das pela anilise situacional. tais como (10):

- Quem sao os ~lientes atuais e potenciais ,
e onde eles se encontram? Quais são seus
problemas, necessidades e desejos?

- Quais benefícios pode a empresa dar a es
tes clientes? Os concorrentes podem dar os
mesmos benefícios a eles?

Qual é a atual posição da empresa no merc!
do? Qual é a posição que a empresa quer oeu
par daqui a. x anos?

- Como ela pretende chegar a esta posição fu
tura? Que problemas devem ser superados p!
ra se chegar a esta posição?

- Quem sao os principais concorrentes? Como
a empresa a~alia seus objetivos e estraté-
gias aparentes em relação a seus produtos?
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preços? distribuiçio? serviços? comunicaçio
com seus 2lientes? Quais sio os pontos for
tes e ftaças dos principais concorrentes?

Existe um sem-nGmero de possíveis obj~
tivos mercadológicos, tanto do ponto de vista qualitati -
vo quanto do ponto de vista quantitativo. No entanto, p!
ra que os esforços da eITlpresasejam direcionados de uma
forma eficiente~ algurts crit~rios devem ser considerados
antes de se definir os objetivos. Alguns crit~rios sio:

(lI)

· Devem ser orientados para resultados

· Devem ser mensuráveis

• Devem ser realistas (alcançáveis)

· Devem ser específicos (claros)

· Devem ser aceitáveis por todos departamentos

· Devem ser flexíveis

· Devem ser consistentes entre si

Devem ser desafiadores

'Dados esses crit~rios, alguns dos obje-
tivos e/ou metas mercadológicas mais comuns sio os seguin-

tes:
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- Produtividade e Volume de Vendas

· Aumentar o nfimero de clientes em x%
até uma determinada data.

· Aumentar a penetração em um mercado
espetífico. com os produtos atuais,
em x% até uma determinada data .

· Aumentar o volume de vendas do prod~
to y em x%. em regiões, distri -
tos e territórios selecionados, até
uma determinada data.

· Atingir desempenho de vendas, até uma
data determinada, do tipo:

.. x visitas por vendedor
y pedidos por visita
vendas de Cr$ Z por pedido
gastos de Cr$ W por visita
V visitas por dia, etc.

- Lucratividade

· Aumentar o retorno sobre o investimen-
to mercadológico em x% para o próximo
ano fiscal.
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. Aumentar a taxa de lucro em regiões,
distritos e territórios~chaves em

i
x% até uma determinada data.

- Participação no Mercado

. Aumentar em x% de participaçào no
mercado em regiões, distritos e terri-
tórios selecionados, até determinada da
ta.

- Distribuição

Estabelecer x novoS distribuidores
em regiões geográficas específicas, até
uma determinada data.

- Propaganda e Promoção

. Aumentar o conhecimento dos produtos
da empresa em x% entre compradores po t en
cjais-chave, em mercados específicos,
at~ uma determinada data.
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- Preços

Manter preços competitivos com os prig
cipais concorrentes, garantindo uma
contribuição mínima unitária de x% p~
ra o lucro.

1.1.2. Especificação dos mercados-alvo.

A especificação dos mercados-alvo a se
rem atingidos, é um segundo elemento importante no plane-
jamento da estrat~gia mercadol6gica de qualquer empresa .
Mais uma vez, a análise situacional servirá como instru -
mento capaz de fornecer ao executivo de marketing indica-
ç&es de possíveis oportunidades não totalmente exploradas
no meio ambiente, isto ê; de possíveis mercados-alvos ou
segmentos que poderão ser eficientemente trabalhados pela
empresa. A seleção de um alvo particular, ou de vários
alvos se for o caso, e influenciada por alguns fatores deg
tre os quais merecem destaque: (a) a importãncia do alvo
quando relacionado aos obje~ivos gerais da empresa e aos
objetivos específicos demarketing, (b) o potencial que o
alvo representa em termos de novas oportunidades para a
e~presa, e (c) a capacidade da empresa em desenvolver pr~
gramas merçadol6gicos capazes de explorar de forma efici-
ente as oportunidades apiesentadas pelo alvo ou segmento.
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Do ponto de vista de sua natureza, os
mercados têm sido vistos historicamente ou como lugares ge~
gráficos ou como coleções de pessoas. Assim, um mercado
do ponto de vista geográfico pode ser caracterizado como
um mercado mundial, um mercado sulamericano, um mercado na
cional, etc .. Dentro do mercado nacional, por exemplo, um
mercado pode ainda do ponto de vista geográfico, ser subd!
vidido em mercados regionais, ou mesmo em um determinado

, ,

centro comercial, em determinado shopping center, ou até
em unidades menores como uma determinada loja. Por outro
lado, O mercado visto como coleçio de pessoas di ao mar-
keting uma caracterrs~ica extremamente dinimica. Pessoas
com desejos e poder aquisitivo fazem estas oportunidades se
transformarem em realidade. Um mercado como uma coleção
de pessoas "implica na existência de pessoaS com capacida-
de de compra; isto 'é, pessoas com dinheiro para gastar
querendo bens e serviços"~ (12) O mercado como coleção de
pessoas é certamente alguma coisa extremamente complexa,pojs
no limite, cada pessoa sendo ~nica teríamos diferentes ne-
cessidades e desejos para cada uma delas e diferentes pro-
dutos que'pudessem satisfazer a cada pessoa individualment~.
Uma forma para superar o problema de ter que analisar cada
pessoa isoladamente, ~ categorizar as pessoas de acordo com
algumas dimensões, mesmo cientes que esta categorização ten
de a simplificar a natureza complexa do mercado, principal-
mente do mercado do consumidor final. Algumas dessas dimen-
- -soes sao as seguintes:
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. FATORES DEMOGRÁFICOS

i
População
Distribuição da população em grupos
etários
Nível de educação formal
Origem racial

• FATORES ESPACIAIS

Distribui~ão geográfica
Mobilidade da população

· CARACTERtSTICAS DA UNIDADE FAMILIAR

Tamanho da família
Idade do chefe da família
Presenças ou não de crianças na família

· FATORES ECONOMICOS

Renda
Crédit0

'0 Padrões de gastos da fa~í1ia

· EXPECTATIVAS DOS CONSUMIDORES

• o Intenção de compra dos consumi.dores
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Às vezes, uma empresa define seu mercado-
alvo como sendo o mercado, total para um determinado produ-
to. Quando uma empresa estabelece um único composto merca-
dológico e o dirige a um mercado inteiro para um determin!
do produto, ela está usando uma abordagem do mercado total
ou abordagem não-diferenciada. As suposições básicas por

\

trás desta abordagem são as de que as necessidades dos
clientes individuais no mercado-alvo para um determinado
tipo de produto são similares e, portanto, que a empresa

pode satisfazer a grande maioria dos clientes com um único
composto mercadológico (13). A abordagem do mercado total,
desta fo~ma, para ser eficiente, necessita que duas condi-
ções sejam satisfeitas:

(1) Uma grande proporçao de clientes no mercado
deve t~r n~cessidades similares pelo produ-
to da empresa, e

(2) a empresa d~ve ser capaZ de des~nvo1ver e
manter um único composto mercadolÓgico que
satisfaça as necessidades dos clientes.

Na realidade, nesta abordagem, a empresa
deve ser capaz de identificar um conjunto de necessidades
do produto que sejam comun~a maior parte dos clientes no
mercado total, e deve ter os recursos e habilidades admi-
nistrativas para atingir uma porção ponderável deste mer
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cado total para o produto. Quando uma empresa usa a abor-
dagem do mercado total, :frequentemente ela tenta usar seus

I

esforços promocionais para diferenciar seus produtos dos
produtos dos concorrentes; ela espera estabelecer na mente
dos clientes, a superioridade de seus produtos em relação
aos da concorrência. Esta estratégia é chamada de estraté-
gia de diferenciação do produto (14).

A idéia de homogeneidade de mercado,que
serve de suporte para a estratégia de diferenciaçio do pr~
duto, estava implícita na teoria da competição perfeita
Dentro da teoria mercadológica moderna, foi Alderson quem
primeiro discutiu a ilusão de homogeneidade de mercado.Sua
teoria do marketing se baseava no conceito de heterogenei-
dade de mercado (15). No limite da heterogeneidade, cada
consumidor é diferente dos demais, e portanto, poderíamos
ter tantos segmentos de mercado quantos fosses estes consu
midores. Por outro lado, os consumidores podem ser mais
ou menos similares. Assim, a despeito do fato de que cada
consumidor difere dos demais, ainda é verdade que cada con
sumidor tem um comportamento mais próximo de alguns consu-
midores do que de outrds. Um grupo de consumidores, simi-
lar entre si em algumas características (mas não em todas)
é chamado de um segmento de mercado. Segmentos de mercado,

I

são, portanto, subgrupos na sociedade (16). Mesmo antes
que o termo segmento de mercado fosse conceitualizado pelos

I

estudiosos e praticantes de marketing, os segmentos de mer-
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cado já existiam de uma forma ou outra. Os segmentos de
mercado sio elementos inevitáveis e fundamentais da econo
mia. Sempre houve usuários e nio-usuários, grandes e p~
quenos usuários, usuários frequentes e ocasionais, usuá -
rios contentes e descontentes (17). Se eles eram ou nao
chamados de segmentos de mercado não ~ importante. O que
importa é que, de fato, eles eram e continuam a ser seg -
mentos de mercado, isto ê, subconjuntos de uma população
maior. Portanto, dentro desse conceito, todos os mercados
são compostos de segmentos. Um segmento de mercado é um
conjunto de pessoas, grupos ou organizaç6es que t~m uma
ou mais características similares e que, portanto, os le-
va a ter necessidades relativamente similares com relação
a um determinado produto; por outro lado, "a segmentação
de mercado é o processo de se dividir o mercado total em
segmentos de mercado, com o objetivo de desenhar um com
posto mercadológico (ou compostos mercadológicos) que me-
lhor se adapte is necessidades de c~da segmento" (18).

Para que uma segmentação de mercado po~
sa ser efetivada com sucesso, alguns requisitos devem ser
atendidos com relação aos segmentos de mercado(19):

- os segmentos devem ser identificados e medi
didos de forma específica.

- Os segmentos devem evidenciar um potencial ade
quado.
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Os segmentos devem ser economicamente aces-
~ .SlvelS.

- Os segmentos devem reagir aos esforços mer
cada lógicos apropriados.

- Os segmentos devem ser razoavelmente está
veis no transcorrer do tempo.

Dentro dos requisitos acima menciona-
dos, quais sao as bases para se identificar os segmentos de
mercado? Existe uma abundante literatura nesta área, de tal
forma que nos limitamos aqui a simplesmente listar as prin-
cipais bases utilizadas: (20)

- Segmentação geográfica
- Segmentação demográfica
- Segmentação pelo grau de uso do prOduto

- Segmentação psicográfica

- Segmentação pelos atributos do produto

Segmentação por variáveis do estilo de vida

Segmentação por variáveis psicológicas

A análise da segmentação .~ um passo cru
cial para a programação das atividades mercadológicas de
qualquer empresa. De fato, a abordagem de segmentação do
mercado significa(a) agrupar consumidores individuais em
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segmentos relativamente homog~neos em relação ao grau de
respostas' aos elementos do composto mercado16gico, de
tal ~orma a (b) aumentar os lucros pelo desenvolvimento
de programas mercado16gicos separados (compostos mercad~
16gicos) para segmentos selecionados levando-se em consi
deração os requisitos específicoS dentro de cada segmen-
to - alvo (21).

1.1.3. Formulação de procedimentos mercado16gicos

Como já foi mencionado anteriormente,
a terceira etapa do planejamento da estratégia mercadol~
gica é a formulação de procedimentos (ou programas) mer
cado16gicos. Dados os objetivos mercado16gicos buscados
pela empresa, e dados os segmentos de mercado (ou merca-
dos-alvo) a serem explorados, esta terceira etapa proc~
ra ajustar e dosar os elementos do composto mercado16gi-
co de tal forma a possibilitar que este programa i~tegr~
do de marketing seja capaz de alcançar os objetivos pr~
postos e contribuir positivamente pata o·alcance dos ob-
jetivos mais amplos da empresa. A elaboração dos progr~
mas mercado16gicos e, portanto da estratégia envolve o
uso apropriado das variáveis mercado16gicas. Estas variá
veis incl~em: (22)

1. PRODUTO - diretrizes e procedimentos re-
lacionados a:
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(a) Linhas de produtos a serem oferecidas -
qualidades, desenhos, etc.

(b) Diretrizes qtianto a marca - marca regi!
trada, marcas individualizadas,"family
brands", "privat e brands"

(c) Embalagem

(d) Modificações na linha de produtos

(e) Eliminação de produtos

(f) Desenvolvimento de novos produtos

2. PREÇO - diretrizes e procedimentos relacio-
nados a:

(a) Nível de preços a ser adotado

(b) Preços específicos a serem adotados

(c) Margens a serem obtidas

(d) Descontos a serem oferecidos

3. PROPAGANDA E PROMOÇÃO DE VENDAS - diretrizes
e procedimentos relacionados a:

(a) Determinação da verba

(b) Determinação do tipo de mensagem a ser
adotado
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(c) Determinação dos veículos promocionais
Ildequados

(d) Alocação de verba por veículo

(e) Determinação do tipo de promoção de
vendas adequado

4. VENDA PESSOAL - diretrizes e procedimentos
relacionados a:

(11) Enfase a ser dada à atividade de venda
pessoal

(b) Abordagem a ser utilizada pelos vendedores

(c) Administração de força de vendas: recru
tamento e seleção, treinamento, compensa-
ção, alocação da força de vendas.

S. CANAIS DE DISTRIBUIÇÁO - diretrizes e proce-
dimento~ relacionados a:

Ca) Canais a serem usados e a importincia re
lativa de cada um

Cb) Grau de seletividade entre atacadistas e
varejistas

Cc) Esforços para obter apoio dos revendedores
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6. DISTRIBUIÇÃO FtSICA - diretrizes e procedi-
mentos relacionados a:

(a) Estocagem

(h) Transporte

Cc) Estoques

(d) Sistemas de suporte logístico

Estas variáveis podem ser agrupadas em
um número extremamente grande de combinações ou compostos
mercadológicos. Evidentemente, o objetivo a ser buscado

..•
e

o de se dosar convenientemente estas variáveis de tal for

ma a se encontrar um composto mercadológico que aparente -
mente melhor se adapte às características do mercado-alvo,
levando-se em consideração a disponibilidade de recursos

da empresa, e, obviamente, os objetivos buscados no segme~
to ou mercado-alvo. Cada possível composto mercadológico,
visando determinado(s) objetivo(s) para determinado(s)seg
mento(s) de mercado(s), é uma diferente estratégia mercad~
lógica. A formulação da estratégia mercadológica é prova-
velmente uma das partes mais difíceis e críticas de todo o
processo de marketing; "a estratégia mercadologica deve

conter uma mistura das variáveis mercadológicas que explo-
re as vantagens diferenciais mais lucrativas e mais facil-
mente .sustentáveis pela empresa" (23). Esta nao ..•

e uma
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tarefa simples; por ser complexa, e por lidar com um nfime
ro infinitamente grande de alternativas, e por nao ter
um mecanismo de fácil e rápida avaliação, a estratégia me!
cadológica ainda está longe de alcançar o grau de conheci
mento e desenvolvimento obtidos por cada elemento do com
posto mercadoló~ico isoladamente. Apesar dos significat!
vos avanços obtidos na década dos 70 na área de estraté -
gia mercadológica, possivelmente a década dos 80 não se
rá ainda suficiente para aclarar todas as dfividas e ques-
tões que se colocam a frente desta área. Há um consenso
entre os estudiosos e praticantes do marketing da imporci~
cia de se ter urna estratégia mercadológica bem definida,de
que o planejamento estratégico em marketing é crucial para
a sobrevivência das empresas no longo prazo, e de que pla-
nos estratégicos devem ser elaborados e continuamente re ~
vistos se a empresa quiser efetivamente atingir seus obje-
tivos. No entanto, não há nenhum (ou quase nenhum) conse~
so para se avaliar urna estratégia ou um plano estratégico
dentro da seguinte perspectiva:

"Corno seriam afetados os resultados obti-
dos pela empresa caso o programa mercad~
lógico adotado para um determinado merc~
do-alvo fosse diferente daquele inicial-
mente planejado?"
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Em outras palavras, o marketing ainda
não foi capaz de definir qual a dosagem ideal, isto ..•e,a
dosagem que leve aos melhores resultados com o menor cus
to, dos elementos do composto mercadológico, de tal for-
ma a alcançar os objetivos propostos em segmentos de mer
cado específicos. Apesar dos esforços efetuados pelos
estudiosos e praticantes dos experimentos mercadológicos,
esta área está áinda tateando no sentido de buscar res
postas conclusivas sobre as relações de causa-efeito en
tre variáveis individuais do composto mercadológico e va
riáveis dependentes do tipo vblume de vendas ou partici-
pação no mercado(24). Se isto é verdade em termos de va
riáveis individuais, o quadro ainda é muito mais vago em
termos de avaliação de programas mercadológicos comple -
tos. Evidentemente, a situação se torna ainda mais crít!
ca quando se percebe que os programas ou estratégias mer
cada lógicas somente t~m sentido quando analisados de for
ma global, isto é, levando-se em.consideração todos os

"'\
elementos do composto mercadológico, as interações entre
eles, e as interações desses elementos com ás demais v~'
riáveis internas e externas ã empresa.

A avaliação a posteriori já é extrema
mente difícil tendo em vista que as interações menciona-
das não permitem que os efeitos das variáveis isoladas e
de cada possível interação sejam facilmente mensuradas
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Estabelecer um mecanismo de avaliação a priori de uma es-
tratégia mercadológica global pode. portanto, parecer uma
tarefa impossível de ser cumprida, a menos que se tenha
condições de estimar quais sao as possíveis relações exi!
tentes entre cada variivel e suas diversas interações,com
uma ou mais variáveis dependentes no ambiente mercadológ!
co.

1.2. Por que estudar o marketing através de simulação?

o desenvolvimento de programas ou es-
tratégias mercadológicas envolve, naturalmente, julgamen-
tos dos executivos em relação a diversos cursos de ação
alternativos. Na realidade, existe um número quase que i~
findivel de dosagens do composto mercadológico que certa-
mente levari a diferentes consequências em termos de re
sultados obtidos pela empresa em determinado segmento -aI
vo a ser explorado pela mesma. O risco que os executivos
correm ao escolher uma estratégia errada é muito grande;
se se considerar que a implementação de uma estratégia
envolve grandes quantias de dinheiro, é essencial que ela
seja avaliada antes de ser usada em grande escala. O ca
minha natural adotado pela maior parte das empresas e o
de efetuar testes de mercado. O objetivo do teste de mer
cada é o de tentar avaliar a natureza e a forma que um
conjunto de planos ou programas mercadológicos tem sobre
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os resultados de urna empresa. De urna forma mais específi-
ca, o teste de mercado ~

"Urna t~cnica de pesquisa na qual o produto em es-
tudo é colocado ã venda em urna ou mais localida-
des ou áreas selecionadas, sendo sua receptivid~
de observada, registrada e analisada, tanto em
termos do consumidor final corno dos intermediá -
rios envolvidos. A performance nesses mercados-
teste deve dar alguma indicação da performance ~
perada quando o produto for comercializado em
larga escala. A performance inclui dois aspec -
tos: (a) o volume de vendas e a lucratividade pr~
váveis do produto quando vendidos em urna escala
mais ampla e (b) a viabilidade da operaçao mer
cado lógica "(25)

Assim sendo, o teste de um programa meE

cadológico procura reduzir o risco de uma eventual falha
\deste programa, permitindo (a) que 9 mesmo possa ser alte-

rado antes de aplicado em larga escala, e (b) que se possa
predizer, com razoável precisão, o volume de vendas (ou paE
ticipação de mercado) e a lucratividade' a serem atingidos.
E essencial reconhecer que o teste de mercado deve ser efe
tuado visando avaliar o programa mercadológico total da
empresa, e não simplesmente de elementos isolados do com-
posto mercadológico. Na realidade, os testes de mercado
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sao mais valiosos ao tentar mostrar o que a empresa está
fazendo de errado e nao o que ela está fazendo correta -
mente. Por outro lado, os testes de mercado voltados p~
ra avaliar a aceitação dos consumidores e intermediirios
em relação a determinado programa mercadol6gico, podem
fornecer informações de grande valia para s~ estimar o
volume total de vendas, custos e lucratividade. A gran-
de vantagem de se usar o teste de mercado ao inv~s de
.pesquisas de opinião ou outros métodos que investigam uma
variável de cada vez, é que o teste de mercado desenvol-
ve o potencial para se investigar o efeito das interrela
çoes entre as variáveis mercadol6gicas na realidade de
um mercado competitivo. No entanto, "observa-se uma ~
crescente insatisfação com o teste de mercado, por ele
ser muito caro (e portanto pouco acessível a maior parte
das empresas), por necessitar de um grande período de
tempo entre sua idealização e a obtenção de resultados
confiáveis para a tomada de decisão, e, principalmente,
porque o teste de marketing expoe o plano de marketing da
empresa aos olhos dos concorrentes antes que o mesmo t~
nha sido definitivamente implementado no mercado" (26)

Esta crescente insatisfação está levando os estudiosos e
praticantes do marketing a substituir gradualmente, e na
medida do possível os testes de campo (isto ~, testes de
mercado) por testes com modelos matemáticos desenvolvi -
dos internamente na empresa (istoê, por modelos de si
mu l açâo ) •
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A simulação procura criar uma analogia
ou uma aproximação de um fen6meno do mundo real. Nesse
sentido, a simulação é uma representação incompleta da
realidade, isto é, a simulação procura duplicar a essên -
cia de um fen6meno sem efetivamente incorporar todas as
características existentes no mundo real. De uma forma
mais precisa, a simulação se refere a

"operação de um modelo numérico que representa
a estrutura de um processo dinimico. Dados os
valores das condições iniciais, parãmetros e
variáveis exógenas, uma simulação é efetuada
com o objetivo de representar o comportamento
do processo no transcorrer do tempo. Este pr~
cesso de simulação pode ser considerado como
um experimento no modelo. Um conjunto de va
riáveis é usado no modelo, em conjunto com aI
gumas variáveis exógenas, gerando, desta for
ma, o comportamento do sistema durante um in
tervalo de tempo. Os resultados são valores
das variáveis que descrevem o estado do siste
ma no final do intervalo de tempo. Este pr~
cesso é repetido até que o intervalo de tempo
desejado tenha sido representado" (27)
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Do ponto de vista de marketing, uma si
mulação mercadológica pode ser definida como uma represe!!.
tação parcial de um sistema mercadológico ou de algum as
pecto específico deste sistema. Ela pode ser usada para
se obter "um melhor conhecimento da dinâmica do sistema
mercadológico, atrav~s da manipulação de variiveis inde
pendentes (composto mercadológico e fatoreS situacionais)
e pela observação de seus efeitos sobre uma ou mais va
tiiveis dependentes (por exemplo, volume de vendas, part!
cipação de mercado, lucratividade)". (28)

Como pode ser notado nas definiçõesaci-
ma, simular significa o ato de representar alguns aspec -
tos do mundo real, através de números ou símbolos que p~
dem ser manipulados para facilitar o estudo desses aspec-
tos do mundo real. Fica implícito, porta~to, que para
que uma simulação seja realizada é necessirio desenvolver
e usar modelos para estudar a dinâmica de sistemas exis -
tentes ou hipotéticos.

Existe um número relativamente grande
de modelos que procuram representar as atividades mercado
lógicas. Estes modelos podem ser classificados em dois
grupos: modelos titicos de simulação ou modelos estratégi-
cos de simulação. (29) - Os modelos titicosde simulação



são aqueles que procuram analisar atividades ou ~areas
especfficas do marketing, como por exemplo, propag~n-
da, preço, distribuição ffsica. Alguns desses modelos
mais conhecidos são os modelos de preços de Howard e
Morgenroth (30), de Cyert e March (31), de Cohen(32),
os modelos de distribuição
@ de Forrester (14), de

~. __ J

Bower sox 1(36)), os modelos de'---------

de Balderston e Hoggart
Gerson e Maffei @, de

propaganda da Simulmatics
Corporation (37) e do London Press Exchange's CAM. (38)
Por outro lado, os modelos estratégicos de simulação são
aqueles que procuram analisar o ~sforço mercadol6gico t~
tal de uma empresa. Esses modelos procuram definir como
deveriam ser dosados os elementos do composto mercado15-
gico e qual a importância relativa de cada um deles em
relação aos demais elementos, tendo em vista atingir aI
guns objetivos definidos e levando-se em consideração as
limitações e oportunidades da empresa e do meio am
biente interno e externo. Entre os modelos estratégl
cos de simulação mercadol6gica mais conhecidos estão
os modelos da Pillsbury (39), da Lever Brothers (40),
da General Electric (41), o modelo de Kotler (42), de
Tuason (43), de Bonini (44), e de Larreché (45).

A importância do uso dos modelos de
simulação em marketing é ressaltada por Hollat et alI.
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Segundo eles, a simulação pode ser utilizada na estrutura-
ção da hierarquia de objetivos da empresa e na formulação
d~ programas de açao, de duas formas:

"Primeiro, ela [ ... a simulação] é, frequente-
mente,um valioso instrumento para o desenvol
vimento de uma estratégia mercadológica e de
programas mercadológicos integrados. Ela pode
ser usada para se chegar a soluções satisfat~
rias de problemas, que de outra forma poderiam
parecer inso16veis. Segundo, uma vez que um
programa mercadológico integrado tenha sido
desenvolvido, o executivo de marketing pode
decidir usar a simulação como um instrumento
para pretestar o programa de marketing total
da empresa, ou mesmo para testar programas ti
ticos individuais". (46)

o marketing é uma irea do conhecimento
extremamente complexa; as incertezas existentes no meio
ambiente externo da empresa, as dificuldades de se tratar
com consumidores individuais ou grupos de consumidores cu
jos desejos e necessidades não são facilmente identifici -
veis, as dificuldades encontradas em se estabelecer rela
ções de causa e efeito entre as variiveis controliveis do
composto mercadológico e as respostas obtidas em termos de
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volume de vendas, participaçio no mercado ou lucratividade,
as dificuldades em se avaliar a priori os possíveis efei-
tos de decisões tomadas pelos concorrentes, todas elas quer
individual quer coletivamente estabelecem enormes barreiras
para o executivo de marketing. A tomada de decisões em um
ambiente tio instivel e complexo acaba sendo influenciada
por aspectos tio vulneriveis quanto a experiência prévia
do executivo, sua intuiçio, e assim por diante. A simula
ção não pode resolver estes problemas, dado que eles sao
estruturais, isto é, são dependentes da pr6pria estrutura
complexa do marketing. No entanto, a simulação pode servir
tanto para auxiliar a formulação quanto para a avaliação de
uma teoria ji existente. Por exemplo, a simulaçio poderia
servir como instrumento para a formulação de uma teoria de
estratégia mercadol6gica, desde que ela pudesse dar explic!
ções científicas para a ocorrência de determinados fenôme -
nos mercadol6gicos. Por outro lado, dadas algumas teorias
mercadol6gicas ji existentes, a simulação poderia ser utill
zada para avaliar estas teorias. Por exemplo, uma simula -
çao poderia ser efetuada com o objetivo de avaliar as rela-
ções propostas por Festinger em sua teoria da dissonância
cognitiva (47). No entanto, devemos. reconhecer que, tanto
a complexidade do marketing quanto a sua relativa juvent~
de como irea do conhecimento científico, serviram como
grandes obsticulos para a formulação de um nfimero signifi-
cativo de teorias. Quando comparadas com outras ireas do
conhecimento humano, as teorias mercadol6gicas são relati-
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vamente pobres em conteGdo, e as poucas existentes se reS
sentem de cohclusõeS satisfatórias capazes de validá -las
cientificamente na qualidade de teoremas ou leis mercado-
16gicas. Estas dificuldades, no entanto, não invalidam o
uso das teorias mercadol6gicas disponíveis; pelo cqntrá -
rio, por serem dos poucos instrumentos conceituais â dis
posição dos estudiosos e praticantes do marketing, esta~
teorias encontram enorme suporte na elaboração de estraté
gias ou táticas mertadol6gicas. Apesar de muitas destas
teorias nao serem teorias no sentido científico do termo,
elas são o que há de disponível na área mercadológica e,
portanto, devem servir de base para o plànejamento das
atividades mercado16gicas. (48)

Além das funções de formulação e ava
liação de teorias mercadológicas, a simulação poderia ser
utilizada como um instrumento de representação dinâmica
de teorias mercadológicas já existentes. Nesse sentido,
podemos imaginar uma simulação como uma operaçao de um
conjunto de mbdelos representativos de teorias mercadoló-
gicas existentes, com o objetivo de testar programas mer
cadológicos integrados, visando avaliar a eficiência de
cada um desses programas i luz das teorias existentes.Ne!
se aspecto, a simulação poderia ser Gtil nas tarefas de
aprendizagem das teorias mercadológicas, bem como na
avaliação do comportamento das pessoas envolvidas na simu-
lação face a face a um meio ambiente incerto(o mercado)
e hostil (os concorrentes).



CAPITULO 2
MODELOS E SIMULAÇÃO



3S

CAP!rULO 2
MODELOS E SIMULAÇÃO

2.1. Modelos

Em seu sentido mais genérico, um modelo
é simplesmente urna representação de alguma coisa. Depen-
dendo do objetivo buscado quando da construção do modelo,
algumas características da "coisa real" são incluídas e
outras excluídas do modelo. Portanto, modelos de um mesmo
fenômeno podem ser diferentes, tanto em termos das caracte
rÍstitas·incluídas no modelo, quanto em termos de sua com
plexidade. No entanto, por mais complexo que um modelo se
ja, ainda assim ele é urna representação simplificada do fe
nômeno real. De urna forma mais precisa, um modelo pode
ser definido corno "urnarepresentação simplificada dos as
pectos relevantes de um sistema ou processo real" . (49)
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Para se analisar elou explicar fen6menos que ocorrem em
um sistema ou processo real, a simples identificação dos
elementos componentes do sistema ou processo não 6 sufi -
ciente; acima de tudo, necessitamos conhecer a forma da
relação existente entre esses elementos para que possa -
mos ter um conhecimento mais apurado desse sistema ou pr~
cesso. Na realjdade,(um modelo 6 um instrumento capaz de
representar as relações relevantes existentes entre os
elementos mais importantes do sistema ou processo)

)

Existem diversas formas de se classi -
ficar os modelos: de acordo com sua função, sua estrutura,
sua refer~ncia temporal, e sua refer~ncia quanto a incerte-
za.

2.1.1. Função ou Propósito

De acordo com Baumol, um modelo 6 cons-
truído tendo em vista tr~s objetivos ou propósitos: para
descrição, para predição, ou para análise. (50) Um modelo
descritivo 6 aquele que descreve as relações relevantes de
um sistema não fornecendo, por6m, condições de manipular
as variáveis existentes. Na realidade, um modelo descriti
vo simplesmente dá uma "fotografia" de uma determinada si
tu~ção não servindo, por~m, como um bom instrumento de pr~
dição ou recomendação. Como exemplos de modelos descritivos
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podemos citar um organograma, ou um modelo em escala do
tipo de um diagrama de layout de uma fábrica.

Um modelo preditivo é aquele que pr~
cura relacionar variáveis independentes a uma ou mais va
riáveis dependentes, tentandq prever a forma desta rela
ção. A ~nfase em um modelopreditivo está na precisão
dos resultados e não nas razões porque o modelo é bem su
cedidO. O modelo do "ponto de equilíbrio" é um bom exem
pIo dé um modelo preditivo: dadas as variáveis independe~
tes, custos fixos (F) e custos variáveis (V), a variável
dependente - ponto de equilíbrio das vendas (PEl - é pr!
vista deterministicamente pelo modelo.

PE = F
(1 - V)

Um modelo analítico procura demonstrar a forma das rela
ções existentes entre os elementos de um sistema através
da compreensão dos fenômenos envolvidos. De acordo com
Rigby, um modelo analítico combina elementos dos modelos
descritivos e preditivos. (51) Da mesma forma que os mode
los descritivos ele procura descrever os fenômenos, mas
procura também demonstrar a forma das relações de tal for
ma a poder manipulá-las. Da mesma forma que os modelos
preditivos, ele pode ser manipulado e usado para se obter
prediçôes, mas incorporando de forma muito cuidadosa
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uma compreensao dos fenômenos pertinentes.

2.1.2. Estrutura

De acordo com sua estrutura, um modelo
pode ser classificado em duas grandes categorias: modelos
físicos e modelos simbólicos. Os modelos físicos sao
aqueles que t~m grande semelhança com o sistema real. São
extremamente fáceis de descrever e observar dado que sao
bastante concretos. No entanto, por não serem de fácil
manipulação, têm pequeno valor como modelos preditivos
ou como modelos analíticos. Existem dois tipos de mode
los físicos: a. modelos icônicos - aparentam o sistema
real mas não necessariamente agem como ele. Uma estátua,
uma pintura, uma fotografia, representam exemplos de mod~
los icônicos; b. modelos análogos - nao aparentam fisica
mente o sistema real mas procuram se comportar com ele .
Alguns exemplos de modelos análogos são um organograma de
uma empresa, um mapa geográfico, ou um gráfico relacionag
do o volume de vendas, em um eixo, com despesas de vendas
em outro eixo.

Os modelos simbólicos, por outro lado,
utilizam símbolos para representar ou descrever o sistema
real, sendo portanto extremamente abstratos quando compa-
rados com os modelos físicos.
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Por tere~ condições de serem manipulados os modelos simbª
litos são de grande valia tanto para a predição quanto p~
raa anilise do sistema real. A tarefa bisica na constru
ção de um modelo simb6lico ~ a de encontrar alguma t~cni
ca simb6lica para representar as variiveis, e de um meio
simb6lico para expressar as relações entre as variiveis .
Desta forma, V = a [lnCP)1 + b ~ uma maneira simb6li
ca de dizer que o volume de vendas CV) ~ igual a uma con!
tante Ca) multiplicada pelo logarítmo natural dos gastos
em propaganda CP), mais uma outra cohstante Cb). Os mode
los simb6licos, como o acima exemplificado, geralmente têm
a forma de relações matemiticas. Portanto, modelos simb6
licos matemiticos são aqueles nos quais o sistema em est~
do e as relações entre os seus elementos são expressos em
linguagem matemitica. Corno a linguagem matemitica é faci!
mente manipulável atravês de regras e conceitos próprios,
os modelos matemiticos se prestam, admiravelmente bem,ps
ra a anilise e predição do comportamento do sistema em es
tudo.

2.1.3. Referência Temporal

Do ponto de vista de sua referência
temporal, os modelos podem ser classificados como modelos
estiticos ou modelos dinâmicos. Os modelos estáticos sao
aqueles que não levam em consideração as modificações que
ocorrem no sistema real em função do tempo. Mais uma vez,
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um organograma serve como exemplq de um modelo estático .
Outro exemplo poderia ser o modelo E= P 81 1 +

que estabelece que Q lucro esperado (E) ~ igual i probab!
lidade (PI) de ocorrência do resultado SI multiplicado
pelo valor do resultado (81) m~is a probabilidade (P2) de
ocorrência do resultado S2 multiplicado pelo valor do re
sultado S2'

Os modelos dinimicos, em contra-parti-
da, são aqueles que usam a variável tempo como uma va
riável independente na representação de um sistema real.
O modelo de Vidale~Wolfe serve como um exemplo de um mo
delo 4inimico.(S2)

d8
dt

= r A ( t ) (M - 8) - À S

M

De aCQrdo com este modelo, o aumento -
no índice de vendas, dS ,~proporcional a intensidade

.dt
do esforço promocional em determinado período de tempo
(At), que atinge uma parte dos clientes em potencial

( M ~ 8 ), menos o número de clientes perdidos (À 8) .

2.1.4. Referência quanto a incerteza

Neste aspecto, os modelos podem, tamb~m,
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ser classificados em duas catego~ias: modelos determin{s-
titos e modelos probabil{sticos.

Um modelo é determin{sticoquando para um
conjunto especifico de valores das variiveis independen -
tes hi uma única resposta para a variivel dependente, que
representa a solução do modelo em condiçoes de certeza. O
modelo de transporte em programação linear serve como um
excelente exemplo de modelo determinístico. Nele todas
as variiveis são conhecidas - fontes de suprimento e fon
tes de recebimento -, as relaçoes entre as variiveis sao
determinadas - qual o custo unitirio de transporte entre
cada fonte de suprimento e cada fonte de recebimento - e
o modelo leva, portanto, a uma solução ótima.

Os modelos probabilísticos, por outro
lado, envolvem distribuiçoes de probabilidade para as va
riiveis independentes; os resultados obtidos na variivel
dependente se alteram não apenas em função dos próprios v~
lores das variiveis independentes, mas também em função
das probabilidades de ocorrência de cada variivel indepe~
dente. Os modelos de mudança de marca, utilizando os pr~
cessos de Markov, servem como exemplo de um modelo proba-
bilístico. Neste modelo, a cada possível escolha de mar
ca que um consumidor faça, esti associada uma determinada
probabilidade. Este modelo tem sido utilizado na irea de
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marketing como um modelo de análise de participação no me!
cado, e para analisar o comportamento de troca de marca de
um determinado produto pelos consumidores. (53)

2.2. Modelos e Teoria

Antes de analisarmos a funcionalidade
da construção de modelos para representar uma teoria merca
dológica, é importante que tenhamos uma noção clara do que
significa o termo teoria.

"Teoria é uma explicação oferecida pela
ciência para um determinado fen6meno,e
é elaborada a partir de uma série de
afirmações sobre o fen6meno que se ima
gina serem relacionadas". (54)

"Teoria é um conjunto de proposições ccn

sistentes entre sI e que são relevantes
em algum aspecto do mundo factual". (55)

"Teoria é um conjunto de afirmações sis
tematicamente relacionadas, incluindo
algumas generalizações assemelhadas a
lei, que seja empiricamente testável.O
propósi to de uma teoria é o de aumentar
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o conhecimento científico através de uma
estrutura sistematizada capaz de "exp.Licar
e prever fenômenos". (56)

"Teoria é um sistema explícito e coerente
de variiveis e ~elações, com fundamentos
empíricos atuais ou potenciais, que obj~- .

tiva ganhar a compreensão, predição ou
controle de uma parte de um fenômeno". (57)

Essas e outras definições de teoria se~
pre levam em consideração, de uma forma explícita ou impli
cita, alguns elementos:

"variáveis ou proposições", relacio11adas
de forma sistemitica, coerente ou con-
sistente, "empiricamente testiveis" "ca-
pazes de explicar ou prever fenômenos".

Se, usando um conjunto de variáveis for
mos capazes de elaborar uma série de proposições, relacio-
nando-as a um corpo mais amplo do conhecimento, e se adi-
cionalmente formos capazes de testar empiricamente estas
proposições, estaremos lidando com uma teoria capaz de ou
explicar determinado fenômeno ou de prever o comportamento
futuro deste fenômeno.
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De fato, considerando seus objetivos
ou ~rop6sitos, tristipos de teorias podem ser observa-
das: teoria descritiva, teoria preditiva e teoria norma
tiva. (58) A teoria descritiva é aquela que procura coE!

preender a estrutura e o funcionamento de uma entidade,
processo ou sistema. Assim, podemos usar uma teoria
descritiva para explicar o funcionamento de um determi-
nado sistema mercado16gico~

A teoria preditiva é aquela que pr~
cura desenvolver uma metodologia prática e acurada para
prever ó comportamento de uma entidade, processo ou si!
tema, a partir do conhecimento fornecido pela teoria des
critiva.

A teoria normativa, por outro lado,
é aquela que procura assegurar que as "melhores" deci -
sões possíveis sejam tomadas em relação a uma entidade,
processo ou sistema, dada a compreensão do sistema (te~
ria descritiva), e dados alguns instrumentos preditivos
(teoria pteditiva).

A Lei da Demanda, dentro da teoria
e6bn6mica, serve para exemplificar os tris tipos de teo
ria acima mencionados. Ela pode ser vista como uma teo
ria descritiva, a partir do momento em que procura ex
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plicar, de forma empírica, porque o comportamento da va-
riivel preço ~ inversamente proporcional ao comportamento
da variivel quantidade. Ela pode ser vista como uma teo
ria preditiva quando, depois de conhecida a estrutura da
relação, quizermos prever a quantidade que seria vendida
a um determinado preço. Finalmente ela pode ser vista co
mo uma teoria normativa quando relacionando o conceito da
função demanda com o conceito da função custo, quizermos

-determinar qual o nível d~ variivel preço que iri maximi-
zar os lucros da empresa.

Os modelos podem ser usados para repr~
sentar as proposições elaboradas pelas teorias; quando e!
tes modelos são modelos simb6licos matemiticos eles podem
servir como um instrumento bastante poderoso para analis~
as relações estabelecidas nas proposições, e para tirar
conclusões a respeito dessas relações. A existincia edis
ponibilidade de uma teoria ~, portanto, elemento fundamen
tal para que se possa elaborar um ou mais modelos repre
sentativos de parte ou de toda uma teoria. No entanto, a
qualidade preditiva, analítica ou descritiva de um modelo
depende fundamentalmente, do arau de desenvolvimento cien
tífico alcançado pela teoria que este modelo procura re
presentar. Portanto, um modelo ~ tao bom ou tão mau quan~-'--"---=-~.~~"--~

to o ~ ~__!~_or_!_él._9.Lle_el.er~pres~!lt8;. Se a teoria é irrele
~ --~---=-=--------=-.- -

vante, isto ~, não serve para de~trever e/ou pr~ver rei!
ções, não hi porque elaborar um modelo para esta teoria
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por outro lado, para uma "boa" teorJ.-ª-_po-d.em-s-ex__cons-
--~.--~-- - - ._~ ~----~_.. _~._- - _.--- -----------_.~'---_._-

truídos bons ou maus modelos. Em marketing, em geral
-" -- _.--. __ .~.~-~-..

os bons modelos são os modelos simb6licos quaisquer que
sejam os tipos de teorias que eles procuiam representAr;
é praticamente impossível representár uma teoria mercado
15gica através de modelos ic5nicos, e a representação de
uma teoria através de modelos anilogos é muito limitada.

Dado que, como ji foi mencionado ante
riormente, as teorias mercado16gicas existentes são rela
tivamente pobres quando comparadas com teorias desen
volvidas em outras âreas do conhecimento humano, quais -
quer que sejam os modelos elaborados para representar e~
sas teorias, eles serãoj por consequência, também relati
vamente pobres. Essa perspectiva, no entanto, nao de
ve nos desencorajar na tentativa de elaboração de mode
los em marketing. Por mais pobres e imprecisos que se
jam esses modelos eles servem e servirão para represen -
tar o estigio de conhecimento acumulado na area. Mais
do que isso, os modelos podem servir como instrumento
de validação ou rejeição de teorias mercadol6gicas exi~
tentes, ou mesmo para o aprimoramento e melhor compre-
ensão dessas teorias.

2.3. Modelos e Marketing

A partir do aparecimento da área de
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estudos de pesquisa operacional, houve um significativo
avanço no desenvolvimento e na aplicação de m~todos ma-
temiticos e científicos para a solução de problemas em
administração. Inicialmente, os problemas analisados se
localizavam na área de produção, notadamente na program~
ção da produção e no controle de estoques. Não demorou
muito at~ que os estudiosos e praticantes do marketing
descobrissem as possibilidades de aplicação de uma s~rie
de modelos desenvolvidos pelos pesquisadores operac í.onaí.s

na irea do marketing. No final da d~cada dos 60, uma re
visão bibliogrifica incluia mais do que 500 artigos li
dando com m~todos e modelos matemáticos aplicados ao mar
keting. ~ Imagina-se que o número de publicações des
te tipo, tenha crescido de forma bastante significativa
at~ os dias de hoje. Para se ter uma id~ia, apenas para
a confer~ncia sobre Medidas e Anilise de Mercado, patr~
cinada pela Operations Research Society of America e p~
lo Institute of Management Science, e realizada na Uni -
versidade de Stanford em maio de 1979, foram submetidos
cerca de 80 diferentes modelos aplicáveis às mais diver-
sas áreas do marketing. Não ~ objetivo deste trabalho
efetuar uma revisão bibliográfica dos modelos desenv61vi
dos na área de marketing. No entanto, uma observação mais
detalhada da natureza desses modelos nos mostra que pra-
ticamente a totalidade desses modelos está voltada pará.
a análise, descrição ou predição de elementos isolados
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do composto mercadológico. Poucos sao os modelos que an~
lisam os elementos do composto mercadológico interagindo
entre si ou com elementos do meio ambiente externo a em
presa, como por exemplo a concorrência, o nível da ativi
dade econômica, etc. Geralmente, estes modelos interati
vos tomam a forma de modelos de função de demanda, do
tipo: (60)

Xijt = f (Pijt, Aijt, Dijt, PSijt, Qijt, Kijt, Pdijt, X1t, Xijt - I

onde

Xijt = quantidade do produto j vendido pela firma i durante o
período t

Pijt = preço cobrado pela firma i para o produto j durante o
período t

Aijt = propaganda efetuada pela firma i para o produto j durante o
período t

Dijt = esforço de distribuição da firma i para o produto j durante o
período t

PSijt = esforço de venda pessoal da firma i para o produto j durante o
período t

Qijt = qualidade do produto j vendido pela firma i durante o período
t
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Kijt = condições competitivasno mercado para o produto j vendi-
do pela firma i durante o período t

Pdijt = característicasda demanda de outros produtos, oferecidos
pela firma i e por outras firmas durante o período t
que podem afetar a demanda do produto j da firma i no
período t

'XIt = estimativade vendas da indústriano período t.

Um modelo deste tipo, pelo seu pionei-
rismo e pelo grande impacto que causou em tentar demons -
trar relações complexas entre variáveis mercadológicas,m~
rece destaque especial.

2.3.1. Modelo MATE

o modelo MATE (!iarketing ~nalysis
Iraining -ªxercise) desenvolvido por Kuehn e Weiss, pro-
cura definir para um mercado específico (no caso detergeg
tes) o formato da função demanda para o produto. (61)

Para gerar o volume de vendas obtido

pelas empresas competindo no mercado de detergentes, os



so

autores usaram a seguinte equaçao:

Qt = St Qo

~eito •• • • ) 1'''1 lei.
Teci., .10 ~. • ,. ,ia. O~,

l'•.ci;';... fi_ t'l '•• ' ~:'I". :e. pu-
bl:. .• I ~. ,- ••. r. .,) ;--,or ~ual ...
'l- - • e •. ..' •• 1I~cr'•••çi(ll
do 11 onde

Q = demanda total, em número de caixas
S = índice de sazonalidade, sendo It=l St = 12

K = índice de crescimento
P = preço m~dio ponderado da indú~tria
~ = gastos totais em promoção na indústria
Y = renda m~dia per capita
t = período de tempo
o indicador dos valores base da indústria
eP, eE, eY; elasticidade da demanda da indústria, para

valores ponderados de preço, promoção e ren
da per capita, respectivamente.

a constante.

De acordo com este modelo, a demanda

por detergentes em um determinado período de tempo t
depende de fatores sazonais e de fatores de crescimento
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(por exemplo, crescimento de população) aplicados sobre
uma demanda ji exi~tente. Adicionalmente, os autores
incorporaram uma terceira variável ambiental, qual seja,
a relação entre a renda per capita no período t e a
renda per capita no período base; segundo eles, à medi-
da em que a renda per capita crescej a demanda por de
tergentes também creste numa proporçao medida por eY,
isto e, a elasticidade da renda. Em termos d~ variá -
veis internas às empresas, duas variáveis afetam a de
manda total de detergentes: preço e promoçao. Segundo
o modelo, a medida em que O preço médio da indústriacres
ce em relação ao preço base, a demanda se retrai pro-
porcionalmente ao valor de~, isto é, a elasticida
de-preço. Similarmente, à medida em que os gastos to
tais em promoção crescem em relação aos gastos "normais"
(isto é. gastos ajustados aos índices de crescimento e
sazonal idade) , a demanda total cresce proporcionalmente
ao valor de eE , isto é, a elasticidade-promoção.

o modelo MATE representa uma teoria
mercadológica? Uma análise mais detalhada de algumas
relações dos elementos componentes do modelo pode nos
dar uma visão mais precisa da relação modelo-teoria.

(a) A função dem~nda é uma função multipl!
cativa, isto significa qUe o modelo pressupoe uma cons
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tante interação entre todos os elementos determinantes da
demanda. Este tipo de relação é amplamente aceito pela
teoria mercadológica que enfatiza a constante interrela -
çâo dos elementos do composto mercadológico e de elementos
do meio ambiente externo à empresa. Fosse essa função de
manda uma função linear, o componente interativo não es
taria sendo representado.

(b) Existe uma relação inversa entre o preço
de venda do produto e a quantidade demandada: esta e uma
das relações clissicas da teoria econ6mica e genericamen-
te incorporada pela teoria mercadológica. De acordo com
o modelo, quanto mai9r a relação Pt/~o (isto e, quanto
maior for o preço médio atualmente estabelecido em rela -
çao a um determinado preço médio base), menor sera o va
lor de Qt, dado que a pressuposição da teoria econ6mica é
de que ~L < o, isto é, a elasticidade preço e negativa.

Cc) A teoria mercadológica admite uma relação
positiva entre o esforço promocional e o volume de vendas.
O modelo em questão retrata esta relação, estabelecendo
que quanto maior o gasto total em promoção (~t) relativa-
mente aos gastos "normais" (gasto base ajustado pela sazo
nalidade e índice de crescimento - ast~ok), maior o valor
de Qt .dado que se espera uma eIasticidade positiva para a
promoção, ist o



53

(d) Finalmente, as teorias econ6mica e merca-
do16gica admitefu uma relação positiva entre demanda e ren
da para determinados tipos de produtos. No modelo MATE,
apesar de não ser 6bvia a relação renda-demanda para dete~
gentes, os autores incluem a variável renda como variável
independente no modelo; mais uma vez, a magnitude de va
riação da demanda em função da variação na renda per'cap!

~ta e dada pela elasticidade renda, no caso eY •

Desta forma, o modelo MATE pode ser
visto como uma tentativa de representação de concei
tos ou teorias geralmente aceitos na área de marketing.Se
o objetivo deste modelo for o de simplesmente descrever ou
representar uma teoria, com pequeno~ senões (no caso, a
relação renda-demanda) ele descreve relativamente bem aI
gumas proposições te6ricas geralmente aceitas na teoria
mercado16gica. Por outro lado, se o objetivo do modelo
for preditivo ou analítico, então a forma das relações
de e entre cada variável deve ser verificada, comparag
do-se o comportamento real do mercado com o comportamento
previsto pélo modelo; ele ser~ um bom ou mau modelo pr~
ditivo ou ànalítico i medida em que os resultados ob
tidos pela manipulação do modelo se aproximarem ou nao
dos resultados do mundo real.
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2.4. Simulação

Conforme mencionado no Capítulo 1

deste trabalho, a simulação .•.
e a execuçao ou manipul~

ção de um modelo dinâmico de determinado processo
ou sistema com o objetivo de se analisaro comportamento

desse processo ou sistema. A simulação é essencial'

mente uma analogia. Isto j, ela deve ter relações ou

propriedades bastante similares ao sistema real sem
que haja, no entanto, uma identidade com o sistema

sendo simulado. Quando se constrói um sistema .•.ana

logo, as medidas ou observações efetuadas nesse sistema
podem ser usadas para se predizer a reaçao do sis

tema real. Desta forma, a simulação envolve a cons

trução de um modelo de trabalho (matemitico ou físico)
que apresenta uma similaridade de propriedades ou re
lações com o sistema em estudo. Na maior parte .dos casos
um estudo de simulação requer a construção ou elaboração
de um modelo capaz de representar, com a devida precisão,
um processo ou sistema específico. Portanto, um estudo

, de simulação começa com o desenvolvimento de um modelo es
pecífico, e continua com o processamento ou operaçao des
se modelo, de tal forma a possibilitar a determinação do
comportamento do sistema em exame. (62)
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Os objetivos ou propósitos da simula -
çao podem de uma forma genérica, ser classificados em fun
çãó do uso que tem sido dado a ela: (63)

(a) para fins de experimentação ou avalia -
ção, isto é, para se tentar predizer as
consequências de modificações nas dire-
trizes, condições ou métodos, sem ter
que dispender recursos ou assumir, o ris
co de efetivamente efetuar modificações

no sistema real.

(b) como um meio de aprendizagem a respeito
de determinado sistema, de forma a rede-
senhi-Io ou refini-Io.

(c) como um instrumento para familiarizar
pessoas com um sistema ou uma situa
çao que e pouco comum ou mesmo
inexistente na vida real.

ainda

(d) para a verificação ou demonstração de
uma nova idéia, sistema, ou abordagem.
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(e) como um meio de projetar o futuro, forn~
cendo assim bases quantitativas para o
planejamento e previsão.

Barton dá uma classificação mais ~gen~
rica dos propósitos de simulação, mas que, de qualquer
forma, está próxima da acima mencionada. Para ele, os
propósitos da simulação podem ser classificados cbmo: (64)

Ca) simulaç6es para auxiliar nossa compreen-
são sobre o funcionamento do sistema ob
jeto (ou sistema em estudo).

(b) simulaç6es para auxiliar os tomadores de
decisão que controlam alguns aspectos 00
sistema objeto.

Cc) simulaç6es para treinar pessoas no conhe
cimento do sistema objeto.

Para Montgomery e Urban, o termo simu
lação tem sido usado, na área de marketing, para descre-
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ver modelos desenvolvidos com o objetivo de explorar as
implicações de um modelo de resposta de mercado através
de técnica de simulação. Para eles, dentro desse prisma,
"as funções básicas dos modelos de simulação são as de
planejamento, avaliação e controle das operações do sis

tema real". (65)

Estas várias formas de categorizar os
objetivos ou propósitos da simulação nos leva de volta às
funções ou propósitos dos modelos em geral. Como foi men
cionado no inicio desse capitulo, os tr~s objetivos ou
propósitos dos modelos são os de descrição, predição, ou
análise de um sistema ou processo. A rigor, a simulação
sendo uma técnica que utiliza experimentação sobre um ou
mais modelos, acaba tendo como objetivo os próprios obje-
tivos dos modelos. Assim, descrição, predição e análise
de sistemas reais através de modelos também são objetivos
da simulação.

2.5. Simulação, Modelos e Teoria

o passo inicial para o estudo de qual
quer processo ou sistema deve partir do conhecimento acu-
mulado a respeito desse processo ou sistéma. Dificilmen-
te, algum estudo começa do marco zero. Na realidade, es
te estudo começa com o que é conhecido da teoria existen-
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te sobre a irea em questão. Como ji vimos, a teoria ~ g~
ralmente ampla, isto ~, ela procura generalizar proposi -
çoes a partir de muitos casos específicos. Para que uma
teoria possa ser utilizada, ~ necessirio fazer com que
as generalizações da teoria sejam apliciveis de uma forma
específica, de tal forma a guiar os tomadores de decisão
em determinadas situações. Em muitas ocasiões os modelos
servem para este propósito. Por outro lado, com muita
frequ~ncia não existe uma teoria bem desenvolvida, o
nos leva a formular hipóteses tentativas a respeito

que
de

um sistema objeto. Mais tima vez os modelos servem
instrumento capaz de representar uma hipótese at~ que
mesma possa ou não se transformar em uma teoria.

como
a

Um modelo ~, portanto, uma expressão
específica de uma teoria ou de uma ~u mais hipóteses. Co-
mo a maior parte das teorias ~ gen~rica, somente atrav~s
de expressões específicas (isto ~, atrav~s de modelos) e
que podemos testi-Ias. Evidentemente, os modelos devem
ser construídos de tal forma a dar uma possibilidade op~
racional de se analisar as implicações da teoria. Portan-
to, para testar uma teoria ou hipótese devemos construir
um modelo, aplici-Io, e a partir de anilise dos resultados
obtidos podemos confirmar, rejeitar ou modificar a teoria
ou hipótese. Esquematicamente, a relação teoria-modelo se
ria a seguinte:
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, TEORIA OU HIPQTESE
/

,~

MODELO

,V
ESTUDO DO MODELO

A simulação fi o ato de operar um mode-
10 ou conjunto de modelos com o objetivo de testar teorias
ou hipóteses representativas de um processo ou sistema em
estudo. Uma simulação tem algumas propriedades marcantes:

(66)

a. Ela procura representar a totalidade ou
parte de um sistema objeto;

b. Ela pode ser executada ou manipulada;

c. Tempo ou número de repetições é uma de
suas variáveis;

d. Seu propósito é o de auxiliar a compreen-
sao do sistema objeto, o que significa:

d.l. é uma descrição (parcial) do sistema
objeto e/ou
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d.Z. tenta explicar o comportamento
passado do sistema objeto e/ou

d.3. tenta predizer o comportamento
futuro do sistema objeto e/ou

d.4. tenta ensinar a teoria existen
te através do qual o sistema 0E.
jeto pode ser entendido.

As relações entre sistema objeto, teo-
rias, modelos e simulação podem ser representadas, esque-
rnaticamente, da seguinte forma:

SISTEMA OBJETO

MODELOS

E/OU

O prop6sito da simulação é auxiliar a
compreensao do sistema objeto em que estamos interessados,
isto é, auxiliar na descrição e explicação do que está
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acontecendo no sistema, e se possível, na previsão de seu
comportamento futuro.

Para que uma simulação seja realizada
e necessário que alguns elementos do modelo sejam determi
nados de tal forma a dar início â operaçao de simulação:

1. Período de simulação - que significa a op~
raçao do modelo em ciclos de tempo simul~
do (e não tempo real) durante um período
de tempo determinado. Assim, uma simula-
ção pode ser usada para representar, por
exemplo, 60 meses na vida de uma empresa
(tempo real), usando um período de 60 ho
ras (tempo simulado). O modelo sera oper~
do durante 60 ciclos de 1 hora cada. O p~
ríodo de simulaçãocorresponde à operação
do modelo durante cada um dos ciclos.

2. Parâmetros do modelo - números ou símbolos
que permanecem constantes durante um perí~
do de simulação, mas que podem ser modifi-
cados de período a período.

3. Variáveis do modelo - elementos que podem
ter diferentes valores ou seremrepresent!
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mo período da simulação. As variáveis do
modelo relacionam de alguma forma, os ele
mentos componentes do modelo. Em geral,soo
classificados como:

3.1. variáveis exógenas - sao aquelas que
surgem externamente ao modelo e devem
ser alimentadas no modelo para que o
mesmo possa ser operado; são chamadas
tamb~m de variáveis de entrada.

3.2. variáveis endógenas - sao aquelas que
surgem como uma consequência da oper~
ção do modelo, isto ~, são geradas p~
los componentes do modelo; sao tamb~m
chamadas de variáveis de saída ou va
riáveis resultantes.

4. Resultados - sao os dados obtidos, em um
determinado período de simulação, a partir
da aplicação de uma sequéncia de operações
do modelo, dados os parimetros, variáveis,
e suas interrelações.

A simulação ~, por natureza; um proces
so experimental. Sempre que quizermos descrever ou ava
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liar algumas características do sistema objeto devemos de
finir parimetros (e suas relações) para obtermos a descri.
ção ou avaliação do sistema objeto. Por exemplo, se a
descrição obtida (resultado) não corresponder ao estado
do sistema real, podemos "experimentar" novas variáveis(ou
novas relações entre as atuais variáveis) de tal forma a
tentarmos obter uma descrição mais acurada do sistema em
estudo. De forma similar, podemos, sistematicamente, ex
perimentar alterações nas variáveis exógenas de tal forma
a determinar como os resultados são afetados por essas al
terações. Atrav~s desse tipo de exp~rimento podemos ava
liar o impacto de diferentes tipos de combinações de va
riáveis de entrada sobre as variáveis resultantes.

Nas palavras de Donnelly e Ivancevich,
"a capacidade de efetuar o processo experimental permi te ao
tomador de decisões testar suas teorias e planos de açao
mercadológicos em um modelo de simulação, ao inv~s de tes
tar no sistema mercadológico real da empresa". (67)

Uma simulação ~ uma representação pa~
cial do que se conhece a respeito de um sistema objeto. O
uso da simulação procura ensinar o que ~ conhecido a respei
to do sistema objeto ou quais as implicações de modifica -
ções propostas sobre ele. Quando se tem grande confiança
no que ~ conhecido sobre o sistema objeto, ~videntemente~~·
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de-se ter, também, grande confiança no resultado de si
mulação. De fato, se a confiança for muito grande,talvez
a simulação seja até dispensável. Por outro lado, se
temos pouca confiança no que é conhecido sobre o sistema
objeto, a simulação pode servir como excelente instru-
mento para aumentar o conhecimento do sistema em estudo.
Este parece ser o caso específico da área de estratégia
mercadológica. Dada a extrema complexidade d3 meio am
biente interno e externo i atividade mercadológica, é cer
to que os executivos de marketing têm muito pouca confiag
.ça na predição do impacto de uma determinada estratégia
mercadológica sobre os resultados da empresa. A eventual
ajuda de "teorias mercadológicas" existentes já vimos não
ser de muita valia, posto que sao relativamente pobres em
contefido e/ou validação. A eventual ajuda de experimeg
tação no sistema real ou em mercados-teste coloca difi -
culdades adicionais do tipo de risco envolvido, custo el~
vado, e exposição prévia de planos junto aos concorrentes.
Estes problemas e dificuldades que o estrategista de mar
keting enfrenta podem ser um pouco reduzidos pelo uso de
modelos de simulação. Infelizmente, eles nao podem ser
eliminados; a complexidade domarketing é tão grande que
nenhum modelo seria capaz de simular todas as variáveis

envolvidas no processo mercadológico. Mesmo com essa li-
mitação, a simulação tem mostrado ser um excelente instru
mento para a validação de alternativas de ação, para a
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análise de teorias existentes e para o treinamento de
executivos no processo de tomada de decisões. O uso da
simulação como instrumento de treinamento de executivos é

um dos que mais nos interessa no presente trabalho, sem
evidentemente desconsiderarmos a importância dos outros
usos. As pessoas geralmente aprendem alguma coisa por
imitação ou por seguirem um conjunto de regras, ou enten-
der e aplicar um princípio ou teoria. Destes três métodos,
certamente o último coloca quem está aprendendo em uma
melhor situação, supondo que ele tenha tempo e capacidade
para entender. Se contrastarmos um algoritmo e uma simu
lação como instrumentos educacionais, podemos perceber que
o algoritmo é um excelente instrumento para auxiliar as
pessoas a obterem um determinado resultado sem necessaria
mente compreender o processo envolvido; a simulação, por
outro lado, tenta demonstrar ó princípio ou teoria envol-
vidos de tal forma que as pessoas podem formar julgamentos
pr6prios do que está ocorrendo. Há um aspecto crítico na
simulação como instrumento de treinamento quando compara-
mos uma simulação empresarial com uma simulação em ciênci~
exatas. Em geral, uma simulação em ciências exatas procu-
ra produzir um modelo exato das condições reais do sistema
em estudo, e a expectativa do responsável pelo treinamento
é que o elemento sendo treinado venha aprender as respost~
corretas para determinadas condições, e que essas respostas
venham a ser reproduzidas na vida real. A suposição básica
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é de que as circunstâncias da realidade sao suficientemen-
te constantes para permitir esta abordagem reprodutiva,
não devendo haver, portanto, grandes modificações no am
biente entre o tempo de treinamento e o tempo de aplicação.
Uma simulação empresarial, e mais especificamente uma simu
lação mercadológica, não desfruta o mesmo tipo de caracte-
rística. Trata-se, como já vimos de uma área extremamente
complexa. envolvendo forças que não são inteiramente com
preendidas e que são tão numerosas que não podem ser total
mente incluídas em um modelo. A simulação empresarial ~e

uma abstração de algumas condições escolhidas do mundo
real e dificilmente podemos garantir que o conjunto esco -
lhido será exatamente duplicado na experiência real. Porta~
to. o objetivo da pessoa sendo treinada não é o de adquirir
e reproduzir um padrão de comportamento, mas sim o de ob-
ter uma conscientização da amplitude de condições que ele
pode encontrar na experiência real, e o de aumentar o seu
"estoque" de possíveis estratégias. O objetivo da simula -
çao como instrumento de treinamento e "o de fazer com que
a pessoa sendo treinada amplie sua experiência e aumente

sua habilidade adaptativa". (68)

2.6. Simulação,estratégia mercadológica e treinamento de
executivos

O que é um bom executivo? ~ possível

estabelecer um processo formal de treinamento para aprimorar



67

a capacidade e habilidade de um executivo? Como melhorar
o desempenho de um executivo de marketing primordialmen-
te Voltado para a irea de estrat~gia mercadol6gica? Es
sas perguntas, embora simples, não têm respostas simples
e ~iretas. Possivelmente haveria grande concordincia se
afirmássemos que um bom executivo é aquele que toma boas
decisões. A inadequação desta resposta nos mostra a com
plexidade envolvida na avaliação de um executivo. Uma
"boa" decisão do ponto de vista do longo-prazo pode nao
ser uma decisão "correta" no curto-prazo. Deveríamos es
perar 5 ou 10 anos até que pudéssemos avaliar correta-
mente uma decisão tomada por um executivo voltada para

~um objetivo de longo-prazo? Considerando o elevado nume-
ro de decisões que um executivo pode (e deve) tomar, o
risco incorrido pela empresa, depois de decorridos 5 ou
10 anos, pode ser fatal para a sobrevivência da empresa.
caso as decisões não tenham sido corretas. Portanto, em
bora seja tecnicamente correto dizer que um bom executi-
vo e aquele que toma boas decisões, nossa preocupação d~
ve estar voltada nao para definir o quP e um bom executi
vo, mas sim para o estabelecimento de um critério de ava
liação de um executivo. Mais especificamente. para red~
zir a possibilidade de um elevado risco quanto ao futuro
da empresa, o critério de avaliação de executivos deveria
permitir que pudéssemos estabelecer critérios apriorísti
cos de avaliação. Executivos competentes serão necessá-
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rios daqui a 5, 10 ou 20 anos; é bem provável, que o
tipo de executivos que comandava uma empresa há 25 anos
atrás tivesse dificuldades em ser um executivo bem sucedi
do nos dias de hoje. Toda empresa necessita estabelecer
critérios para a determinação do tipo de executivo que
ela vai precisar para o futuro. Possivelmente, algumas~
racteristicas destes futuros executivos são as seguintes:
(69)

a. Conhecimento - os executivos necessita -
rão, cada vez mais; (1) conhecer as con
diç6es dos neg6cios em todo o mundo; (2)
ter conhecimento de planejamento organi-
zacional e das consequ~ncias das mudan
ças organizacionais planejadas ou nao ;
(3) ser capaz de obter conhecimento de
novos mercados, novos produtos, e novos
desenvolvimentos; (4) obter conhecimento
de sequ~ncia integral de eventos, desde a
germinação de novas idéias até sua con
versão em produtos e, subsequentemente ,
em vendas.

b. Experiência - os futuros executivos deve
rão aprofundar sua experiência em várias
funç6es administrativas, com especial en
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fase na área de marketing; deverão ter
uma exposição mais íntima, ainda cedo em.
suas carreiras, aos problemas de diretri
zes empresariais, deverão ter experiên -
cia em vários tipos de negócios e em uma
série de funções de alto-risco.

c. Capacidade - os futuros executivos deve
rão ter a capacidade de comandar pessoas
altamente técnicas; deverão ser capazes
de fazer uso eficiente de numerosos esp~
cialistas; deverão ser capazes de dominar
a arte de delegar e controlar grandes
organizações, vendo os problemas de uma
forma mais ampla, e evitando atitudes p~
roquiais; deverão ser capazes de anteci-
par o futuro e de tomar decisões quanto
à alocação de recursos ã sua disposição;
deverão ser capazes de perceber problemas
complexos do ponto de vista financeiro ~
nico e humano; deverão ser capazes de ca~
cular riscos e assumir os riscos calcula-
dos; deverão ser capazes de usar os novos
instrumentos da administração, tais como:
processamento de dados, sistemas de infor
mação, e modelos matemáticos.
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A administração de uma empresa, ou mes-
mo de apenas uma parte dela, é, como já vimos, uma ativida
de essencialmente dinimica; aiém do mais, é uma caracterfs
tica da moderna administração que o indice de mudança nes-
se processo dinimico esti se acelerando de forma continua.
A automação, a tecnologia do computador e as técnicas mate
máticas têm contribufdo para uma maior complexidade no ca~
po da administração. Ao lado dessa complexidade tecnolôgi
ca, observa-se uma crescente importincia dos fatores econo
micos e sociais sobre os destinos da empresa. Todos esses
desenvolvimentos têm sido acompanhados por um constante au
mento no porte das empresas, trazendo, por sua vez, cres -
centes e mais complexos problemas financeiros, organizaciQ
nais e humanos. Dentro desse quadro, a necessidade de exe
cutivos capazes ~ de fundamental importincia para a sobre-
vivência de qualquer empresa. Se usarmos uma analogia me
dica, podemos dizer que o administrador deve desenvolver
três capacidades: capacidade de diagnose, capacidade de
prescrição e capacidade de implementação. (70)

A capacidade de diagnose é a capacidade
de analisar o conjunto de operações pelo qual ele é respo~
sável, e de distinguir entre os fatores relevantes e os fa
tores irrelevantes dentro de seu contexto.

A capacidade de prescrição requer habi-
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lidade no planejamento empresarial, além de conhecimento
de procedimentos capazes de permitir que os recursos sob
seu controle possam ser otimizados.

A capacidade de implementação requer a
aceitação pela organização e pelas pessoas envolvidas,do
diagnóstico e da prescrição elaboradas pelo executivo.

Para que o executivo possa desempenhar,
da melhor forma possível, as tarefas de análise, precri -
çao e implementação, o processo de treinamento de executi
vos deve estar voltado para: (a) aumentar sua habilida-
de analítica, (b) aumentar sua conscientizaçio sobre as
forças externas (políticas, econSmicas e sociais) que en
volvem as decisões em administração, e (c) aumentar sua
conscientização sobre o funcionamento das organizações fo!.
mais e informais. O desenvolvimento de habilidade e o au
mento da percepção da complexa função empresarial requer
envolvimento, experiência, e prática mais do que qualquer
outra coisa. A simulação empresarial pode servir como um
importante instrumento de treinamento de executivos pois
ela: (71)

1. Condensauma grande quantidadede experiên-
cia em tomada de decisões em um período de
tempo-relativamentecurto;
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2. Integra um conhecimento de funções empr~
sariais de tal forma que a importincia
de um equilíbrio global entre estas fun
ções é compreendido;

3. Torna clara a necessidade do executivo
em tomar decisões com dados incompletos
e em condições de risco;

4. Possui uma característica dinimica, isto
é, permite que o executivo tome uma deci-
são, veja os efeitos daquela decisão, e
use os resultados obtidos para a
de novas decisões;

tomada

5. Torna possível a experimentação. E sem-
pre possível retornar a um ponto prévio na
simulação e continuar novamente a partir
daquele ponto,tomando um conjunto diferen
te de decisões para determinar suas van
tagens e desvantagens em compa!ação com
as decisões previamente tomadas.

6. Dirige a atenção para a importãncia de se
determinar os fatores significativos em
uma situação empresarial, relacionando-os
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de forma adequada ao planejamento de lon-
go-prazo.

7. Os executivos se tornam pessoalmente "en-
volvidos" em uma situação realística na
qual eles devem trabalhar em conjunto com
outros executivos, em condições de "pres-
são", no desenvolvimento da capacidade de
tomada de decisão.

Parece ser inegivel que para o aprimo-
ramento da capacidade e habilidade do executivo no proce~
50 de tomada de decisão que o mesmo deva ser continuamen-
te exposto a pritica de tomar decisões. A contínua prit!
ca em tomar decisões desenvolve nele as capacidades de
anilise, prescrição e implementação, ao mesmo tempo que
aumenta seu conhecimento e experiência de todos os fatores
relevantes envolvidos nas decisões.

Como praticar em um ambiente empresa ~
rial tão~ompetitivo como ~ o em que vivemos, sem colocar
a emprisa em uma posição de risco indesejivel? Esta pe!
gunta é especialmente relevante para o executivo de marke
ting, cOlocado frente a um conjunto de variiveis cujas

relações não são bem definidas e perante um meio ambiente
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instável e incerto. Um executivo de marketing precisa
aprimorar seu conhecimento sobre as eventuais relações
entre as variáveis controláveis (seu composto mercadoló-
gico) e uma ou mais variáveis dependentes (volume de ve~
das, participação no mercado, atitudes dos consumidores,
etc.); precisa aprimorar seu conhecimento sobre a in
flu~ncia de variáveis incontroláveis (variáveis econõmi-
cas, políticas, sociais, legais e tecnológicas) sobre as
variáveis dependentes; e acima de tudo, precisa aprimo -
rar seu conhecimento de como as variáveis controláveis in
teragem, entre si e com as variáveis incontroláveis, para
produzir determinados efeitos sobre as variáveis depende~
teso Adicione-se nésse quadro o efeito causado sobre as
variáveis dependentes de cada possível ação de cada con-
corrente individual e teremos um quadro bastante preciso
das dificuldades encontradas por um executivo de marke -
ting ao tentar avaliar as possíveis consequ~ncias de um
determinado curso de açao. A teoria mercadológica pode
desempenhar um papel extremamente importante para reduzir
a amplitude de alternati~as e de consequ~ncias possíveis.
O executivo de marketing que possua um bom conhecimento
das teorias mercadológicas existentes certamente poderá
alinhavar com alguma precisão as possíveis consequ~ncias
da interação de variáveis controliveis, incontroláveis e
competitivas. No entanto, a precisão na avaliação das
consequ~ncias de possíveis cursos de ação certamente p~
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deri ~er melhorada caso consigamos aliar um bom conheci-
mento teórico com a pritica mercadológica. A pritica mer
cado.lôgí.ca poderá criar condições para que o executivo com
pare a aplicabilidade e/ou adequação das teorias existen
tes ã realidade de mercado, ao mesmo tempo em que possibi
lita ao executivo adquirir a experiência e capacidades ne
cessirias ao bom desempenho das funções mercadológicas
Só se aprende a tomar decisões tomando decisões. E para
~e aprender a tomar decisões sem envolver a empresa em
riscos desnecessirios, o melhor instrumento é, certamen-
te, a simulação empresarial. Portanto, a simulação de
um modelodinimico de estratégia mercadológica pode ser
vir como um excelente instrumento para treinar executivos
de marketing para aprimorar sua capacidade de anilise,pr~
crição e implementação dos intrincados problémas de mar-
keting, aumentando sua experiência e sua habilidade adap-
tativa, e reduzindo a ocorrência de riscos indesejáveis.
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CAPrTULO 3
O MODELO

-.

Como foi mencionado no capítulo ante -
rior existe um grande n6mero de possíveis aplicações p!
ra um modelo de simulação. Nossa preocupação, neste tra
balho, e a de desenvolver um modeÍo de simulação que te
nha condições de auxiliar o processo de treinamento de
executivos de marketing, patticularmente voltado para
as decisões de cariter estrategico de longo-prazo. Dar
~nfase ao objetivo de treinamento de executivos em marke
ting não significa que o modelo aqui desenvolvido nao
tenha condições de ser utilizado para outros prop6sitos,
ou que não se reconheça a importância dos outros objeti~
vos dos modelos de simulação. Talvez seja apenas o recQ
nhecimento de que, historicamente, os modelos de simula-
ção tenham sido utilizados principalmente com objetivos
de experimentaçioe projeção em sistemas definidos, e
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muito pouco utilizados para o ensino do funcionamento dos
sistemas em estudo (72). AI~m do mais, quem tem um po~
co de experi~ncia na irea de treinamento de executivos p~
de perceber quão inadequados são os m~todos tradicionais
de ensino para este segmento particular, e como a tecno
logia educacional pouco evoluiu desde que o treinamento-
de executivos passou a ser considerado um elemento imp~
tante para a melhoria do desempenho das empresas. e ba
sicamente pelo reconhecimento da importincia do treina
mento de executivos, aliado à inadequação dos métodos
tradicionalmente utilizados no processo de treinamento
que se centra a "razão de ser" deste trabalho.

Dentro desse prisma, é possível deta
lhar de forma mais específica o que um modelo de simula
ção estratégica deveria procurar ensinar aos executivos
da área mercadológica, isto é, quais são seus objetivos
específicos.

A. Treinamento da "prática" do marketing

o aumento do conhecimento, experi~ncia
e capacidade dos executivos na área de marketing depende
fundamentalmente, da exposição desses executivos a rea
lidade do marketing. Conquanto a simples exposição -a
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realidade pode aumentar o conhecimento, experiencia e
capacidade gerencial em marketing, é a prática constan-
te das atividades inerentes ao~ executivos de marketing
que permite que os mesmos possam desenvolver suas habi
lídades gerenciais.

A relação entre conhecimento e práti-
ca é bastante visível: através da prática as pessoas
tem condições de conhecer mais a respeito da realidade,
posto que, frequentemente, as teorias existentes sao
insuficientes para representar a totalidade do conheci-
mento acumulado em uma determinada ~area.

A relação entre experiencia e prática
também é bastante direta; isvezes, a teoria acumulada
cobre urna determinada área do conhecimento, mas ~ inca-
paz de refletir todas as minficias desta área. Nestes ca
sos, somente a experiencia real ou a prática constante
permite que se avaliem as peculiaridades não especific~
das na teoria, ou mesmo os possíveis desvios da teoria
em relação i realidade. Este parece ser o caso da área
de marketing pela escassez de teorias básicas, ou mesmo
pela pouca abrangencia das teorias existentes, fazendo
com que a experiencia se torne um elemento fundamental
para o sucesso de um executivo. Finalmente, a relação
capacidade-prática também parece ser bastante direta
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A prática constante das atividades inerentes aos executi
vos de marketing aumenta sua habilidade em lidar com si
tuações novas e/ou não previstas, aumentando, por con
sequência, suas capacidades de diagnose, prescrição e
implementação.

Os modelos de simulação se prestam, de
forma bastante conveniente, para representar a realidade
de mercado servindo, assim, como excelente instrumento
para a "prática" do marketing. Evidentemente, nenhum
modelo de simulação ê capaz de representar com toda a
exatidão a realidade do mercado. No entanto, esta limi-
tação não invalid~ a possibilidade de se usarem modelos
de simulação, posto que, na medida em que eles sejam ca
pazes de representar a realidade, servem como excelente
instrumento para que os executivos possam aprimorar suas
habilidades gerenciais. Adicionalmente, a prática em m~
delos de simulação permite que o aprendizado dos execut!
vos se faça sem que as empresas incorram em riscos peri-
gosos a sua sobrevivência, pois não há "riscos" envolvi-
dos em praticar com modelos. Por outro lado, sao evi
dentes os riscos existentes em se praticar no
ou mundo real.

sistema

B - Ensino de conceitos e teorias existentes

O termo teoria não agrada muito aos
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executivos. Por deformaçoes de linguagem. a teoria
entendida como algo que se coloca no extremo oposto da
realidade ou da prática. A expressão "a teoria na ~pr~
tica é diferente" mostra bem o conceito errôneo que se
faz do termo teoria. No entanto, consciente ou incons -
cientemente, os executivos de marketing adotam normas
de comportamento ou regras de decisão baseadas em concei
tos ou teorias desenvolvidos por estudiosos do marketing.
O conhecimento da teoria mercadológica existente, já vi
mos, é, ao lado da prática mercadológica, elemento indi~
pensável para a formação de um bom executivo em marketing.
A maior eficiência nas capacidades de diagnose e prescri_
ção está diretamente relacionada a um melhor domínio das
teorias mercadológicas disponíveis.

Um modelo de simulação tem sua base
nas teorias disponíveis, isto é, ele é elaborado a partit
do conhecimento e análise das teorias existentes. Nesse
sentido, um modelo de simulação procura representar o
que de concreto se conhece a respeito de um determinado
sistema em estudo. Quanto melhor conhecido for um siste
ma, maior será o conjunto de teorias existentes sobre el~
e maior será o grau de elaboração ou concretização de
um modelo representando as teorias que descrevem ou ex
plicam este sistema. Assim, para que um executivo de
marketing realmente conheça o sistema mercadológico em
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em que sua empresa atua ele deve conhecer, explícita ou
implicitamente, as teorias que descrevem e/ou explicam
o comportamento de seu sistema de marketing. Os modelos
de simulação, por descreverem e/ou explicarem o compor-
tamento de um sistema a partir das teorias existentes,têm
a capacidade de ensinar estas teorias ou conceitos bási-
cos, tão importantes para a formação ou aprimoramento de
executivos.

c- Representação dos aspectos relevantes da
realidade do marketing

A realidade de mercado ou o mundo real
do marketing é algo extremamente complexo. A simulação
em sendo um modelo, procura representar, convenientemen-
te, os aspectos relevantes desse mundo .real, e impossÍ-
vel representar a realidade em toda sua plenitude. Isto
é, com todas as minúcias e particularidades. Esta é uma
das principais razões das críticas dirigidas aos modelos
em geral e à simulação em particular; estas críticas, em
nosso entender, são injustas. Os modelos procuram repr~
sentar apenas aquelas características que sejam relevan-
tes para a compreensão do sistema sendo analisado. Evi -
dentemente, os aspectos relevantes em um modelo dependem
dos objetivos do modelo; isto significa que um mesmo sis
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tema pode ser modelado atrav~s da composição de diferen-
tes características, isto~, algumas características p~
dem ser significativas para representar um sistema com
determinado objetivo, enquanto que o mesmo sistema, com
um outro objetivo, pode ser modelado atrav~s de outras
características.

Em um processo de tomada de decisões
nem todas as variáveis são importantes; portanto, ao se
modelar um determinado sistema com o objetivo de apri-
morar a capacidade de tomada de decisões não é necessá -
rio incorporar todas as variáveis que existem no mundo
real. Somente as variáveis relevantes para aquela deci-
são devem ser incorporadas. Os modelos de simulação, em
sendo abstrações da realidade, incorporam apenas os ele
mentos relevantes do mundo real. Um modelo de simulação
com o objetivo de treinar executivos em marketing, vai
incorporar apenas aqueles elementos ou variáveis que se
jam relevantes para treinar estes executivos. Estes ele
mentos ou variáveis poderiam ser diferentes caso o mesmo
sistema mercadológico fosse modelado com um objetivo di
ferente, como, por exemplo, para se obter predições futu
ras sobre o comportamento do mercado~

D - Treinamento em processo decisório

Os executivos sao, essencialmen~e, to-
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madores de decisões. Portanto, qualquer modelo que tenha
por objetivo treinar executivos deve ter a preocupação
de treinamento em processo decisório. Dificilmente p~
deremos encontrar uma forma melhor de treinar executivos
na tomada de decisões do que faz~-los tomar decisões. E
tomar decisões, no contexto do presente trabalho, ~ aI
go muito mais amplo que o simples ato de decidir. Tomar
decisões a nível de um executivo de marketing significa,
'necessariamente, (a) tomar decisões em grupo, posto que,
suas decisões mais importantes são decisões que afetam
outras ireas funcionais da empresa e, por consequ~ncia,a
empresa como um todo, (b) desenvolvér a capacidade de
diagnosticar as possíveis consequ~ncias das decisões, no
curto, m~dio e longo prazos, e (c) aprender a "discutir
com e ouvir" outras pessoas (inclusive de diferentes ni
veis hierirquicos) antes de tomar a decisão propriamente
dita.

Os modelos de simulação, por trabalha-
rem com situações concretas, permitem que os executi -
vos aprendam a tomar decisões como se estas decisões fos
sem aquelas que eles teriam que tomar na "vida real". Me
lhor que isso, ao avaliar bs resultados de uma determina
da decisão simulada, o executivo pode aprender co~o e~te

\

resultado serla alterado caso ele tomasse uma dJcisão
diferente daquela inicial. Basta que ele reprocesse o
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modelo de simulação aIterandoaquelas decisões cujos efel
tos ele esti procurando avaliar.

Da mesma forma que na vida real, os mo
delos de simulação permitem que o executivo incorpore in
formações externas ao modelo de tal forma a aprimorar a
qualidade da decisão tomada. Assim, por exemplo, um mo-
delo de simulação pode ter incorporado como parâmetro um
índice representativo do potencial de mercado de determl
nada região geogrifica. O executi~ó para confrontar es
te índice ou para determinar índices anilogos para ou
tras regiões geogrificas pode (e deve) buscar dados se
cundiriosdisponíveis capazes de auxilii-Io a resolver
esta questão.

3.1 A Descrição do Modelo

De forma a tornar possível a elabora-
çao de um modelo de simulação, é necessirio que as va
riiveis introduzidas sejam claramente delimitadas de
tal forma que o modelo possa ser descrito apenas pelas
variiveis consideradas. Como o objetivo do modelo é o
de treinamento de executivos em marketing, as variiveis
introduzidas no modelo procuram representar os aspectos
relevantes para a tomada de decisão, introduzindo con
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ceitos e teorias geralmente aceitos, e possibilitando
que os executivos aprendam a tomar decisões através de
utilização de um instrumento "prático". De uma for
ma genérica, um modelo de simulação é descrito através
de uma série de variáveis - algu~as manipuladas pelo
simulador e outras incorporadas como constantes ou p~
râmetros - de tal forma que, em uma sequência temporal,
a interação dessas variáveis produza resultados capa -
zes de aumentar o conhecimento, a experiência ou a ca
pacidade do simuladorem relação a um determinado siste-
ma. Simbolicamente, um modelo de simulação pode ser
descrito como:

= f (VIt. Pt, C)

onde

Rt = resultados ou respostas obtidos, em um determina-
do período t da simulação. São chamados, tam
bém, de variáveis dependentes da simulação.

VIt variáveis manipuladas pelo sim~lador em um deter-
minado período t da simulação. são chamadas
também, de variáveis independentes da simulação .
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Pt = parâmetros do modelo de simulação, isto é, nume -
ros ou símbolos que permanecem constantes durante
um período de simulação, mas que podem ser altera
dos de período a período.

c = constantes, isto é, numeros ou símbolos que perm~
necem inalterados durante todos os períodos da
simulação.

Normalmente, os modelos de simulação na
area de marketing adotam como variável dependente ou re
sultado a variivel volume de vendas. Isto é particular -
mente verdadeiro nos modelos estratégicos de simulação me~
cadológicaatravés dos quais se procura dimensionar o com-

global do mercado, isto - mercadoportamento e, como o rea-

ge a determinadas açoes introduzidas pelos executivos de
marketing. Embora a melhor medida de sucesso das ações
mercadológicas adotadas por uma empresa nao seja necessa-
riamente o volume absoluto de vendas obtido pela empresa
- normalmente adota-se como uma medida de sucesso um volu
me relativo de vendas, isto é, participação ou fatia de
mercado - é imprescindível para se obter tal medida rela
tiva o conhecimento do valor absoluto. Desta forma, o
que importa no modelo de simulação em marketing é descre-
ver como o volume de vendas se comporta em função de uma
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série de variáveis, e, somente em uma segunda instância
tentar dimensionar o desempenho relativo da empresa. E~
tes modelos de simulação que usam volume de vendas como
variável dependente sao do tipo modelos de função de
demanda descritos no capítulo anterior.

A variável dependente volume de
vendas pode ser descrita com o grau de especificidade
buscado pelo objetivo do modelo de simulaçâo. A variá-
vel dependente pode ser descrita tão genericamente como
o volume de vendas obtido pela empresa no período de
'tempo t simbolicamente Vt, ou tão especificamen-
te como o volume de vendas obtido pelo produto i no
segmento j de uma região k no período de tempo t-
simbolicamente Vijkt. A diferença entre dois modelos
cujas variáveis dependentes fossem Vt ou e

apenas em termos de especificidade.
~ ~ 2k V ..kt deve ser igual a
1) 1)

Reconhecendo que
diferença

entre os dois modelos depende exclusivamente dos ob
jetivos buscados por este modelo. Por exemplo, se o
objetivo do modelo de simulação for o de se prever o
volume de vendas obtido em determinado período, possi -
velmente o modelo cuja variável depen4ente é Vt deve
ser o ut i Iizado; por outro lado, se o !objetivo do mode-

\

10 for o de analisar como o volume de vendas se compo~
ta para cada produto, segmento de mercado e região ge~
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grifica, o melhor modelo i aquele cuja variivel depetide~
te seja Vijkt

Um modelo de treinamento de executivos
em marketing deve ser essencialmente um modelo analíti-
co, isto é, "deve dar condições nao apenas para que os
fenômenos mercadológicos sejam descritos, mas tambim
mostrar a forma das relações entre estes fenômenos"(72).
Desta forma, em nosso modelo de simulação, a variável d~
pendente será descrita da maneira mais específica, bus -
cando, com isto, fornecer condições aos executivos de
marketing para um melhor entendimento do sistema em estu
do.

o modelo de função de demanda objetodo
presente modelo de simulação i descrito da seguinte for-
ma:

Vijkt f (Pijkt, Evijkt, Dijkt, Fijkt, MK' s. , Tt)J

onde

Vijkt = volume de vendas obtido pelo produto i, no
segmento j da reglao k, no período de tem

po t.

Pijkt = eficiência do posicion:amento do produto i,no

segmento j da região k, no período de tempo t.
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EVijkt = eficiência do esforço promocional do produto
i, no segmento j da região k, no período
de tempo t.

= eficiência do esforço de distribuição do pr~
duto i, no segmento j da região k, no p~
ríodo de tempo t.

= eficiência do esforço de venda pessoal do
produto i, no segmento j da região k, no
período de tempo t.

Mk = potencial de mercado da região k.

S. = tamanho do segmentoj dentro da região k.
J

= tamanho'do mercado no período t.

Antes de partirmos para uma descrição
mais detalhada do modelo acima, é importante fazermos aI
gumas observações genéricas sobre o mesmo:

a. os quatro primeiros elementos determin~tes
do volume de vendas, isto é, posicionamen-
to do produto, esforço promocional, esfor-
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ço de distribuição e esforço de venda pes -
soaI, são as chamadas variáveis independen-
tes do modelo. Estas quatro variáveis inde
pendentes (ou variáveis manipuladas ou va -
riáveis controláveis) constituem o que se
convenciona chamar de variáveis do composto
mercado16gico de uma empresa. A teoria mer
cado16gica reconhece a importância e in
fluência dos elementos do composto mercado-
16gico quer individual quer coletivamente ,
sobre o volume de vendas de uma determinada
empresa. Nosso modelogen~rico simplesmen-
te incorpora este reconhecimento afirmando
que existe uma relação funcional entre es
tas variáveis independentes e a variável
dependente volume de vendas.

b. ainda com relação às quatro variáveis do
composto mercado16gico, pode-se verificar
que nosso modelo considera que o volume de
vendas é função de eficiência obtida pela
empresa em relação a cada uma dessas variá-
·veis. Eficiência é um conceito relativo,i~
to é, a eficiência está sempre relacionada
com um padrão seja ele ideal - isto é,o que
deveria ser feito - seja ele real - isto ~e,
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o que esti sendo feito na realidade. A de -
pend~ncia do volume de vendas na efici~ncia
do composto mercado16gico ~ elemento essen-
cial em nosso modelo de simulação. Em pri -
meiro lugar, porque reconhece que o mercado
(ou o consumidor) possui características d~
finidas e quanto mais próximo a empresa aju~
tar seu composto mercadológico a essas ca
racterísticas, maior a probabilidade de que
haja um reconhecimento positivo (no nosso
caso maior volume de vendas) por parte do
mercado. Assim, se uma empresa dosar a qu~
lidade e preço de seu produto de acordo com
a prefer~ncia de um determinado segmento de
mercado, maior a probabilidade de que os cOQ
sumidores deste segmento comprem efetivameQ
te o produto oferecido pela empresa. Mesmo
que o produto fosse de melhor qualidade e
com menor preço, os consumidóres deste seg
mento poderiam não aceitar o produto tão bem
quanto no caso anterior. Este fator relati
vo reconhece a complexidade do marketing .
Usando o mesma exemplo, as empresas que t~
nham produtos 'de melhor, qualidade e menor preI' -
ço, mesmo supdndo uma igualdade de condições

i

entre as demaisvariiveiscontroláveis,nãosão neces
sariamente aque.l as que ob t êm o maior volume
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de vendas em todos os se'gmentos de mercado
em que atuam, como a princípio poder-se-ia
imaginar. Em segundo lugar, porque reconhe
ce a existência de uma concorrência efeti-
va no mercado. Monop6lios ou 0ligop6lios
são exceç6es na estrutura do mercado atual.
Portant~, não se pode pensar em eficiência
sem se considerar o que os concorrentes fa
A/ ~R~m na realidade. Este e o aspecto real
de mercado: o volume de vendas obtido por
uma empresa depende de como os consumido -
res comparam suas ofertas e esforços, com
as ofertas e esforços dos concorrentes, ,

a

luz de ofertas e esforços idealmente espe-
rados por eles.

c. os três últimos elementos determinantes do
volume de vendas, isto é, potencial total
de mercado, tamanho dos segmentos de merc~
do, e tamanho do mercado total, são as va
riáveis incontroláveis do modelo (parâme -
tros e constantes do modelo). Estas variá
veis reconhecidamente afetam o volume de
vendas de uma empresa, porém não podem ser
manipuladas pelos executivos de marketing.
Quando muito, os executivos podem conhecer
o valor destas variáveis, embora o mais



93

comum seja que eles tenham uma idéia apr~
ximada da dimensão real das mesmas. Em
nosso modelo, essas variáveis são trata -
das como parâmetros ou constantes, isto
é, são variáveis determinísticas. Embora
determinísticas do ponto de vista de mode
lagem, a maior parte dessas variáveis foi
obtida através de dados secundários disp~
níveis da realidade de mercado do Brasil,
moldadas através de critérios geralmente
aceitos na teoria mercadológica. Portanto,
o acesso dos executivos a essas variáveis
incontroláveis, com o devido grau de in
certeza, pode ser efetuado através da bus
ca e análise de dados secundários perti -
nentes.

d. tanto as variáveis controláveis quanto as
variáveis incontroláveis não representam
a totalidade das variáveis que, a um dado
momento, podem afetar o volume de vendas
de urna empresa. Na impossibilidade de se
tratar com minúcia na simulação de todas
as variáveis controláveis e/ou ambientais,
a escolha recaiu sobre variáveis que, a
juízo do autor, representam as principais
a serem manipuladas ou analisadas por um
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executivo de marketing.

e. embora o modelo de simulação aqui apresent~
do seja suficientemente genérico quanto a
classe de produtos onde é aplicável, é im
portante ressaltar que, quando de sua formu
lação, o autor estava voltado para uma cla!
se de produtos mais específica, isto é,bens
duráveis ou semi-duráveis. Desta forma, aI
guns conceitos relevantes para a formulação
das variáveis do modelo refletem este tipo
de aplicação. No entanto, é extremamente
importante ressaltar que a estrutura básica
do modelo não seria substancialmente altera
da caso quiséssemos simular outras cl~sses
de produtos. Apenas deveríamos fazer aI
guns ajustamentos quanto a caracterização
das variáveis controláveis e incontroláveis
para torná-las compatíveis com a nova clas-
se de produtos desejada.

3.2. Descrição das variáveis controláveis

As variáveis controláveis do modelo,co
mo já foi mencionado anteriormente, são o posicionamento
do produto, o esforço promocional, o esforço de distribui
ção, e o esforço de venda pessoal. A seguir, apresenta-
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mos uma descrição de cada uma dessas variáveis.

3.2.1. Posicionamento do produto

o posicionamento do produto reflete o
grau de ajustamento de determinado produto às caracte -
rÍsticas procuradas por um determinado segmento de mer
cado em relação a um produto definido.

Portanto~ quanto melhor um produto se
ajustar as características desejadas por um determinado
segmento de mercado, maior a probabilidade de que este
produto seja melhor aceito por este segmento. Como
corolário, quanto melhor o posicionamento do produto às
características desejadas por um segmento de mercado,
maior a proba9ilidade de se obter um maior volume de
vendas neste segmento.

o posicionamento do produto pressupoe,
desta forma, uma comparação entre a oferta de um prod~
to por uma empresa e a demanda de produtos por um se&
mento de mercado. O posicionamento do produto, tanto
do ponto de vista da oferta, quanto do ponto de vista
da demanda, é considerado em nosso modelo como função
de duas variáveis: características físicas do produto

e pre~o do produto. Portanto~ um produto tenderá a
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melhor se posicionar em um determinado segmento de mer-
cado quando suas características físicas e seu preço es
tiverem melhor ajustados às características físicas e
preço desejados pelos consumidores deste segmento.

3.2.1.1. Características Físicas da Oferta

As características físicas da oferta
determinam em nosso modelo a qualidade do produto. O
produto ~ composto de tr~s mat~rias-primas bisicas, res
pectivamente, mat~ria-prima ~,mat~ria-prima b e ma
t~ria-prima __c_, sendo que a ~ a mat~ria-prima de maior
qualidade percebida pelos consumidores, b e de qu~
lidade inferior a a mas superior a~, e finalmen
te, c é a de qualidade percebida mais baixa. A qu~
lidade do produto é, portanto, definida pela dosagem de
~,~ e c na composição do produto. Se, urna empresa
desejar trabalhar com um produto de alta qualidade deve-
ra distribuir as dosagens dos tr~s tipos de matéria-pri-
ma de tal forma a representar este propósito. Assim, um
produto de alta qualidade poderi ser composto com 70 %
de mat~ria-prima a , 15% de mat~ria-prima b e 15%
de mat~ria-prima c. Por exemplo, em nosso modelo de
simulação, um produto com essas características seri re
ferido corno .70a + .15b + .15c Se urna empresa quiser
se posicionar em um segmento de mercado cuja prefer~nc~a
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seja por um produto de alta qualidade, deverá oferecer
um produto em que a dosagem de matérias-primas reflita es
ta preferência desejada pelo segmento. Caso o produto
oferecido não seja adequado às características buscadas ~
lo segmentode mercado, este produto terá uma pequena proba-
bilidade de sucesso neste segmento. Em outras palavras ,a
probabilidade de penetração deste produto no segmento bu~
cado dependerá de quão próximo o produto esteja das cara~
terÍsticas requeridas pelos consumidores daquele segmento.
Se a qualidade do produto for próxima da qualidade busca-
da pelos consumidores pertencentes a aquele segmento, me
lhor o posicionamento do produto e maior a probabilidade
de se obter urna significativa penetração naquele segmento.
Inversamente, se a qualidade do produto estiver distante
da qualidade esperada pelo segmento, pior o posicionamen-
to do produto e maior a probabilidade de que a penetração
naquele segmento seja apénas marginal.

3.2.1.2. Preço

o preço e o segundo fator que determina
o posicionamento do produto em um determinado segmento de
mercado.

A determinação do preço do produto a ser
ofertado ~ determinado segmento de mercado está intimamen
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te ligado a (a) a estrutura de custos da empresa, (b)
as características do segmento de mercado, e (c) a con
corr~nciaexistente no segmento de mercado.

Com relação à estrutura de custos da
empresa, cabe notar que, al~m de custos administrativos,
financeiros e mercadológicos necessários para se pene
trar em determinado segmento de mercado, a própria cara~
terística de qualidade do produto influi de forma decisi
va na determinação de seu preço de venda. As mat~rias-
primas ~,~ e c têm custos diferentes e a qualida-
de da mão-de-obra necessária para produzir um produto
depende de qualidade do produto final desejado. Assim ~
que o custo de fa.bricação de um produto varia de acordo
com a qualidade do produto. A produtos de maior quali-
dade estão necessariamente associados custos de fabrica-
ção mais elevados e, a política de determinação e admi -
nistração de preços deve levar em consideração essas di
ferenças de custos.

Por outro lado, as próprias caracterÍs
ticas dos segmentos de mercado podem influir na política
de preços da empresa. Segmentos de mercado que buscam
produtos de alta qualidade estão dispostos a pagar um
preço mais elevado por este produto, nao apenas por
reconhecer a existência de componentes mais caros (isto
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é, custos mais elevados), mas também por estarem dispos-
tos a pagar um sobrepreço pela exclusividade ou quase
exclusividade deste produto. De forma análoga, existem
segmentos de mercado que se preocupam principalmente com
o preço do produto, deixando em um segundo plano a cara~
terÍstica qualidade (sem contudo desconsiderá-la). Den-
tro desse esquema, os produtos de baixa qualidade, mesmo
a preços baixos, penetram apenas superficialmente nos
segmentos que buscam alta qual idade. Por outro lado,
na hipótese de um produto de alta qualidade, embora com
preços moderados, tentar penetrar em um segmento que pr~
cura principalmente baixos preços, o mesmo poderá conse-
guir uma razoável penetração, embora nao se ajuste exat~
mente dentro das características requeridas pelo segmen-
to.

Finalmente, a concorrência desempenha
~apel crucial na política de preços da empresa, pois o
modelo de simulação ê um modelo altamente competitivo.P~
ra qualidades de produtos bem próximos, em um mesmo sei
mento de mercado, a maior penetração será daquele produ-
to que tiver o menor preço. A partir do.momento em que
as qualidades não sejam próximas, o efeito da variável -
preço passa a depender tanto das características deseja-
das pelos segmentos quanto do preço dós produtos concor-
rentes, em dado segmento de mercado.
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3.2.1.3. Características físicas e preços buscados pelos
Segmentos.

Para se contrapor à qualidade e preço
dos produtos oferecidos no mercado, cada segmento de mer
cado tem definidos uma qualidade ideal e um preço ideal.
A qualidade e preço ideais de cada segmento de mercado
devem ser vistos como as características do produto d~
sejadas pelos consumidores pertencentes a este segmento.

Nosso modelo de simulação incorpora a
existência de três segmentos de mercado. O segmento l(Sl)
ê um segmento composto de consumidores que buscam essen-
cialmente uma alta qualidade de produto, deixando em se-
gundo plano o preço do produto. -O segmento 2(S2) e um
segmento composto de consumidores que, ainda que menos
preocupados com a qualidade do produto, dão bastante 1m
portãncia a seu preço. Podem ser caracterizados como con
sumidores que procuram uma qualidade "razoável" a preços
acessíveis. O segmento 3(S3) é composto primordialme~
te de consumidores que exigem preços baixos para o prQ
duto, deixando em plano secundário a qualidade do mesmo.

Cada segmento possui uma posição ideal
para as variáveis preço e qualidade. Quanto mais pr6xi-
mo um determinado produto se localizar em termos dessa

". TECA TTI.O·T A nOEDECKER~'BUO . IUUW • p
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posição ideal - isto é, quanto mais próximo estiver seu
preço e sua qualidade em relação ao preço e qualidade ~s
cados pelos consumidores de um determinado segmento
tanto maior será a penetração dQ produto neste segmento
específico, e vice-versa. Como existe uma certa polari-
dade entre os segmentos em função de suas característi -
cas, a maior, penetração em um dado segmento de mercado
implica em menor penetração ou mesmo em penetração ape-
nas marginal fios demais segmentos. Esta consequência -e
particularmente visível entre os segm~ntos SI e S3Por

1
possuirem características bastante opostas. Assim, por
exemplo, quanto maior a perietração de um produto no sei
mento SI (isto é, quanto menor a distância entre a posi-
ção preço-qualidade do produto e a posição ideal do sei
mento SI) menor sua penetração no segmento S3 (isto e ,
mais distante estará da posição ideal do segmento S3).

3.2.1.4. Posicionamento real dos produtos nos Segmentos
de Mercado

o posicionamento real dos vários prod~
tos competindo nos três segmentos de mercado de uma mes
ma região geográfica depende, como já vimos, das caracte
rÍsticas físicas (qualidade) e dos preços estipulados p~
ra cada produto. Se um segmento de mercado responde ou
não às expectativas da empresa em termos de volume de
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vendas de um determinado produto depende nao apenas do
adequado posicionamento do produto às características
ideais buscadas pelos consumidores deste segmento, mas
também de quão eficientemente a empresa manipula as d~
mais variáveis do composto mercadológico (promoção,di~
tribuição, força de vendas), bem como de fatores ambi-
entais não sujeitos a manipulação (fatores econômicos,
políticos, sociais, etc.), ou mesmo da própria substan
cialidade do segmento.

De qualquer forma, quando a empresa
define as características físicas de seu produto(isto
é, sua qualidade) e seu preço, ela está definindo auto
maticamente uma política de segmentação de mercado, is
to é, a qual segmento de mercado o produto se destina
de forma prioritária. Por exemplo, se a composição do
produto for .70a + .1Sb + .1Sc com um preço 30% sup~
rior à m~dia dos preços dos produtos concorrentes na
mesma região geográfica, este produto estará competin-
do no segmento de mercado que busca essencialmente uma
alta qualidade do produto, isto é, o segmento SI. Por
estar naturalmente voltado para o segmento SI nao im
plica que o produto em questão terá sucesso de vendas
nesse segmento. Este sucesso vai depender, como .-Ja

mencionado, da eficiência da empresa na manipulação
das demais variáveis do composto mercadológico, de
fatores ambientais, e, evidentemente, do comporta-
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mento dos produtos concorrentes no mesmo segmento de mer
cado. Por outro lado, o fato de o produto, por suas ca
racterÍsticas de qualidade e preço, estar voltado natu-
ralmente para um determinado segmento de mercado da mes
ma região geográfica, não exclui sua possível penetração
nos outros segmentos de mercado da mesma região geográfl
ca. No exemplo anterior, ainda que voltado prioritari!
mente para o segmento SI' o produto em questao pode ter
uma relativa penetração no segmento Sz' e at~ uma pen~
traça0, ainda que pequena, no segmento S3.

Como o posicionamento real dos produ
tos depende do posicionamento das variáveis qualidade e
preço, ~ necessário definir o posicionamento de cada va
riável individualmente.

o posicionamento da variável preço e
definido pela comparaçao do preço do produto com a m~dia
dos pre~os dos produtos concorrentes existentes na mesma
regiao.

P.
1

Poso Preço (i) = - 1.
I v

(~ P~
v e

onde
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P. = preço do produto a ser posicionado;
1

P = preço dos demais produtos concorrentese
na mesma região geográfica;

v = n9 de produtos das empresas concorren-
tes, na mesma região geográfica.

o posicionamento da variável qualidade
se dã de forma análoga, e é definido pela comparação da
quaLidade do produto com a média das qualidades dos pr~
dutos concorrentes existentes na mesma região geográfica.

Poso Qualidade (i) =
Q.
1 - 1

c-=--:? Q~

v e

onde

Q. qualidade do produto a ser posicionado;
1

Qe qualidade dos demais produtos concorre~
tes na ~esma região geográfica;

v n9 de produtos das empresas concorrentes,
na mesma região geográfica.



105

Enquanto que os valores dos preços
sao facilmente identificáveis por possuirem valores n~
méricos absolutos (isto é, os próprios preços dos pr~
dutos), os valores da variivel qualidade devem ser ma
nuseados para representarem a posição de qualidade de
cada produto. Isto pode ser feito através da pondera-
ção de cada componente de matéria-prima, dando-se um
peso maior a aqueles componentes que possuam maior qu~
lidade percebida pelos consumidores. Desta forma, a
qualidade de cada produto pode ser obtida através da
seguinte forma:

Q.
1

=

onde

Q. = qualidade do produto:
1

Da' Db' Dc dosagens das matérias-primas ~,~ e
~, respectivamente, na composição do

= pesos atribuídos às matérias-primas
~,~ e c , respectivamente, repre-
sentando a importância de cada maté-
ria-prima na composição qualitativa
do produto:
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o posicionamento real de um produto
se di atrav~s do posicionamento simultineo das varii -
veis preço e qualidade, para uma determinada região
geogrifica, e ~ representado por um vetor com o segui~
te formato:

Posicionamento real do produto != (posiciona-
mento do preço do pr~
duto !; posicionamento
da qualidadedo prod~
to !).

Apenas para efeito ilustrativo, supo-
nhamos a existência de 3 produtos concorrendo em uma me~
ma região geogrifica, e que possuam as seguintes ca-
racterísticas físicas e preços.

PRODUTO A

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO = .60 a + .20 b + .20 c
PREÇO = Cr$l.OOO

PRODUTO B

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO = .27 a + .20 b + .53 c
PREÇO = Cr$600
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PRODUTO C

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO::: .20 a + .50 b + .30 c
PREÇO = Cr$850

Posicionamento do preço

Produto A ::: 1000 - 1 ::: + 38%
600 + 850

2

Produto B = 600 - 1 ::: + 35%
1000 + 850

2

Produto C 850 - 1 ::: + 6%
1000 + 600

2

Posicionamento da qualidade

Para o posicionamento da qualidade ~
e

necessirio determinar um peso para cada componente
matéria-prima. Se estes pesos forem, por exemplo,

de

e K :::5 teremos:c '

Qualidade do produto A :::
(.60X10) + (.20X7) + (.20X5) = 8,40



108

Qualidade do produto B =
(.20X10) + (.20X7) X (.53X5) = 6,75

Qualidade do produto C ~
(.20X10) + (.50X7) X (.30X5) = 7,aO

o posicionamento da qualidade de cada
produto, nesta região geográfica, será portanto:

Produto A = 8,40 - 1 = + 22%
6,75 + 7,00

2

Produto B 6,75 - 1 = - 12%
8,40 + 7,00

2

Produto C =
7,00 - 1 = 8%

6,75 + 8,40
2

Portanto, o vetor de posicionamento
real dos 3 produtos, em relação as variáveis preço
qualidade, ã dado por

e

F •

Posicionamento de A = (+ .38, + .22)
Posicionamento de B = (- .35, .12)

Posicionamento de C = (+ .06, .08) .' .'.'

A interpretação do posicionamento real
dos 3 produtos pode ser feita da seguinte maneira: o
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produto A possui um preço 38% superior à média dos pre-
ços dos produtos concorrentes, ao mesmo tempo em que sua
qualidade percebida é 22% superior à qualidade média pe!
cebida dos produtos concorrentes; o produto~ possui um
preço 35% inferior à média dos preços dos produtos conco!
rentes, enquanto sua qualidade percebida é 12% inferior à

média dos produtos concorrentes; finalmente o produto C
possui um preço 6% superior ã média dos produtos concor -
rentes, sendo sua qualidade percebida, 8% inferior à me-
dia dos produtos concorrentes.

o posicionamento real de cada produto ,
dentro do eixo preço-qualidade para uma determinada re
gião geogrifica pode, também, ser visualizado através de
um grifico. Os dois eixos do grifico são eixos relativos,
isto é, demonstram a relação entre uma variivel (preço de
um produto, por exemplo), com a média dos demais elemen -
tos componentes dessa variivel (média dos demais preços
dos produtos concorrentes, por exemplo). Se no eixo ho
rizontal colocarmos a variivel preço e no eixo verti-
cal a variivel qualidade, teríamos o seguinte gráfico,
usando-se o mesmo exemplo anterior.
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Qualidade relativa
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Gráfico 3.1 - Posicionamento real de 3 produtos.
.~.



111

3.2.1.5. Posicionamento ideal buscado pelos segmentos de
mercado

Cada segmento de mercado possui carac-
terísticas definidas quanto a preferência de seus mem
bros em relação às variáveis preço e qualidade dos pr~
dutos ofertados. Os consumidores do segmento SI' por
exemplo, buscam um determinado produto que tenha uma aI
ta qualidade percebida, ao mesmo tempo em que estão dis-
postos a pagar um preço mais elevado para este produto .

Se compararmos a qualidade buscada p~
los consumidores de um determinado segmento de mercado
com a média das qualidades dos produtos ofertados, obte-
remos o posicionamento ideal deste segmento relativo aos
produtos existentes no mercado, no que diz respeito à va
riável qualidade do produto.

Q.
POSo Qual. (j) - 1

1 n
2 Q.

1

n i

onde

Q. = qualidade esperada pelos consumidores
]

segmento j ;

Q. = qualidade real dos produtos ofertados
1

região geográfica considerada;

do

na
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n = nO de prbdutos existentes na reglao geogrifica.

De forma aniloga, se compararmos o
preço que os consumidores de um determinado segmento de
me~tado estio dispostos a pagarw com a m~dia dos preços
efetivamente cobrados pelas empresas obteremos o posici~
namento ideal deste segmento relativo aos produtos exis-
tentes no mercado, no que diz respeito à variivel preço.

P.
Pos.Preço (j) = - 1

1

h

onde

P. = preço que os consumidores do segmento j
J

estio dispostos a pagar pelo produto; ',,---

P. = preço real de cada produto ofertado na
1

região geogrifica considerada;
'.

n = nO de produtos existentes na reglao ge~
gráfica.

o posicionamento ideal de cada segmen-
to de mercado se dá atrav~s de um vetor que considera as
variáveis preço e qualidade esperados pelo segmento.
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Posicionamento ideal do segmento j = (preço relativo que os
consumidoresdo segmento j estão
dispostos a pagar, qualidade rela
tiva esperada pelos consumidores
do segmento j).

Somente a título de ilustração, vamos
supor que fossem os seguintes os preços e qualidades es-
perados por cada um dos segmentos de mercado.

Segmentos Pre~os ESEerados Qualidade ESEerada
($ ) (em n9s absolutos)

1 1030 1034
2 735 849
3 490 590

.-

o posicionamento ideal para cada seg -
mento, continuando o exemplo iniciado no item 3.2.1.4.se
rá o seguinte:

Segmento 1.

Pos.Qua1idade 1034 - 1 = + 40%=
840 4- 675 + 700

3
Poso Preço ""

.1030 -1 = + 25%
1000 + 600 + 850

3
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Segmento 2.

Pos.Qualidade = 849 1 15%- = +

840 + 675 + 700
3

Poso Preço = 735 1 10%- = -
1000 + 600 + 850..

3

Segmento 3.

Pos.Qualidade 590 - 1 - 20%
840 + 675 + 700

3

Poso Preço 490 - 1 = - 40%
1000 + 600 + 850

3

Desta forma, os vetores de posicionamen-
to ideal para cada segmento de mercado seriam:

11 = (+ .25 , + .40)

12 = (- .10, + .15)

13 = (- .40, .20)

A interpretaçãodos posicionamentos ideais
d~ cada segmento de mercado pode ser feita da seguinte
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maneira: os consumidores do segmento SI desejam um pr~
duto cuja qualidade é 40% superior à média dos. produtos
existentes no mercado, e estão dispostos a pagar 25% a
mais do que o preço médio atualmente cobrado: os consu-
midores do segmento 52 desejam um produto de qualidade
15% superior a média dos produtos existentes, e estão
dispostos a pagar 10% a menos do preço médio cobrado :
finalmente, os consumidores do segmento S3 desejam um
produto de qualidade 20% inferior i média de qualidade
dos produtos existentes, estando dispostos a pagar 40 %
a menos do preço médio atualmente cobrado.

Usando-se o mesmo raciocínio utilizado
para o posicionamento dos produtos, podemos, também, re
presentar graficamente os posicionamentos ideais de cada,
segmento de mercado. Neste novo gráfico colocaremos nao
apenas o posicionamento ideal de cada segmento mas tam
bém o posicionamento real de cada produto.
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3.2.1.6. Participaçio do Mercado como funçio do Posicio-
namento de cada Produto em relação ao Posicio-
namento ideal de cada Segmento de Mercado

o grifico 3.2. nos mostra nao apenas
o posicionamento real de cada produto e o posicionamento
ideal de cada segmento de mercado, mas também quio próx!
mo cada produto seposiciona em termos dascaracteristi-
cas desejadas por cada segmento de mercado. Se usarmos
o produto A como exemplo, podemos verificar que suas
caracteristicas (preço e qualidade) estão muito mais prª
ximas das características desejadas pelo segmento SI
(isto é, 11) do que das caracteristicas desejadas pelos
demais segmentos de mercado. Este fato já era, de cer
ta forma, claro para nós visto que o produto A é o de
maior qualidade e maior preço entre os produtos concor -
rentes,e, por sua vez, o segmento SI é aquele que dese
ja produtos de qualidade mais alta estando disposto a
pagar um preço também mais alto. Portanto, é

/
natural

que, relativamente aos demais produtos concorrentes, o
produto A estivesse posicionado mais próximo as ca--
racteristicas buscadas pelo segmento SI do que as ca
racteristicas buscadas pelos segmentos S2 ou S3" Do
ponto de vista dos consumidores do Segmento SI' é de se
esperar que os mesmos dêem uma maior preferência ao
produto A do que ...a qualquer outro produto concorren-
te. Afinal de contas, se o produto ~ não é exatamente
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o que eles gostariam que fosse (isto é, lI)' pelo menos
suas característicassao muito mais pr6ximas do que as
características dos demais produtos existentes.

Assim sendo, o posicionamento do pro-
duto determina em primeira instância, seu grau de aceit~
ção por cada um dos segmentos de mercado existentes.Quag
to melhor um produto se posicionar em relação às caract~
rísticas buscadas pelos consumidores de um determinado
segmento de mercado, tanto maior seri a aceitação do
produto por este segmento.

A aceitação de um.produto é mensurado,
em nosso modelo pela proporção de consumidores de um de
terminado segmento de mercado que adota este produto por
consideri-Io (a) compatível com sua prefer~ncia e (b)pr~
ferencial às demais ofertas no mercado. A proporção de
consumidores que adota cada produto individual determina
a penetração de mercado que cada produto consegue em um
determinado segmento, isto é, sua participação de merca-
do.

Para refletir este comportámento, nos-
so modelo de simulação adota a seguinte posição:
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"A participação de mercado de um produto em
um determinado segmento de mercado é inver
samente proporcional à distância euclidiana
entre o posicionamento real deste produto e
o posicionamento ideal do segmento conside-
rado".

Em termos matemáticos, esta proposição
pode ser representada pela seguinte f6rmula:

1

dist(i,j)
PMij =

n
2( 1 )
1 dist(i,j)

onde

PMij = participação de mercado obtida pelo produto i
no segmento j;

__ 1__ = inverso de distância euclidiana entre o po sic í.o
dist(i.j)

namento real do produto i e o posicionamento
ideal do segmento ~;

n 1 =2dist(i,j)
1

somat6ria dos inversQS das distâncias eucli -
dianas entre o posicionamento real ~ de
cada um dos -1L produtos competindo no merca-
do e o posicionamento ideal do segmento i .
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Voltando ao exemplo que vimos seguindo
até aqui, para calcularmos a participação de mercado de
cada um dos 3 produtos - A, B e C - em cada um dos
3 segmentos de mercado - SI' S2 e S3 - devemos, ini
cialmente, para cada segmento de mercado individual, com
putaro inverso da distância do posicionamento real de
cada produto ao posicionamento ideal deste segmento, e a
partir dai, dividir o mercado proporcionalmente a esses
valores.

Assim sendo, teremos a seguinte seque~
cia para o segmento SI

19) Cálculo da distância entre o posicionamen-
to do produto A e o posicionamento ideal
do segmento SI'

A distância entre A e 11, confor-
me pode ser visualizado no gráfico 3.2. pode ser calcu-
lada através do teorema de Pitágoras, ou seja:

= +

onde

AlI = distância entre o posicionamento real
do produto A, e o posicionamentb ideal
do segmento SI;
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= diferença entre o preço relativo do pr~
duto A e o preço relativo esperado p~
los consumidores do segmento Sl~

alI1 = diferença entre a qualidade relativa do
produto A e a qualidade relativa esp~
rada pelos consumidores do segmento SI.

Desta forma, teremos:

2 2= (+ .38 - .25) + (+ .22 - .40) ou

V (.13)2 + (- .18)2 =

AlI = 0,22

29) Cálculo de distância entre o posicionamento
do produto B e o posicionamento ideal do
segmento SI .

De forma análoga, a distância entre B
e 11 será dada pela seguinte equação:

2 2= (- .35 - .25) + (- .12 - .40) ou

v (-.60)2 + (- .52)2

BIl 0,79

=
=
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30) Cilculo da distincia entre o posicionamen-
to do produto C e o posicionamento ideal
do segmento SI •

A distincia entre C e ..•
11 e dada por:

.:=V (- .19)2 +

Cl1 = 0,52

40) Cilcul0 dos inversos das distincias:

1 = 1 = 4,55
AlI 0,22

1 = 1 1,26
BI1 0,79

1 1 = 1,94=
Cl1 0,52

59) Determinação da participação no mercado

A participação no mercado do segmento
SI entre os produtos A, 13 e C, em função da variivel
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posicionamento do produto, ~ proporcional aos valores dos
inversos das distâncias acima calculadas.

Inverso da Participação no mercado
Produto

distância (Segmento SI)

A 4,55 4,55/7,75 = 59 %

B 1,26 1,26/7,75 = 16 %

C 1,54 1,94/7,75 = 25 %

TOTAL 7,75 100 %

Usando-se o mesmo raciocínio para os
segmentos S2 e S3' obteremos as seguintes participa -
ções de mercado dos 3 produtos nesses outros segmentos .

Inverso da Participação no mercado
Produto distância

A 2,06 2,06/8,35 = 25 %

B I 2,72 2,72/8,35 = 32 %

C I 3,57 3,57/8,35 = 43 %
I
I

TOTAL I 8,35 100 %I
1,

Segmento S2
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Segmento S3

Inverso da Participação no mercado
Produtos

distância

A 1,13 1,13/13,83 = 8 %

B 10,60 10,60/13,83 = 77 %

C 2,10 2,10/13,83 = lS %
"

TOTAL 13,83 100 %

Uma ani1ise das participaç6~s de merca-
do dos 3 produtos nos 3 segmentos nos mostra que:

a) o produto A obteve a maior participação de mercado
no segmento SI. Como ji havíamos mencionado anterior
mente, as características doptoduto A se aproximam
mais das características de~ejadas pelo segmento SI
do que de qualquer outro segmento existente.

b) o produto B se posicionou bem de acordo com as ca
racterísticas do segmento S3 e por isso obteve uma
participação de mercado bastante elevada. A1~m disso,
ainda se posicionou de forma a obter uma participação
significativa no segmento S2.

c) o produto C ~ aquele que possui o maior equilíbrio
entre os 3 segmentos. Tem uma pequema margem de 1ide-
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rança no segmento S2' mas nao se posicionou de forma
a penetrar com profundidade nesse segmento. Disputa
ainda os segmentos SI e S3 com algum sucesso,pri~
cipalmente o segmento SI .

o posicionamento do produto desempenha
um papel extremamente importante em nosso modelo de sim~
lação; enfatiza a importância das variáveis qualidade e
preço, para a tomada de decisões em marketing, a necess!
dade de se analisar o comportamento dos concorrentes em
relação a essas variiveis, e acima de tudo a necessidade
de se oferecer ao mercado produtos com características
procuradas pelos consumidores. Acima de tudo, a variá-
vel posicionamento do produto reconhece, em nosso modelo,
R importância que deve ser atribuída ao conceito de seg
mentação de mercado, sem dúvida um dos conceitos de maior
impacto na atividade mercadológica.

3.2.2. Esforço promocional

A segunda variável controlável conside
rada em nosso modelo de simulação ~ o esforço promocio -
nal. De acordo com o modelo de função de demanda apre -
sentado no início deste capítulo, a eficiência do esfor-
ço promocional~ um dos fatores determinantes do volume
de vendas obtido por determinado produto i ,no segme~
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to ~ de uma região ,Ji., no período de tempo t.

Do ponto de vista de nosso modelo, a
efici~ncia do esforço promocional ~ vista atrav~s da se
guinte relação funcional:

Evijkt - f (Vikt, Vaikt, Vejk, Evaijk)

onde

Evijkt = efici~ncia do esforço promocional do produto
i , no segmento ~ da região k, no pe-
ríodo t

Vikt = verba total destinada ao produto i na re
gião k no período t:

Vaikt = distribuição efetiva da verba total destinada
ao produto ~, a cada veículo promocional na
região ~, no período t.

Vejk = distribuição ideal da verba total para cada
veículo promocional, como percebida pelos con
sumidores do segmento ~ da região k.

Evaijk = efici~ncia acumulada do esforço promocional do
produto ~, no segmento ~ da região ~.
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Dentro desta relação funcional, podem-
se perceber alguns pressupostos básicos incorporados ao
modelo d~ simulação e que ~ao genericamente aceitos p~
los princípios e/ou teorias mercado16gicas existentes.

a. existe uma relação causal entre a eficiên -
cia do e~forço promocional, a verba destina
da a determinado produto e o volume de ven
das obtido. Em condições de igualdade com
os demais elementos do composto promocional
(por exemplo, qualidade da mensagem e/ou
distribuição de verba entre veículos com
petitivos), quanto mais elevada for a ver
ba destinada a determinado produto relati-
vamente aos produtos concorrentes, tanto
maior será a eficiência do esforço promoci~
nal e, portanto, tanto maior a probabilida-
de de se obter um maior volume de vendas (ou
uma maior participação no mercado).

b. apesar de, em uma primeira instância, o to
tal da verba distribuída a um produto, rela
tivamente aos produtos concorrentes, ser
importante indicador do volume de vendas des
te produto, é essencial considerar a forma
como esta verba é distribuída aos vários
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veículos promocionais existentes. Uma ver-
ba relativamente grande mal distribuída p~
de gerar resultados piores do que os de uma
verba menor, porém melhor distribuída. Mais
uma vez, as características dos segmentos de
mercado desempenham um papel importante p!
ra a determinação da eficiência de um deteE.
minado esforço mercado16gico. Em nosso mod~
lo, cada segmento de mercado possui caracte
rísticas definidas que possibilitem a deter
minação da composição mais adequada dos
veículos promocionais para atingir os consu
midores daquele segmento. Desta forma,qua~
to mais pr6xima for a distribuição da verba
de um produto entre os vários veículos em
relação i distribuição ideal (ou mais ade
quada) de um determinado segmel1to, maior se
rá a eficiência do esforço promocional e,
por conseguinte, maior a probabilidade de
se obter um maior volume de vendas (ou paE.
ticipação no mercado) naquele segmento. A
eficiência obtida é ponderada pelo montante
gasto em esforço promocional. Assim, altos
gastos relativos em esforço promocional ac~
pIados com uma alta eficiência na distribui
ção da verba, devem levar o produto a uma
elevada penetração no segmento de mercado
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considerado. De forma inversa, se um produ-
to tiver sua verbá distribuída de forma in _
compatível com as características de um de
terminado segmento de mercado, mesmo que es
ta verba seja relativamente elevada, este pr~
duto poderá ter dificuldades em conseguir p~
netrar neste segmento; este produto poderá
ter uma penetração menor do que outro produ-
to que, mesmo, co~ uma verba inferior, cons!
ga melhor distribuí~la em relação is expect!
tivas do segmento considerado.

c. finalmente, nosso modelo considera que o efed

to promocional não depende apenas da verba
gasta ou de sua adequação no período conside-
rado, mas também de seus efeitos em períodos
anteriores. Jj o efeito "carry-over" em fun-
ção da eficiência acumulada do produto de es
forços promocionais anteriores destinados ao
mesmo segmento de mercado. Parte da eficiên-
cia acumulada do esforço promocional se incor

-
pora i eficiência do período considerado, g~
rando um efeito global do produto, em relação
ao segmento, diferente do efeito isolado em
um único período de tempo.
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Colocado do ponto de vista matemático,
a representação da eficiência do esforço promocional do
produto ~, no segmento -.L. da região -L, no período
de tempo~. é dado por :

E
vijkt = v~~aikt

. 1

v 0)· .. 2eJk

onde

s = n9 de veículos promocionais considerados;

-~
/\ = parâmetro correspondente ao efeito "carry-over"

Dada a eficiência do esforço promocio-
nal de cada produto, o efeito desta eficiência sobre o
volume de vendas ou participação do mercado é calculado
pela comparação da eficiência de cada produto com a média
das eficiências de todos os produtos concorrendo no mes-
mo segmento de mercado, isto ..•e:

E o ik CEPijkt
V1J t +

1 n C)~(EVijkt +
n i

onde
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= efeito da eficiencia promocional sobre a p~
netração de mercado do produto ~,no se&
mento ~ da região~, no período de
tempo t

c = constante

Em relação ao efeito da eficiencia pr~
-mocional, e importante observar que:

a. sempre que o valor do efeito da eficiencia
promocio~al for superior a 1,0 isto si&
nifica que a eficiencia promocional do pr~
duto i foi superior ã média das eficie~
dias promocionais de todos os produtos con
correndo no mesmo segmento de mercado, e,
portanto, o produto i deve conseguir um
acréscimo em sua penetração de mercado. As-
sim, um efeito igual a 1,08, por exemplo,
significa que o produto aumentará em 8%
sua participação obtida apenas com a variá
vel posicionamento do produto. Em outras
palavras, dada uma participação de mercado
obtida através de um determinado posicion~
mento do produto, o produto em questão con
seguiu obter uma parcela ainda maior do
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mercado, visto que, conseguiu obter um ganho
dã eficiência em termos de variável esforço
promocional.

b. de forma análoga, quando o valor do efeito
da éficiên~ia promocional for inferior a
1,0 o produto terá um decr~scimo na penetr!
çao de mercado obtida atrav~s de seu posici~
namento. Se o efeito da eficiência promoci~
nal for, por exemplo, 0,97, isto significa
que o produto perderá 3% de participaçao
original obtida pela variável posicionamento
do produto.

c. a adoça0 de uma constante no c~lculo do efei
to da eficiência promocional é um artifício
matemático capaz de reduzir a amplitude en
tre as diversas eficiências. Quando o valor
de~ é igual zero, o efeito da eficiência
~ linear; caso se queira dar na simulaçao um
efeito nio linear i eficiência promocional ,
então um determinado valor deve ser atribuí-
do a C. Nesta Gltima hip5~ese, variável
efeito promocional passa a ter um peSO rela-
tivomenor do que aquele atribuído i variá -
vel posicionamento do produto. Adicionalmen
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te, do ponto de vista mercadológico, a in -
clusão do valor de C pode significar uma
certa distribuição do esforço promocional
entre produtos concorrentes: produtos que
investem menos do que outros podem se bene-
ficiar por gastos mais elevados de produtos
concorrentes, simplesmente por uma maior
sensibilização do mercado como um todo, at!
vada por investimentos promocionais relati-
vamente elevados.

Voltando ao exemplo que vimos seguindo
atê aqui. suponhamos que, em determinada região k, as
distribuições ideais entre veículos promocionais sejam
as seguintes para cada um dos 3 segmentos de mercado:

Distribuições ideais (em %)

veículos(s) Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Jornal 15 10 5

Rádio 10 15 20

Revistas 20 15 10

Outdoors 5 10 5

Televisão 40 40 50

Promoções 10 10 10

TOTAL 100 100 100
.'---.
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Se cada um dos 3 produtos investir ne~
ta região a mesma quantia em promoção - por exemplo, Cr$.
1.000.009 - com a distribuição entre veículos abaixo lis-
tada, o cilculo da efici~ncia promocional e seu efeito so
bre a participação nO mercado seri:

Distribuições reais (em %)

veículos (s) Produto A Produto B Produto C

jornal 16 10 13
Ridio 16 10 13
Revistas 16 20 18
Outdoors 16 10 13
Televisão 16 35 25
Promoções 20 15 18

TOTAL 100 100 100

VERBA 1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

19) cilculo da efici~ncia do esforço promocio-
nal, no segmento SI da região k, no perío-
do de tempo 1.
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Para o produto A

= 1.000.000
+ O = 34.299

V(16-15)2 + (16-10)2 + ... +(20-10)2

Para o produto B

1.000.000
= + O =100.000

VC10-15)2 + (10-10)2 + •.. +(15-10)2

Para o produto C

1.000.000_______--------~-4o O = 51. 987

Observe- se que i\. E ..k = O por esva i j

tarmos trabalhando com a simulação no período de tempo 1
e, por conseguinte, estarmos supondo não haver gastos pr~
mocionais anteriores (e portanto nao haver efici~ncia -
acumulada)

29 Ci1cu10 do efeito da efici~ncia promocional
sobre a participação no mercado do segmento~1



da região k no período de tempo 1 .

Se fizermos ~ igual ã. metade da
diferença entre a maior
mo s :

e a menor eficiência,tere
I

c = 100.000 - 34.299
2

= 32.850

Produto A = 34.299 + 32.850 = 67.149
Produto B = 100.000 + 32.850 = 132.850
Produto C =51.987 + 32.850 = 84.837

media = 67.149 + 132.850 + 84.837 = 94.945
3

Efeito no Produto A

EPA1k1 67.149
94.945

= 0,707=

Efeito no Produto B

EPB1k1 132.850 = 1,399
94.945

Efeito no Produto C

EPC1k1 84.837 = 0,894=
94.945

136
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Se A tivesse gasto $3.000.000 e

C tivesse gasto $2.000.000 as efici~ncias promocionais
dos 3 produtos seriam aproximada~ente iguais, e nenhuma
modificação substancial ocorreria na participação de mer
cado dos 3 produtos. No entanto, como as efici~ncias pr~
mocionais foram bastante diferentes, o efeito dessas dife
renças deve causar algumas moditicações nas participações
de mercado de cada produto no segmento considerado.

39) Ci1cu10 do efeito conjunto da efici~ncia
promocional e do posicionamento do produto
Sobre a participaçio no mercado de cada
produto, no segmento S1 da região Jt,no
período de tempo 1.

o efeito conjunto da efici~ncia promo-
cional e do posicionamento do produto é obtido através da
aplicação do índice do efeito da efici~ncia promocional s~
bre a participação de mercado obtida para cada produto ten
do em vista seu posicionamento no segmento considerado
Conforme calculado em 3.2.1.6., a participação dos produ-
tos A, B e C no segmento __1_ da região~, em fun
çao da variável posicion~mento do produto era:

A = 59%
B - 16%
C = 25%
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Embora A fosse o produto melhor po-
sicionado em relação is necessidades e/ou desejos dos
çonsumidores do segmento SI da região~, sua promo-
ç~onão foi feita de forma adequada is características do

./

segmento de mercado, devendo , portanto, perder alguma pa!.
cela de mercado. O efeito conjunto do posicionamento e
promoção para o produto ~ -sera:

A = D,59 X 0,707 = 0,42

O produto -ª-, apesar de ser o que me-
nos atende is exig~nciasdo segmento SI no tocante ~as
características físicas do produto, deveri conseguir,atr!
v~s de um eficiente esquema promocional, melhorar bas -
tante sua penetração no mercado. O efeito conjunto do
posicionamento e promoção para o produto B , sera:

B 0,16 X 1,399 = 0,22

Finalmente para o produto C , teremos:

C = 0,25 X 0,894 = 0,22

A nova distribuição da participação de
mercado para os produtos A, B e C no segmento SI será
promocional aos efeitos conjuntos de seus posicionament6s
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e de suas eficiências promocionais. Desta forma teremos:

Produto Participação após Efeito ConjuntoEfeito Conjunto

A 0,42 0,42/0,86 = 49,0%
B 0,22 0,22/0,86 = 25,5%
C 0,22 0,22/0,86 = 25,5%

TOTAL 0,86 100,0%
.-.'--_ ..'-.---.-.-- - .____. ______ . _.' .. .-.0-' .__... . __.__ ~ __.H.~___"";_'._,._._._,·_,_._·_·

Usando-se . *'.o mesmo raClOClnlO para os
segmentoS S2 e S3' obteremos as seguintes participações
no mercado dos três produtos, após efeito conjunto do pos!
cionamento e da eficiência promocional:

Segmento S2

------

Efeito Conjunto Participação ..• Efeito ConjuntoProduto apos

A 0,18 0,18/1,00 = 18,0%
B 0,45 0,45/1,00 == 45,0%
C I 0,37 0,37/1,00 = 37,0%

I,
TOTAL

I
1,00 100,0%
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Segmento S3

Produto Efeito Conjunto Participação ~ Efeito Conjuntoapos

A 0,064 0,064/1,161 = 5,5%
B

J
0,952 0,952/1,161 = 82,0%

C 0,145 0,145/1,161 = 12,5%

Uma análise da participação de mercado
~apos o efeito conjunto do posicionamento do produto, e

da eficiência promocional, nos mostra que:

a. no Segmento SI' o produto A permanece li
der de mercado, apesar de ter perdido 10 %
do mercado, dos quais 9,5% para o produto
B e somente 0,5% para o produto C. O
avanço de B se deve ao fato de seus gas-
tos promocionais serem muito mais eficientes
do que os gastos de A conforme expec -
tativa dos consumidores do segmento SI

b. no segmento S2' tamb~m por causa de sua
eficiência promocional, o produto B pas-
sou a ser o líder de mercado. Ganhou 13 %
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de mercado, sendo 7% de A e 6% de B.

c. finalmente, no segmento 83, o produto B
consolida sua posição de líder de mercado
ganhando 5% de um mercado em que já tinha
uma participação bastante elevada (passou
de 77% para 82%). Ó ganho de 5% foi divi
dido igualmente entre A e ~; cada um
cedendo 2,5% do mercado do segmento 83
para a empresa B

3.2.3. Esforço de distribuição

A terceira variável controlável inte-
grante de nosso modelo de simulação ê o esforço de dis
tribuição. De acordo com o modelo de função de demanda•
descrito inicialmente, o esforço de distribuição ê um
dos fatores que determinam o volume de vendas (ou a par
ticipação de mercado) obtido pelo produto i , no segme~
to -Í-' da região ~, no período de tempo t.

Do ponto de vista de nosso modelo, a
eficiência do esforço de distribuição ê dimensionada atra
vês do seguinte esquema funcional:
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= f (Q °k' PVokt, PV °k)eJ 1 eJ

onde

Dijkt = efici~ncia do esforço de distribuiçio do produ-
to~. no segmento -Í- da região ~, no
período de tempo t.

= qualidade esperada (ou qualidade ideal) pelos
consumidores do segmento -Í- da região k.

PVikt = nfimero de pontos de venda atingido pelo produto
i na região ~, no período de tempo t.

PV 0keJ
= número ideal de pontos de venda, como percebido

pelos consumidores do segmento ~ da região k.

Os pressupostos básicos incorporados ao
modelo de simulação, referentes ã variável esforço de dis-
tribuição, e que refletem princípios e/ou teorias mercado
l6gicas geralmente aceitos são os seguintes:

a. o esforço de distribuição nao pode ser disas
sociado da qualidade percebida do produto por
seus consumidores. Produtos de alta qualid~
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de percebida devem ter uma estrutura de dis
tribuição diferenciada de produtos de bai-
xa qualidade percebida, sob pena de comprom~
terem a eficiência do composto de distribui-
çao.

b.dadas uma determinada qualidade do produto e
uma qualidade ideal esperada pe16s consumido
res de um segmento de mercado, a intensidade
da distribuição, ~ isto ~, o nGmero de pon -
tos de venda necessirio pa~a Se atingir de
forma efitiente este segmento de mercado -de
ve ser determinada de forma compatível com
a qualidade do produto e com a qualidade es
perada pelo segmento. Para produtos de alta
qualidade pertebida, espera-se um menor nume
ro de pontos de venda, isto ~. uma distribui
ção mais seletiva. O segmento SI - que prQ
cura um produto de qualidade mais elevada
espera que este produto seja distribuído de
forma mais seletiva. .;De forma reclproca,~
to menor a qualidade percebida do produto,
maior a expectativa dos consumidores perten-
centes aos segmentos alternativos - segmen -
tos S2 e· S3 - de que o produto seja dis
triburdo mais intensivameri~e, isto ~, atra
v~s de um maior nGmero de pontos de venda.
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c. dentro de uma região geogrifica considerada,
podemos, portanto, para cada uma dos três
segmentos de mercado existentes, associar •.

a

qualidade esperada pelos consumidores do se&
mento (isto é, a qualidade ideal de segmento)
um determinado nfimero ideal de pontos de veg
da. O nfimero ideal de pontos de venda para
determinado segmento de mercado, em determi-
nada região geogrifica, deve ser visto como
o nfimero ótimo de pontos de venda que deve -
ria vender certo produto, levando-se em con
sideração a qu~lidade percebida do produto e
a qualidade esperada pelos consumidores da
quele segmento. Genericamente, se o nfimero
de pontos de vend~ que vende o produto for
inferior ao nfimero ótimo, o produto nao
estari explorando de forma mais eficiente as
potencialidades de seu composto de distribui
ção; inversamente, se o nfimero de pontos de
venda for superior ao número ótimo, o produ-
to estari comprometendo sua imagem (isto -e,
sua qualidade percebida) e, portanto, perdeg
do certo grau de compatibilidade com as ex -
.pectativas do segmento ao qual se destina
prioritariamente.
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Colocado do ponto de vista matemitico,
a eficiência do esforço de distribuição em nosso modelo
de simul~ção pode ser obtida atrav~s da seguinte f6rmula:

= I

onde

Q.
1

= qualidade real de cada produto i ofertado na
região considerada.

Dada a eficiência do esforço de distr!
buição de cada produto, o efeito dessa eficiência sobre o
v9lume de vendas ou participação no mercado ~ calculado
pela comparação da eficiência da distribuição de cada pr~
duto com a m~dia das eficiências de todos os produtos
que concorrem no mesmo segmento de mercado, isto -e ,

D. iktEDijkt
1J

I n
L Dijkt

n i

onde
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EDijkt = efeito da eficiência do esforço de distribui -
ção sobre a penetração de mercado do produto~.
no segmento i da região ~,no período de
tempo t.

Observando-se as f6rmulas anteriormen-
te apresentadas ~ possível inferir as seguintes relações:

a. quanto mais pr6~ima for a qualidade real do
•do produto da qualidade esperada pelo seg -

mento de mercado, maior sera a importância
de variável pontos de venda na determinação
da eficiência do esforço de distribuição,i~
to ~, a eficiência do esforço de distribui-
ção dependerá em maior escala de uma melhor
adequação de número de fontos de venda do
produto com o número ideal de pontos de ven
da percebido pelos consumidores do segmento
considerado.

b. se a qualidade real do produto nao for com-
patível com as expectativas de qualidade do
segmento de mercado, menor a importância da
variável pontos de venda na determinação da
eficiência de esforços de distribuição. Em

outras palavras, pouco adianta distribuir
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um produto de forma adequada, se o produto
intrinsecamente não atende is expectativas
do segmento de mercado.

c. i medida em que tanto a qualidade do produ-
to quanto a intensidade da distribuição se
distanciarem das expectativas do segmento
de mercado, menor a probabilidade que a va
riável distribuiçao tenha algum efeito so
bre a penetração de mercado do produto nes-
te segmento.

d. a interpretação do efeito da eficiência do
esforço de distribuição i an;loga i do efe!
to da eficiência promocional, isto i, valo-
res superiores a 1,0 significam ganhos de
eficiência e, portanto, ganhos em penetra -
ção de mercado; valores inferiores a 1,Osi&
nificam perdas de eficiência e, portartto,
perdas em penetração de mercado.

e. finalmente, a ipclusao de logaritmo do cál-
culo da eficiência do esforço de disttibui-
çao serve, apenas, para se retirar uma rela
çao linear entre esta variável e o volume
de vendas (ou participação de mercado). A
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esta variável está sendo dado um peso rela-
tivo menor do que aqueles atribuídos às va
riáveis posicionamento do produto e promo _
çao.

Voltando ao exemplo que vimos seguindo,
apenas a título ilustrativo, suponhamos que fossem os se-
guintes, os números ideais de pontos de venda para cada
segmento de mercado; em determinada região:

PVe1k = 50 pontos de venda

PVe2k = 150 pontos de venda

PVe3k = 300 pontos de venda

Como já vimos anteriormente nos itens
3.2.1.4 e 3.2.1.5.; as qualidades reais de cada produto
e as qualidades esperadas pelos consumidores de cada um
dos 3 segmentos eram:

Qualidades esperadas Qualidades reais

Qe1k = + 40% QA = + 22%

Qe2k = + 15% QB = 12%

W = + 20% QC = 8%e3k
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~Se o numero de pontos de venda atingi-
do por cada um dos 3 produtos A, B e C, for respecti-
vamente:

= 35 pontos de venda

= 100 pontos de venda

PVCkt = 120 pontos de venda

teremos,

1. Para o segmento SI

19) Cálculo da eficiência do esforço de distri
buição, no s e gmen to SI da região k , no--,.

período de tempo 1 "

Produto A

DAlkl
1= =

log \;1(22-40)2 + (35 - 50)2

1 1 = 0,422= =
log 23,4 2,3692
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Produto B

DB1k1 = 1 =

logV(-12-40)2 + (100 - 50)2

::: 1 1 0,350= =
log 72,1 2,8579

Produto C

DC1k1 = 1 =

logV (-8-40)2+ (120-50)2

1 1 0,328= = =
log 111,4 3,0468

29 Cálculo do efeito da eficiência do esforço
de distribuição sobre a participação no
mercado do segmento SI da região ~, no
período 1.
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Produto A

= 0.422
0.422 + 0~350 + 0.328

3

Produto B

= 0.350
0.422 + 0.350 + 0.328

3

Produto C

= 0.328
0,422 + 0,350 + 0~328

3

= 1,15

= 0,95

= 0,89

151



39) Cilculo do efeito conjunto da eficiincia
do esforço da distribuição. do posicion!
mento do produto e da eficiincia prorn.Q.
cional sobre a participação
de cada produto. no segmento

no mercado
S da1

gião_k .' no perrodo de tempot ·--

o efeito conjunto do posicionamento
do produto e da eficiincia do esforço promocional ji
foi calculado em 3.2.2. Se incorporarmos a ele
o efeito da eficiência do esforço de distribuição.
obteremos o efeito conjunto das 3 variiveis(po
sicionamento; promoção e distribuição)
penetração de mercado; no segmento S1'

sobre a

Assim; teremos o seguinte quadro
para o Segmento SI :

152

re-
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Efeito Efeito Efeito conjunto
Produto conjunto distribuição posicionamento,

posicionamento promoçao e
e promoçao distribuição

(1) (2) (3) = (1) X (2)

A 0,42 1,15 0,48

B 0,22 0,95 0,21

C 0,22 0,89 0,20

TOTAL 0,89

A nova distribuição da participação de

mercado para os produtos A, B e C, no Segmento SI
~sera proporcionar aos efeitos conjuntos de seus pos!

cionamentos, suas efici~ncias promocionais e suas

efici~ncias de distribuiçãoi ou seja:
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Efeito Participação -Produto apos
conjunto efeito conjunto

A. 0,48 0,48/0,89 = 53,9%
B 0,21 0,21/0,89 = 23,6%
C 0,20 0,20/0,89 = 22,5%

TOTAL: 0,89 100,0%

2. Para os segmentosS2 e S3

Usando-se o mesmo raciocínio para os
segmentos S2 e S3' obteremos as seguintes participações
no mercado dos três produtos, após efeito conjunto do
posicionamento do produto~ da eficiência promocional, e
da eficiência da distribuição.

Segmento S2

Produto Efeito Participação apos
conjunto efeito conjunto

A I 0,155 0,155/1,027 = 15,1%
IB 0,454 0,454/1,027 = 44,2%I

I

I
C 0,418 0,418/1,027 = 40,7%1

j

ITOTAL 1,027 100,0%
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Segmento S3

Efeito Participação -Produto apos
.co nj un t o efeito conjunto

A 0,061 0,061/1,171 = 5,2%
B 0,961 0,961/1,171 = 82,1%
C 0,149 0,149/1,171 = 12,7%

TOTAL 1,171 100,0%

Uma análise das participações no merca-
do, após a introdução da variável esforço de distribuição,
nos mostra que:

a. atrav~s de um es{orço de distribuição mais
eficiente do que seus concorrentes, o produ-
to A consolida ainda mais sua posição de
liderança no segmento SI , os produtos B e
C permanecem em posição de equilíbrio mas
pouco ameaçam a posição do produto A

b. nota-se um avanço do produto C no segmento
S2 basicamente is custas do produto A; no
entanto, existe um equilíbrio de posições en
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tre os produtos B e~, visto que estes
dois produtos satisfazem razoavelmente bem
as expectativas dos cónsumidores deste se.&.
mento de mercado.

c. nao houve alteração no segmento 53 ; o
produto ~ continua sendo o líder absoluto
deste mercado, sendo as participações de
A e C apenas marginais.

3.2.4. Esforço de venda pessoal

A Gltima variivel controlivel integra~
te de nosso modelo de simulação é o esforço de venda pes-
soal. Conforme descrito no modelO geral de função de de
manda,o esforço de venda pessoal é um dos fatores que
determinam o volume de vendas (ou a participação de merca
do) do produto ~, no segmento ~ da região ~, no
período de tempo _t_.

Do ponto de vista de nosso modelo, a
eficiência do esforço de venda pessoal pode ser visualiza
da através do seguinte esquema funcional:
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= f (PVikt, PVejk,

onde

= eficiência do esforço de venda pessoal do pro-
duto~, no segmento ~ da região~, no
período de tempo t.

= -numero de vendedores do produto i na região
~, no período de tempo t.

R 0keJ
= numero ideal de vendedores, como percebido pe-

los distribuidores voltados prioritariamente
para o segmento ~ da região k.

= gastos em treinamento de vendedores do produto
i , na região k, no período de tempo t.

Dentro desse esquema funcional, os se-
guintes pressupostos estão refletidos no modelo, incorpo -
rando princípios ou teorias mercadol6gicas geralmente acei
tos:

a. há uma intensa associação entre o esforço de
venda pessoal e o esforço de distribuição,i!
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to é, a eficiência do esforço de venda pes -
soaI depende do tipo de estrutura de distri-
buição adotada para determinado produto em
determinado segmento de mercado. Para prod~
tos distribuídos mais seletivamente espera -
se uma maior proximidade entre a força de
vendas e os distribuidores do produto, isto
é, uma menor relação entre o número de vende
dores e o número de pontos de venda por eles
atendidos. A medida em que, pelas caracte -
rísticas do produto e pelas características
do segmento de mercado a que este produto se
destina, os produtos passam a ser distribuí-
dos mais intensivamente, espera-se uma menor
proximidade entre a força de vendas e os dis
tribuidores do produto, justificando, porta~
to, uma maior relação entre o número de v~n-
dedores e o numero de pontos de venda por
eles atendidos.

b. dadas uma distribuição real para o produto e
uma distribuição ideal esperada pelo segmen-
to de mercado ao qual ele se destina, a in -
tensidade do esforço de venda pessoal - isto
é, o número de vendedores necessário para se
atingir de forma eficiente os distribuidores
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deste segmento de mercado - deve ser deter
minado de forma compatível com o esforço
de distribuição real e com o esforço de
distribuição ideal esperado por este seR
mento. Para o segmento SI - que procura
um produto de qualidade mais elevada e que,
portanto, deve receber uma estrutura de
distribuição mais seletiva, espera-se uma
menor proporção de vendedores em relação ao
numero de pontos de venda. De forma recí-
proca, quanto menor a qualidade percebi-
da do produto, maior a expectativa dos coE!.
sumidores pertencentes aos segmentos alter
nativos (S2 e S3) de que o produto seja
distribuído mais intensamente e, portanto,
maior a expectativa de que haja uma propor
ção mais elevada de vendedores em relação
ao número de pontos de venda.

c. dentro de uma região geogrãfica considera-
da, para cada um dos três segmentos de mer
cado existentes, podemos, portanto, asso -
ciar ao número ideal de pontos de venda um
determinado número ideal de vendedores. Es
te número ideal de vendedores deve ser vis
to como o número 6timo de vendedóres alo
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cados aos distribuidores deste segmento,em
funçio das características do produto e is
características do $egmento que o produto
procura atingir. Genericamente, se o nume
ro real de vendedores for inferior ao nfime
ro 5timo de vendedores, haveri uma baixa
efici~ncia do esforço de venda pessoal pois
os vendedores nao poderio dedicar toda a
atençio solicitada pelos distribuidores;i~
versamente, se o nfimero real de vendedores
for superior ao número ótimo esperado para
o segmento, a efici~ncia do esforço de ven
da pessoal também ficará comprometida.

d. a efici~ncia do esforço de venda pessoal -
pode ser melhorada através de investimen -
tos feitos no treinamento da força de ven-
das. Embora a relaçio entre os investimen
tos em treinamento e a efici~ncia do esfor
ço de venda pessoal nio seja necessariame~
te linear, é de se esperar que quanto me-
lhor treinados forem os vendedores, maior
sera a efici~ncia dos mesmos em suas rela
çoes com os distribuidores.

A representaçio matemática da efici~n-
cia do esforço de venda pessoal em nosso modelo de simula
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çao , pode ser Vista através da seguinte, fórmula:

1=

Dada a eficiência do esforço de venda
pessoal, o efeito dessa eficiência sobre o volume de ven
das ou participação no mercado é calculado pela compara-
çao da eficiência do esforço de venda pessoal para dete~
minado produto (~nclusive melhorias de eficiência atra -
vés de investimentos em treinamento) com a média das
eficiências de todos os produtos que concorrem no mesmo
segmento de mercado, isto ê,

Fijkt + (log Tikt + n)
Rikt

EFijkt 1
~ [Fijkt

Tikt n)]+ (log +
Riktn 1

Observando-se essas fórmulas, é ..
POSSl-

ve1 inferir as seguintes relações:
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.a. quanto mais pr6xima for a distribuição real
do produto da distribuição esperada pelo
segmento de mercado, maior seri a importiQ
cia da variável número de vendedores na de
terminação da eficiência do esforço de ven
da pessoal, isto é, a eficiência do esfor-
ço de venda pessoal depend er â , em maior es-
cala, de uma melhor adequação do nÚmero de
vendedores esperado pelos distribuidores
que trabalham prioritariamente o segmento
considerado.

b. se o esquema de distribuição do produto não
for compatível com o esquema de distribui-
çao esperado pelo segmento, a variivel for
ça de vendas teri menor importância na de
terminação da penetração do mercado obtida
pelo produto. Em outras palavras, pouco adi.an
ta ter um numero adequado de vendedores se
os mesmos estão atingindo distribuidores não
adequados is expectativas do segmento e as
características do produto.

c. i medida em que tanto as características da
distribuição quanto as da força de vendas
se distanciarem das expectativas do segmen
to de mercado, menor a probabilidade de
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que a variável força de vendas tenha algum
efeito sobre a penetração de mercado do
produto neste segmento.

d. o efeito dos investimentos em treinamento
de vendedores é daqo pela expressão:

Tiktlog + n

que supoe a exist~ncia de uma relação posi-
tiva, embora não linear, entre esses inves-
timentos e o efeito da efici~ncia do esfor-
ço de venda pessoal:

~. a interpretação do efeito da efici~ncia do
esforço de venda pessoal é análoga ã dos
efeitos da efici~ncia promocional e da
efici&ncia de distribuição; valores supe -
riores al,O significam ganhos de efici~n-
cia e, portanto, ganhos em penetração de
mercado; valores inferiores a 1,0 signifi-
cam perdas de efici~ncia e, por conseguin-
te, perdas em penetração de mercado.

f. finalmente a própria caracterização do mo
delo do efeito da efici~ncia da força de
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vendas estabelece que esta variável é aqu~
la que tem menor peso relativo entre todas
as variáveis controláveis consideradas em
nosso modelo. Em outras palavras, uma de
cisão errada em relação à variável venda pe~
soaI tem uma consequência menbs d~nosa em
relação ao volume de vendas ou penetração
do mercado, do que decisões erradas quanto
Bo posicionamento do produto promoção ou a
distribuição.

Continuando o exemplo que vimos segui~
..•do, suponhamos que sejam os seguintes os numeros ideais

de vendedores para cada segmento de mercado de uma mesma
região:

= 10 vendedores

= 15 vendedores

= 20 vendedores

Considerando o número real e o número
ideal de pontos de venda determinados no item 3.2.3 , e
considerando que o número real de vendedores para os pro-
produtos A~ B e C fosse respectivamente:
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= 5 vendedores

= 15 vendedores

= 30 vendedores

teremos,

I. Para o Segmento SI

19) Ci1culo da eficiincia do esforço de venda
pessoal, no segmento SI da região k ,no
período de tempo 1

..Produto A

FA1k1 = 1 =
logV (35....50)2 + (5-10) 2

1 1 0,834= = =
log 15,8 1,1986

Produto B

FBlkl = I =
logV (10O-5O) 2 + (15-10) 2

I I 0,588= = =
log 50,2 1,7007
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Produto C

FC1kl = 1 =
10gV (120-50) 2 + (30-10) 2

= 1 1 0,537.= =
log 72,8 1,8621

29) Cilculo do efeito da eficiência do esforço
da v~nda pessoal sobre a participaçio no
mercado do segmento SI da regiio k no
período de tempo 1 .

to A
Suponhamos, que o fabricante do produ-

tenha destinado uma verba de $500.000 para o trei
namento de seus vendedores, e que o fabricante do produto
B tenha destinado uma verba de treinamento de $900.000.

Os gastos em treinamento por vendedor
de A serao, em milhares de cruzeiros:

TAll 500 = 100
TAll 5

Os gastos em treinamento por vendedor
de B serao, em milhares de cruzeiros:
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= 900 = 60

Produto A

= 0,834 + 10g 100 + 3

0,834 + 0,588 + 0,537 +log 100 +3 10g 60 + 3 + 3
3

= 0,834 + 2 + 3
0,834 + 0,588 + 0,537 + 2 + 3 + 1,78 + 3 + 3

3

= 5,834
= 1,18

4,913

Produto B

0,588 + 10g 60 +3
0,834 + 0,588 + 0,53 + 10g 100 + 3 10g 60 + 3 + 3

3

=

5,88 + 1,78 + 3 =
4,913

5,368 = 1,09
4,913
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Produto C

EFC1k1 0,537 + 3 = 0,73
4,913

Quando para determinadoprodutonao hi
investimentos em treinamento de vendedores,o cálculo de
efeito do esforço de venda pessoal para este produto

Tikt
nao

leva em consideração a relação
. Riktvisto nQ caso do produto C aClma.

como pode ser

39) Cálculo do efeito conjunto da efici~ncia
do esforço de venda pessoal, do posiciona-
mento do produto, da efici~ncia promocio -
nal, e da efici~ncia da distribuição sobre
a participação no mercado de cada produto,
no segmento SI' da região ~, no perío-
do de tempo t

,o efeito conjunto do posicionamento do
produto, da efici~ncia promocional e da efici~ncia da dis
tribuição já foi calculado no item 3.2.3. Se incorporar-
mos a ele o efeito da efici~ncia do esforço de venda pe~
soaI, obteremos o efeito conjunto das quatro variáveisco~
troIáveis sobre a penetração de mercado no segmento. Des
sa forma, teremos o seguinte quadro para o segmento SI .
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Efeito conjunto do Efeito Efeito conjunto do
posicionamento, venda posicionamento,

Produto promoçao e promoçao,
distribuição pessoal distribuição e

venda pessoal
(1) (2) (3) = (1) X (2)

A 0,48 1,18 0,57
B 0,21 1,09 0,23
C 0,20 0,73 0,13

TOTAL:0,95

A nova distribuição da participação de
mercado para os produtos A, B e c , no segmento
será proporcional aos efeitos conjuntos de seus posi-
cionamentos, suas eficiências promocionais, suas eficiên
cias de distribuição, e suas eficiências de venda
pessoal, ou seja:
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Produto Efeito conjunto Participação ..• efeitoapos

conjunto

A 0,57 0,57/0,95 = 60,0 %

B 0,23 0,23/0,95 = 24,2 %

C 0,15 0,15/0,95 = 15,8 %

TOTAL: 0,95 100,0 %

H , Para os Segmentos S2 e S3

Usando-se o mesmo . ...raClOClnlO para

os segmentos S2 e S3' obteremos as seguintes particip~
ç6es de mercado dos tris produtos, ap6s efeito conjun-

to do posicionamento do produto, da eficiincia promo -

cional, da eficiincia da distribuição e da eficiin-

cia de venda pessoal.
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Segmento S2

Produto Efeito conjunto Participação - efeitoapos

conjunto

A 0,175 0,175/0,997 ::: 17,6 %

B 0,504 0,504/0,997 = 50,S %

C 0,318 0,318/0,996 = 31,9 %

TOTAL:0,997 100,0 %

Segmento S3

A 0,070 0,070/1,246 = 5,6 %i.
i

B i 1,067 1,067/1,246 85,6 %I

I 0,109 0,109/1,246 8,8 %C I =I
r I

l tOTAL: 1,246 100,0 %
1
I
I

conjunto

produto! Efeito conjunto Participação ap6s efeito
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Uma análise das partiçipações no merc!
do, ap6s a introdução da variável esforço de venda pessoal,
nos mostra que:

a. no segmento .SI' o produto A consolidou de
finitívamente sua posição de líder distan
ciando-se ~inda mais dos produtos B e c.
O produto ~ocupa a segunda posição neste
segmento, rompendo o relativo equilíbrio que
existia com o produto C.

b. no segmento 52' o produto B assume a lide
rança de mercado, observando-se uma ligeira
reação do produto ~, e uma grande queda do
produto l.

c. no segmento 53' o produto B continua como
líder absoluto, participando os produtos A
e~ apenas marginalmente neste segmento de
mercado~

3.3. Descrição das variáveis incontroláveis.

As variáveis incontroláveis de um mode-
10 de simulação são aquelas variáveis que podem afetar o



173

volume de vendas e/ou participação de mercado de um pr~
duto, porém, nao podem ser manipuladas pelos
respon~iveis pela tomada de decisões.

executivos

Do ponto de vista de estrutura de um
modelo de simulação, as variiveis incontroliveis são re
pr~sentadas por constantes ou por parimetros. Quando uma
vatiivel incontrolivel toma um 6nico valor no decorrer de
todos os períodos da simulação. ~la é representada por
uma constante; quando uma variivel incontrolivel toma um
valor lixo em determinado período, porém podendo variar
este valor de período para período da simulação, ela e
representada por um parimetro.

Na impossibilidade operacional de tr!
tar na simulação com todas as variiveis incontroliveis(ou
variiveis ambientais) mencionadas nos capítulos 1 e ?

'"' ,

selecionamos para o presente modelo as seguintes variáveis:
tamanho do mercado, potencial de mercado por região geo-
grifica, potencial de mercado por segmento de mercado. A
seguir, faremos uma descrição de cada uma dessas variáveis.

3.3.1. Tamanho do mercado

A variivel tamanho do mercado represen-
ta, em nosso modelo de simulação; o valor em cruzeiros
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que os consumidores estão dispostos a gastar, em determ.!.
nado período de tempo, para adquirir um determinado tipo
de produto.

Do ponto de vista de nosso modelo,a
variivel tamanho de mercado pode ser dimensionada atra ~
v~s do seguinte esquema fUncional.

Tt = f (PIB est(t)' ICVP(t), IS(t))

onde,

Tt = tamanho do mercado, em cruzeiros, para o produ-
to considerado, no período de tempo t.

PIB estCt)= estimativa do Produto Interno Bruto para o p~
ríodo de tempo t_.

ICVPt índice representativo do estigio em que o prod~
to se encontra em seu ciclo de vida, no períQ
do t.

1St = índice de sazonalidade no período t.

Através do esquema acima proposto, PQ
demos observar as seguintes relações:
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a. o tamanho do mercado, em determinado perío-
do de tempo, pode ser dimensionado em fun
ção do Produto Interno Bruto estimado para
o mesmo período. Para períodos de tempo sUQ
sequentes, índices positivos de crescimento
iea1 doPIB po~em significar um aumento no
tamanho do mercado e, portanto, um aumento
da oportunidade de venda em relação ao pr~
duto. Inversamente, índices negativos 'de
crescimento real do PIB podem significar
uma redução no tamanho de mercado e, PO!
tanto, uma redução na oportunidade de venda.
Para determinada classe de produtos, o tama
nho do mercado pode ser visto em uma prime!
ra instância como uma parcela do PIB, isto
-e,

= IPP(t) X PIB est(t)

onde, IPPt - índice de potencial da classe
do produto no período ! - representa uma
parcela ou percentagem do PIB estimado para
o período. Nesta f6rmula, a variive1 PIB
é um parâmetro, isto é, ela tem um valor
fixo para cadà período da simulação, porém,
este valor se altera de período a período.
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Por sua vez, o índice de potencial da elas
se de produto ~ uma tonstante em toda a
simulação, i~to ~, ele representa a dispo-
sição do mercado em adquirir esta classe
de produto, vista proporcionalmente i mai
nitude do PIB.

b. o tamanho do mercado, em determinado perí~
do de tempo, depende, ainda, do estigio
em que o produto ~e encontra em seu ciclo
de vida. A relação, - Tt = IPPt X PIB est(t) ,
apresentada anteriormente, pressupõe a
absorção integral da disposição de gastar
por parte dos consumidores em potencial do
produto. No entanto, a teoria mercadoló-
gica reconhece que a disposição de gastar
por parte dos consumidores segue um deter-
minado padrãQ gen~rico que se reflete no
que se convencionou chamar de ciclo de vi
do produt? Portanto, para a determinação
do tamanho real do mercado, ~ necessiriom
corporara relação anterior o efeito da va
riivel ciclo de vida do produto. Esta va
riivel ~ um parâmetro em nosso modelo, vis
to que, ela pode assumir valores diferen -
tes para cada período da simulação. Desta
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forma,o tamanho do meicado passa a ter a
seguinte configuração:

onde ICVPt é um índice que representa o
estigio do ciclo de vida do produto no
período t . Nota-se que - 0<tCVP~,o -
isto é, - o valor do índice deve ficar en
tre zero e 1,0 e somente atingiri o va
lor 1,0 no ponto de inflexão da curva re
presentativa do ciclo de vida. Somente nes
te ponto de inflexão é que haveri a absor-
ção integral de disposição de gastar por
parte dos consu~idores para o produto em
questão.

c. finalmente, o tamanho do mercado em deter
minado período de tempo pode depender de
flutuações sazonais na demanda por parte
dos consumidores. Dependendo da classe de
produtos cujo comportamentó se pretende si
mular, o variivel índice de sazonalidade-
1St ~ pode desempenhar um papel de maior
ou menor importância no modelo de
simulação. Por exemplo, se o pe-
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ríodo de simulação for semestral e se se ima-
ginar que as vendas no 29 semestre do ano sao
50% maiores que as vendas no 19 semestre, os
índices de ~azonalidade apliciveis para a de
terminação do tamanho do mercado seriam:

no 19 semestre 0,4
no 29 semestre 0,6

Genericamente, incorporando-se o efeito de
possíveis variações sazonais, o tamanho do
mercado passa a ter a seguinte configuração :

=

onde:

Esta última fórmula nos mostra como nosso mo-
delo de simulação determ~na o tamanho do mer
cado para um determinado produto, em determi-
nado período de tempo. No entanto, nem os.
possíveis efeitos de períodos inflacionirios,
nem os possíveis efeitos do crescimento real

\:,-

da economia foram incorporados no modelo. Na
verdade, podemos admitir que o PIS estimado
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para determinado período de tempo ~ o re-
sultado do PIB do período im~diatamente an
terioT, acrescido do índice de inflação pr~
visto para o atual período e do eventual ín
dice de créscimento real previsto para o
PIB no atual período, isto ~:

PIB estCt) = PIBCt-l) X It X I CresCt)

onde,

It = índice de inflação previsto para o p~
ríodo t

I Cres(t) = índice de crescimento real do PIB previ~
to para o período t o

Assim sendo, o modelo permite simular
o comportamento do mercado quer a economia esteja atrave~
sando um período inflacionário, quer deflacionário, em
conjunto com um ciclo econômico de expansão ou de reces -
saoo

Valores de It superiores a 1,0 si&
nificam ~eríodos inflacionários,e,inferiores a 1,0 signi-
ficam períodos deflacionárioso Por exemplo It = 1,40si&
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nificauma taxa de inflação de 40% no período __t_; por ou
tro lado, It = 0,95 significa uma deflação de 5% no p~
ríodo considerado.

Valores de I Creset) superiores a
1,0 $ignificam períodos de expansão da atividade econ6mi-
ca; valores inferiores a 1,0 significam períodos de redu-
ção de atividade econ6mica. Por exemplo, I Creset) = 1,05

significa um crescimento real de 5% na atividade econ6mi-
ca no período t ; I Creset) = 0,98 significa um de
cr~scimo real de 2% na atividade econ6mica no período t.

Desta forma, a incorporação dos efei
tos inflacionirios e de crescimento do PIB, nos leva a
formulação do modelo geral de tamanho do mercado em nossa
simulação:

Este modelo nos permite estimar, para
cada período de tempo t da simulação, o valor em cru
zeiros que os consumidores estão dispostos a gastar para
adquirir uma determinada classe ou tipo de produto.
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3.3.2. Potencial de mercado por região geog~ifica

o valor do tamanho do mercado, confor
me detalhado em 3.3.1., nos dá uma posição global do
total em cruzeiros que os consumidores estão dispostos a
gastar para cOmprar determinado produto, independente de
onde estes consumidores esteja~ localizados geografica -
mente. Se adotarmos como exemplo dados da realidade bra
sileira, o valor de Tt nos daria uma estimativa da
provável demanda por um produto, em determinado período
de tempo, em todo o territ5rio brasileiro. Do ponto de
vista mercadol5gico, nem todas as empresas t~m porte ou
interesse em trabalhar com produtos cobrindo uma .:area
geográfica muito extensa. A descoberta de oportunidades
de mercado em regiões geográficas isoladas é um dos pri-
meiros passos necessários para se distribuir, de forma
eficiente, recursos humanos, financeiros e mercadol5gi -
cos escassos. O critério de divisão de um mercado amplo
em regi6es geográficas menores é, sem sombra de dfivida,o
mais antigo (e possivelmente o mais usado) critério de
segmentação de mercado.

Reconhece-se que há diferenças, sign!
ficativas entre as regi6es geográficas, e que, portanto,
há formas diferentes de se explorar de maneira eficiente
as oportunidades existentes em cada região.
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Nosso modelo de simulação levando em
consideração a importância do conceito de segmentação de
mercado na atividade mercadológica, usa a segmentação ge~
grifica como uma primeira forma de se dividir o mercado
para efei to analítico. Para O fim a que se destina o pr~
sente modelo, é menos importante discutir a forma de
segmentação do que seu uso no processo de treinamento de
executivos em marketing. Desta forma, o mercado brasi-
leiro foi dividido, arbitrariamente, em seis regiões ge~
grificas: a divisão do mercado em apenas seis regiões tem
por objetivo permitir que o processo analítico seja sim
plificado, pois, durante a simulação, o executivo poderi
se aprofundar na anilise de cada uma das regiões consid~
radas, tendo em vista que o nGmero de regiões é relativa
mente reduzido.

As seis regiões geogrificas considera
das sao as seguintes:

Região I - Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
Região 11 - Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e

Interior do Estado do Rio de Janeiro;
Região 111 - Grande Rio
Região IV - Grande são Paulo
Região V - Interior do Estado de São Paulo
Região VI - Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul.
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Pata se determinar o potencial relati
vo de cada região geogrifica foram utilizados os seguin-
tes indicadores~ (14)

L. % de residências ligadas à rede sanitiria
2 • % de residências ligadas à rede de abastecimento

de água
3. % de residências com iluminação elétrica
4. % de residências que possuem fogão a gaz
5. % de residências que têm ridio
6. % de residências que têm geladeira
7 • % de residências que têm televisão
8. % de residências que têm automóvel
9. % de residências cujos chefes de família têm curso

superior completo

Resolveu-se dar a cada um dos indicado-
res mesmo peso relativo, portanto, a simples soma dos indi
cadores seri suficiente para determinar o potenci~l de ca-
da região. Desta forma, utilizando-se os dados secundirios
disponíveis para cada um dos indicadores acima enumerados,
chegou-se à seguinte soma dos indicadores para cada região.

Região
I
II
III
IV
V
VI

Soma dos Indicadores
144,95
162,64
130,21
171,92
152,31
137,97
900,00TOTAL:
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o potencial relativo a cada regiio po-
de ser determinado pela divisio das somas dos indicadores
de cada região pelo total da soma dos indicadores de to
das as regiões, isto ~:

= L:lnd.k
k

LCElnd.k)
1

Desta forma, teremos:

Regiio Potencial relativo

I 144,95/900,00 = 16,11%

11 ~62,64/900,00 = 18,07%

111 130,21/900,00 = 14,47%

IV 171,92/900,00 = 19,10%

V 152,31/900,00 = 16,92%

VI 137,97/900,00 ee 15,53%

TOTAL: 100,00%

o potencial de mercado, em cruzeiros,
para cada regiio geográfica ~ obtido multiplicando-se o
valor do tamanhq do mercado pelos índices de potencial r~
lativo da região considerada, ou seja:
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3.3.3. Distribuição do potencial de mercado por regiãogeo-
grifica, entre segmentos de mercado.

Como foi visto na seçao ariterior, o pr!
meiro critério utilizado para segmentar o mercado foi o
critério geogrifico. Através dele, conseguimos estimar p!
ra cada região geogrifica considerada (~o nosso caso seis
regiões), o potencial de mercado em cruzeiros, representa~
do o valot monetirio que os corisumidorésde cada região e!
tão dispostos a gastar para adquirir um determinado produ-
to, em determinado período de tempo. Estimados os poten -
ciais de mercado para cada região geogrifica, nosso modelo
de simulação introduz um segundo critério de segmentação
baseada nas preferências dos consumidores em relação a duas
características dó produto: qualidade e preço. Este cri -
tério de segmentação multi-dimensional, conhecido como ma-
peamento de preferências e similaridades, se baseia na
premissa de que os consumidorés percebem as ofertas compe-
titivas de acordo com seu grau de similaridade. Quando os
produtos ofertados são percebidos como ofertas similares -
(em termos de algumas características), eles ocupam ornes
mo espaço multidimensional, competindo, assim, num mesmo
segmento de mercado. Inversamente, quando os produtosofe~
tados são percebidos como possuindo características dife -
rentes, os mesmos ocupam diferentés espaços multidimensio-
nais devendo, portanto, se destinar prioritariamente a di-
ferentes segmentos de mercado. Em função desse critério ,
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e utilizando-se às características preço e qualidade den-
tro de um plano b í.d imens i.onaL, podemos visualizar três se&.
mentos de mercado, conforme expostos em 3.2.1.3.

Segmento SI: composto de consumidores que
procuram essencialmente uma aI
ta qualidade do produto, estan-
do dispostos a pagar um preço
relativamente alto para adquirir
o produto desejado.

Segmento S2: oomposto de consumidores que,
ai~da que preocupados com a
qualidade do produto, procuram
um produto, que tenha preço ace~
sível. Para estes consumidores,
comparativamente aos consumido-
res do segmento SI' a qualidade,
embora ainda relevante, é menos
importante do que o preço do pr~
duto.

Segmento S3: composto de consumidores que pr~
curam essencialmente um baixo
preço do produto,estando, para
tanto, dispostos a acei tar um pr~
duto de menor qualidade.
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A escolha de apenas 3 segmentos de
mercado ~ arbitriria e visa, tão somente, permitir melho
re~ condiçõe~ analíticas para os executivos; o modelo
suficientemente flexível para permitir que, tanto as re
giões geogrificas quanto os segmentos de mercado dentro
de cada região, sejam ampliados para melhor representar
a realidade de mercado desejada.

Uma vez caracterizados os segmentos
de mercado, ~ necessirio que os mesmos sejam quantifica-
dos. Existem, virias formas de se quantificar cada sei
mento, quer atrav~s do levantamento de dados primirios ,
quer atrav~s da anilise de dados secundirios. Para efei
to de nosso modelo, a quantificação de cada segmento de
mercado será feito atrav~s de dados secundários, utili -
zando-se os indicadores sócio-econômicos, apresentados no
i tem 3.3'.2.

o tamanho, do ~egmento SI' dentro de
cada região geogrifica, ~ definido pela proporção do va-
lor do indicador 9 - % de resid~ncias cujos chefes de
família tim curso superior completo - em relação ao va
lor da soma de todos os indicadores na região, isto ~e,

= Ind 9(k)
9

~ Ind·k
1
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Por exemplo, na região IV, a soma dos
indicador~s i, como ji vimos, 171,92; o valor do indica
dor 9 i 21,59, portanto, o taminho do segmento SI se
rã:

21,57 12,55%
171,92

o tamanho do segmento S2,por sua
vez, i definido pela proporção do valor da soma dos in
dicadores 6,7 e 8 ~ % deresid~ncias que t~m ge1adei-
ra, televisão, e automóvel, respectivamente - em relação
ao valor da soma de todos os indicadores na região consi
derada, isto ê:

Ind·6(k) + Ind·7(k) + Ind8(k)
=

Na região IV, os valores dos indica-
dores 6,7 e 8 sao, respectivamente 21,63; 27,47 e
23,13. Logo, o tamanho do segmento S2 na região IV se

~ra:
= 21,63 + 27,47 + 23,13 =

171,92

= 42,01%



189

o tamanho do segmento S3' finalmente,
~ definido pela proporçio do valoi da soma dos indicadores
1,2,3,4 e 5 - % de residências com rede sanitária,rede de
abastecimento de água, iluminaçio el~trica, fogio a gaz,e
radio, respectivamente - em re1açio ao valor da soma de to
dos os indicadores na regiio considerada, ou seja:

=
Ind'l(k) + Ind'2(k) + Ind'3(k) + Ind'4(k) + Ind'5(k)

92" Ind'k
1

Na regiio IV, os indicadores 1,2,3,4 e
5, sao respectivamente, 5,50; 17,51; 10,07; 21,85 e 14,19.
Portanto, o tamanho do segmento S3 na regiio IV sera:

S = 5,50 + 17,51 + 19,07 + 21,85 + 14,19
3 (IV) = 45,44%

171,92

Desta forma, utilizando-se o crit~rio
acima exposto, a regiio IV - região da Grande São Paulo-
pode ser dividida em três segmentos de mercado, de
acordo com as características dos consumidores, da se
guinte forma:
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Segmentos Tamanho dentro da região

SI 12,55%

S2 42,01%

S 45,44%-·3-

Região IV 100,00%

Usando-se o mesmo raciocínio para as
demais regiões geográficas, e possível montar um qua-
dro dividindo-se o mercado de cada uma das regiões en
tre os tr~s segmentos de mercado considerados em
nosso modelo de simulação. Desta forma teremos:
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Segmento Segmento Segmento Potencial
Regiões

relativo da
1 2 3 .-reglao

18,19 40,31 86,45 144,95
Região I 144 95 =12,55 144 95 =28,81 144 95 =59,64 900 00-16,11, , , ,

Região 11 13,53 = 8 32 48,33 =28 72 100,78 =61 96 162,64_18 07, , , ,162,64 . 162,6t 162,~4 900,00

Região III 21,12 =16 22 42,73 =32 82 66,36 =50 96 130,21_14 47, , , ,
130,21 130,21 130,21 900,00

Região IV 21,57 =12,55 72,33 =42,01 78,12 =45 44 171 ,92_19 ,10,
171,92 171,92 171,92 900,00

Região V 10,98 = 7 21 45,71 =30 01 95,62=62,78 152,31_16,92, ,
152,31 152,31 152,31 900,00

Região VI 14,61 =10 59 59,69 =36 74 72,67 =52 67 137,92_15 33, , , ,
137,97 137,97 137,97 900,00

potencia1l
relativo 100,00 =11,11 300,00 =33 33 500,00 = 900,00 = 100%,

900,00 900,00 900,00
do

Segmento
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Observando-se o quadro ant~rior, pode-
moS notar as seguintes características do mercado brasi -
leiro, como vistas em nosso modelo de simulação:

a. existe uma grande concentração do potencial
de mercado em uma região geogrifica relati-
va~ente pequena. De fato a iegião geopolí-
tica chamada de r~gião Sudeste (aqui repre-
sentada pelas regiões 11, 111, IV e V) r~
presenta cerca de 7Q% do potencial de merca
do brasileiro, para a classe de produtos de
que trata nosso modelo (como mencionado no
item 2.1.).

b. para o mertado total, a divisão do poten-
cial de mercado entre os 3 segmentos consi-
derados pode ser observado na última linha
do quadro anterior.. Assim, para o mercado
brasileiro, como visto em nosso modelo, o
segmento SI representa cerca de 11% do mer
cado total, o segmento S2 representa cerca
de 33% deste mercado, e, finalmente, o seg
mento S3' representa cerca de 56%

c. vistas isoladamente, as'configurações de
cada segmento de mercado, variam como 6 de
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se esperar, de região pata região. Assim,por
exemplo, o segmerrto SI que representa 11% do
mercado total, varia de cerca de 7% na região
V, até cerca de 16% na região III. Isto nos
mostra que as diversas regiões geográficas não
so sao d~ferentes entre si, como também exis-
tem marcantes diferenças dentro de cada re-
gião. são estas heterogeneidades que justifl
cam o uso do conceito de segmentação de merca
do na área mercadológica.

Ao dividir o mercado total em seis re
gloes geográficas e, dentro de cada região, em tr~s seg-
mentos de mercado, nosso modelo admite a exist~ncia de
18 possíveis ár~as de atu~ção. Cada uma destas 18 ~areas
representa um mercado onde há oportunidade de se ofere
cer produtos capazes de satisfazer as expectativas dos
consumidores nela localizados. Portanto, a oportunidade
existente (ou o potencial de mercado) para cada ~area

de atuação será a seguinte:
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Segmentos

~ota1 da
Regiões 1 2 3 região

I 12,55 X 16,11 '" 27,81 X 16,11 '" 59,64 X 16,11 = 16,11

'"2,02 '"4,48 '"9,61

II 8,32 X 18,07 = 29,72 X 18,07 = 61,96 X 18,07 • 18,07
= 1,50 '"5,37 ••11,20

IIr 16,22 X 14,47 = 32,82 X i4.47 = 50,96 )(14,47 = 14,47

= 2,33 = 4,75 = 7,37

IV 12.55 X 19,10 = 42,01 X 19,10 = 45,44 X 19,10 = 19,10

= 2,40 = 8.02 :: 8,68

V 7,21 X 16.02 = 30,01 X 16,92 = 62.78 X 16,92 = 16,92

= 1,22 == 5,08 '"10,62

VI 10,59 X 15,33.= 36,74 X 15,33 = 62,67 X 15.33 • 15.33

'"1,62 = 5,63 = 8,08

Total
do 11,11 33,33 55,56 100,00

Segmente
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o potencial de mercado, em cruzeiros,
para cada área de atuação é obtido multiplicando-se o
valor do tamanho do mercado pelo potencial relativo de
cada área de atuação, o~ seja:

= x

onde,

= potencial de mercado, em cruzeiros, do segmen-
to i da região k no período de tempo_t_

= tamanho total do mercado, em cruzeiros, para o
produto considerado, no período de tempo t

= potencial relativo do segmento i da região k .

3.4. O Funcionamento do modelo

Uma vez descrito o modelo através de
suas variáveis componentes (variáveis controláveis e in
controláveis), passaremos, agora, a demonstrar como o mo
delo é operacionalizado e como esta operacionalização se~
ve como instrumento para o treinamento de executivos de
marketing. Antes de mais nada, é importante ressaltar
que a pr6pria descrição do modelo incorpora uma série de
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conceitos e/ou teorias genericam~nte aceitos na ativida-
de mercadol6gica. Assim, pot exemplo, conceitos de posi-
cionamento do produto, segmentação do mercado, ou ciclo
de vida do produto, entre outros, foram incorporados ao
modelo de simulação com o intuito de demonstrar que me
lhores resultados podem ser obtidos quando estes concei -
tos forêm bem entendidos pelos executivos responsáveis p~
las decisões de marketing das empresas. Uma dos objeti -
vos básicos de nosso modelo de simulação como descrito nos
prim6rdios deste capítulo, era o de possibilitar que os
executivos de marketing pudessem ser expostos aos concei-
tos e teorias relevantes na área, visto q~e, acreditamos
que a maior efici~ncia nas capacidades de diagnose e pre!
çrição está diretamente relacionada ao maior conhecimento
e domínio destes conceitos e teorias.

Um segundo objetivo a que se propunha
nosso modelo de simulação era o de representar os aspec -
tos relevantes da realidade do marketing. A descrição do
modelo incorpora, mais uma vez, a juízo do autor, os as
pectos relevantes da realidade do marketing necessários
para se atingir o objetivo de treinamento de executivos .
Certamente, o modelo proposto não incorpora todas as va
riáveis que afetam a atividade mercadol6gica de uma empr~
sa; tampouco analisa em toda sua profundidade as variáveis
consideradas no modelo. No entanto, é importante ressal-
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tar novamente que o objetivo de nosso modelo de simulação
nào ~ o de representar minuciosamente as características
de determinado produto ou determinado mercado. Seu obje-
tivo ~ o de dar um quadro de referincias ao executivo de
como ele pode ampliar sua experiincia e aumentar sua habi
lidade adaptativa mediànte situações concretas. Como men
cionado no Capítulo 2., o objetivo de um módelo de simula
ção voltado para o treinamento de executivos não ~ o de
fazer que o executivo adquira e reproduza um padrão de
comportamento em situações específicas, mas sim o de que
ele possa obter uma conscientização da amplitude de condi
ções possíveis de ocorrer no mundo real, fazendo com que
ele possa aumentar seu "est oque " de possíveis est rat êgi as.

Os dois objetivos adicionais buscados
por nesso modelo de simulação - treinamento da "prática"
do marketing, e treinamento em processo decisório - depe~
dem, para serem alcançados, da operaçao do modelo. Ã me
dida em que o modelo de simulação é operado (isto é,

col9cado em funcionamento), os executivos estarão "prati-
cando" com produtos, regiões geográficas, segmentos de
mercado, e concorrentes; â medida em que elesestejam"pr~
ticando" o marketing, eles estarão sendo submetidos a uma
série de processos decisórios envolvendo estrat~gias de
marketing perante os objetivos definidos pela empresa, p~
rante o comportamento dos consumidores, e perante as es
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tratégias seguidas pelos concorrentes.

Para atingir os quatro objetivos pr~
postos por nosso modelo de simulação, podemos imaginarc~
mo se o modelo funcionasse em três fases interdependentes:
fase de dimensionamento do mercado, fase de definição da
estratégia, e fase de implementação da estratégia. A se-
guir,faremos um breve 'relato de como o modelo de simula-
ção incorpora, em seu funcionamento, cada uma das três fa
ses.

3.4.1. Dimensionamento do mercado

A fase de dimensionamento do mercado -

corresponde, modelo, ~ avaliação das oportunid~em nosso a
des de mercado para o produto considerado. O primeiro p8,~

dentro desta fase, - de estimar valor do tamaso, e o se o

nho do mercado para o produto. Para tanto, e necessário
que o executivo tenha condições de estimar, para cada p~
ríodo de tempo da simulação, o índice de potencial da cla~
se do produto (1PPt), o índice de inflação previsto Clt)'
o índice previsto de crescimento real do P1B (I Crest), o
índice indicativo do estágio em que o produto se encontra
em seu ciclo de vida (1CVP(t))' e o índice de sazonalida-
de do produto (1St), Pa~a se estimar o tamanho de mercado
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~, portanto, necessirio um conhe~imento de fatoreS econo
micos e de fatores intrínsecos ao tipo de produto consi-
derado. De qualquer forma, é a experiência acumulada no
decorrer da simulação (efeito treinamento acumulado) que
vai permitir 4ue as estimativas do tamanho do mercado se
jam mais precisas ã medida em que se "pratica" este mod~
lo. Aliado ã experiincia acumulada, fiota-se uma grande
importância na busca e análise de informações ambientais
no sentido de melhor compreender o sistema global de mer
cado (econ6mico, político, tecno16gico', e social), em
que a empresa esti ins~rida.

Uma vez estimado o valor do tamanho
do mercado, o segundo paSso consiste em se estimar o po-
tencial relativo de cada região geogrifica considerada .
Este é um processo em que Os executivos devem se acostu-
mar ã utilização de dados secundirios disponíveis. Embo-
ra o cilculo de potenciais relativos seja uma tarefa re
lativamente simples, a grande questão se centra na esco-
lha dos indicadores e na determinação do peso relativode
cada um para efeito de se obter uma estimativa vilida de
cada potencial relativo. Mais uma vez, acreditamos ser a
experiência acumulada com o produto e com o mercado,alia-
da aos conceitos mercadol6gicos relevantes, fatores de
fundamental importância para se estimar corretamente es.
tes potenciais.
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o filtimo passo na fase dedimensiona- .
mento do mercado é o de se estimar os potenciais relati-
vos de cada segmento de mercado i dentro de cada
geográfica. Este passo é bastante semelhante ao

região
passo

anterior, em termos de procedimento, visto que é apenas
uma forma adicional de se dividir (segmentar) o mercado.
No entanto, dependendo do critério de segmentação adota-
do, é bastante provivel que seja nécéssiria a coleta de
dados primários para melhor sé caracterizar e dimensionar
cada segmento de mercado alternativo.

Assim, ao final desta fase, teremos ob
tido uma estimativa do potencial de mercado, em cruzeiros,
para cada área de atuação possível da empresa, isto ..•

e, p~

racada uma das possíveis combinações entre regiões geo -
grificas e segmentos de mercado. Da forma em que nosso
modelo foi elaborado, existem 18 diferentes áreas de atua
ção (6 regiões geogrificas X 3 segmentos de mercado). Pa-
ra cada uma das 18 áreas, poderemos estimar o valor em
cruzeiros que poder i ser vendido por todos os produtos

competindo nessa área (nossos produtos e os produtos dos
concorrentes). A fase de dimensionamento do mercado é a
fase correspondente, no funcionamento do modelo, ã análi-
se situacional mencionada no Capítulo 1. ,deste trabalho.

fUYrltIOTECAKARL A. BOEDECKRR
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3.4.2. Definição da estratégia

A segunda fase no funciona~ento de nos
so modelo de simulação é a fase de definiçio da estraté -
gia mercadológica a ser adotada por uma empresa. Conforme
descri to no Capítulo 1.., a estratégIa mercad oLôgica deve
incluir em seu planejamento uma definiçiQ sobre (a)os ob
jetivos de marketing buscados pela empresa, (b) a especi-
ficaçio dos mercados-alvo a serem atingidos prioritaria -
mente, e (c) a formulação de procedimentos 'mercadológicos
genéricos a serem seguidos pela empresa.

Dados os objetivos de marketing busca-
dos, a empresa deve especificaras ireas de atuação ( ou
mercados-alvo) que devem ser atingidos de formaprioriti-
ria, desde que tenham uma dimensão de mercado compatível
com o objetivo procurado. Definidos os objetivos mercado-
lógicos e especificados os mercados-alvo a serem cobertos,
resta, apenas, formular os procedimentos mercadológicos -
(ou programas mercadológicos) capazes de gerar os result!
dos, esperados (os obj etivos de marketing) nos mercados-aI
vos atingidos. A definição da estratégia mercadológica a
ser adotada deve ser seguida, naturalmente, pela elabora-
çao de um plano de marketing. Embora o plano de marketing
nao seja um instrumento necessirio para o funcionamento do
modelo de simulação, a elaboração deste plano deve se cons
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tituir em um elemento de grande valia quer para uma even-
tual reavaliação da estrat~gia mercadol6gicà, quer para a
implementação do plano estrat~gico de marketing, quer co-
mo elemento de avaliação do desempenho da empresa durante
o processo de simulação.

A elaboração do plano de marketing,em
conjunto com a operação do modela d~ simulação, ~, certa-
mente, um instrumento extremamente eficaz para se aprimo-
rar as capacidades de anilise, prescrição, e implementa -
çao por parte de um executivo de marketing, melhorando,de~
ta forma, seu corihecimento e experi~ncia na irea.

3.4.3. Implementação da estrat~gia

Em função do dimensionamento de merca-
do obtido para cada possível irea de atuação e em função
da estrat~gia definida pela empresa (explicitada em seu
plano de marketing), a terceira fase no funcionamento do
modelo de simulação ji pode ser ativada. Esta fase consis
te em se operar o modelo com respeito is variiveis con-
troliveis, de tal forma a gerar resultados que possam ser
comparados com os objetivos estabelecidos no plano de mar
keting. Esta ~ a fase dinâmica do modelo; decisões sao
tomadas com respeito is variiveis controliveis (conforme
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exposto na secçao 3.2.) para cada período de tempo,
luz de um potencial de mercado previamente estimado,

~
a

e

frente as decisões tomadas para cada produto concorren-
te.

o "locus" de operaçao do modelo ~e

cada região geográfica considerada na simulação. Assim,
dependendo das diretrizes formuladas no plano de marke-
ting, a empresa poderá, em determinado período de tempo,
estar concorrendo em uma ou mais regiões geogrificas.P!
ra cada região geográfica em que uma empresa esteja pr~
sente, ela poderá estar concorrendo com quantos produ -
tos desejar. Por exemplo, em determinada região, uma
empresa poderá ter 3 produtos diferentes, cada um deles
posicionado em direção a um diferente segmento de merca
do (segmentos 81, 82 e 83). Estes produtos disputam
o potencial de mercado da região geográfica, concorren-
do com eventuais produtos de empresas concorrentes que
estejam na mesma região, e concorrendo inclusive entre
si, visto que cada produto, embora posicionado priorit!
riamente para um determinado segmento de mercado, tem
condições de penetrar em segmentos alternativos. As de
cisões para operação do modelo são tomadas, portanto,por
produto e por região geográfica. Os resultados da ope-
ração do modelo são dados, por sua vez, por produto,por
região geográfica e por segmento de mercado.

\
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Assim, para cada produto existente em
cada região geográfica, as seguintes decisões devem ser
tornadas, em determinado período de tempo, para que o mo
delo de simulação possa ser operado:

- características físicas do produto
(qualidade do produto)

- preço de venda

- gastos em promoçao

distribuição da verba de promoçao entre veí
culos promocionais

- número de pontos de venda a ser atingido p~
10 produto

- número de vendedores do produto

- verba de treinamento destinada aos vendedo-
res do produto

Dadas essas decisijes, o modelo de si-
mulação é operado e produz como resposta para cada produ-
tp, em cada região geográfica, e em cada período de tempo,
as seguintes informações:

- participaçãono mercado em cada urndos três segmentos
de mercado;

- volume de vendas, em cruzeiros, em cada um dos três
segmentosde mercado.
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Dados, estes resultados, e em função
da estrat~gia mercadol6gicadesenhada no plano de marke-
ting, o executivo tem condiç6es de avaliar estes result!
dos, podendo, em seguida, continuar a operação do modelo
para o período de tempo subsequente.

~ todo este processo de planejamento,
decis6es, avaliação dos resultados obtidos, redefinição
da estrat~gia e novas decis6es, quando efetuado de for-
ma contínua, que possibilita que os objetivos de treina-
mento de executivos em marketing possam ser
por um modelo de simulação em marketing.

alcançados



CAPITULO 4
TESTE DO MODELO
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CAP!TULO 4
TESTE DO MODELO

Conforme descrito no inicio do cap!
tulo anterior, o modelo de simulação que acabamos de apr~
sentar tem como objetivo principal o de servir como ins
trumento de apoio ao treinamento de executivos na area
de marketing. De uma forma mais específica, o modelo
aqui desenvolvido procura:

a. treinar executivos na "prática" de
marketing;

b. ensinar conceitos e teorias existen-
tes na área de marketing;

c. representar os aspectos relevantes da
realidade de marketing, e
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d. treinar os executivos de marketing

no processo de tomada de decis6es.

Para testar a utilidade do modelo fren

te aos objetivos propostos, o mesmo foi submetido a uma

situação experimental, objeto de an~lise neste capítulo.

Inicialmente, descreveremos a metodologia adotada para

o teste, incluindo a forma de escolha dos participantes,

o perfil dos mesmos. a ambi~ncia do teste,e a forma de

condução do teste experimental. Em segundo lugar, proc~

deremos a análise dos resultados obtidos, incluindo nes

ta etapa a descrição do processo de obtenção de dados e

a análise dos resultados propriamente dita.

Finalmente, procederemos as conclus6es

gerais do teste realizado.

4.1. Metodologia

4.1.1. A Seleção da amostra

Considerando-se que o objetivo do modelo

de simulação ~ o de servir como instrumento para o trei

hamento de executivos em marketing, a amostra escolhida
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para se submeter ao teste do modelo deveria ser, obvia-
mente formada por executivos, preferencialmente da
ireade marketing. Ao inv~s detestar o modelo utili -
zando-se de executivos de várias empresas diferentes, o
autor jülgou mais conveniente selecionar uma determina-
da empresa e, ap6s obter sua aprovação para o teste, s~
lecionar dentre seus executivos alguns para se submete-
rem ao mesmo. O autor acreditava que este procedimento
seria o mais correto pois era importante contar com o
apoio institucional de uma determinada empresa para que
o teste pudesse ser realizado de forma profícua.

O critério de escolha da empresa foi
por conveniência. Para atender o critério de escolha
de executivos dentro de uma mesma empresa, naturalmente
a empresa deveria ser de poite médio ou grande. Além do
mais, o autor gostaria que esta empresa tivesse em sua
estrutura organizacional um departamento voltado para a
área de treinamento de executivos, e que membros desse
departamento participassem do teste . Quatro empresas fQ
ram contatadas pelo autor: uma empresa do setor automo-
bilístico, uma empresa do setor plástico e borracha,uma
empresa do setor têxtil, e, finalmente, uma empresa d~
setor de comércio varejista. Das quatro empresas cont~
tadas, a única que podia, na ocasião, liberar seus exe
cutivos por dois dias úteis, em período integral, era a
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empresa do setor de plástico e borracha. Esta empresa,
de porte grande, cedeu doze de seus executivos para
participarem do teste do modelo. A escolha dos execu-
tivos foi feita por conveni~ncia e de comum acordo en
tre o autor e o responsável pelo departamento de trei-
namento da empresa. Dos doze participantes se1eciona-
dos, oitd trabalham em ãtividades diretamente re1acio-
nadas ao marketing da empresa~ dois pertencem i area

,
de treinamento de executivos, e os dois restantes sao
executivos de outras ireas funcionais da empresa.

4.1.2. O perfil dos participantes'

A totalidade dos participantes do
teste possui escolaridade em nível superior. A ~area

de formação, a nível de graduação, dos participantes ~
a seguinte:

.
ÁREA DE FORMAÇÃO N9

Administraçãode Empresas 5

Engenharia 4
Humanas 2
Economia 1
Direito 1
Química 1

TOTAL 14 ,
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Obs.: - Dois dos participantes possuem mais
curso de graduação.

de um

A idade média dos participantes é de 34 anos,
di~tributda da seguinte forma:

FÀIXA ET)\RIA NQ

de 25 a 29 anos 3
de 30 a 34 anos 4

de 35 a 39 anos 2
40 anos ou mais 3

TOTAL 12

Apesar de possuirem uma idade média re
lativamente baixa, os participantes possuem, em média,um
pouco mais de 10 anos de experi~ncia profissional. A ex
per iênc í a na área de marketing é, em média, de 6 anos ,co~
siderando-se apenas os participantes que trabalham em
atividades diretamente relacionadas ao marketing.

Considerando-se o nfvel do presidente
da empresa como sendo o nível 1 na organização, o nf-
vel hierárquico dos participantes é o seguinte:
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NtVEL HIERÁRQUICO N9

Nível 4 4

Nível 5 8

TOTAL 12

Se levarmos em consideração o porte da
empresa - uma das 15 maiores empresas privadas no Brasil,
de ,acórdo com a publicação MELHORES E MAIORES/1980 da
Revista Exame - o nível hierárquico dos participantes p~
de ser considerado como bastante elevado.

Em termos dos cargos ocupados na empr~
sa, é a seguinte a distribuição dos participantes:

CARGOS OCUPADOS N9

Coordenador de Ãrea 4

Chefes de Departamento 5

Assessor de Marketing 1

Gerente de Marketing 1

Engenheiro de Marketing 1

TOTAL 12

Finalmente, vale a pena r~ssaltar que,
dos 12 participantes, 10 eram do sexo masculino e 2 do
sexo feminino.
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4.1.3. A Ambiência do Teste

o teste do modelo foi realizado nos
dias 16 e 17 de dezembro de 1981, nas dependências da
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fun
dação Getúlio Vargas. Foram reservadas quatro salas no
89 andar do edifício-sede da EAESP/FGV, exclusivamentep~
ra fins de teste do modelo, sendo adot~do o seguinte cro
nograma

DIA HORÃRIÓ .LOCAL ATIVIDADE
--
16/12 8:00-10:00 89 andar Apresentação do modelo e ins-

truçõessobre o teste.

16/12 10:00-13:00 89 andar Primeira sinru1ação.

16/12 13:00-15:00 49 andar Processamento da primeira si-
JIRl1ação.

16/12 15:00-19:00 89 andar Segunda sinru1ação.

16/12 19:00-21:00 49 andar Processamento da segunda si-
JIRl1ação.

17/12 8:00-12:00 89 andar Terceira sinru1ação.

17/12 12:00-14:00 49 andar Processamento da terceira si-
mu1ação.

17/12 14:00-18:00 89 andar Quarta sinru1ação.

17/12 18:00-19:00 89 andar Aplicação do questionário de
avaliação.

17/12 18:00-20:00 49 andar Processamento da quarta sim~
1ação.
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o processamento do modelo de simulação
foi realizado no Centro de Processamento de Dados, locali
zado no 49 andar do edifício-sede da EAESP/FGV, com o au
iílio de um analista de sist~mas da equipe permanente da
EAESP/FGV, e utilizando-se um mi~ro~computador Polymax
101SS.

4.1.4. A forma de condução do teste

Os participantes foram divididos em
quatro grupos, sendo que em cada grupo havia dois executl
vos da área de marketing. Cada grupo representava uma em
presa simulada e o 6bjetivo de cada grupo era o de gerir
esta empresa durante quatro simulações semestrais, tota1i
zando, portanto, dois anos de período simulado na vida
de sua empresa. Cada participante recebeu uma pasta indi
vidual contendo as informações básicas da simulação, tais
como, recursos financeiros disponíveis por sua empresa,ru~
tos de mat~ria-prima e mão-de-obra necessárias para a fa-
bricação de seus produtos, custos de administração e de
distribuição, dados secundários para a análise de poten -
cial de mercado. Nenhuma limitação foi estabelecida qua~
to ao n~mero de ~rodutostrabalhados ou ao n6mero de re
giões geográficas abrangidas pela empresa. A 6nica res
trição, de certa forma 5bvia, ~ que nehuma empresa pode -
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ria assumir gastos superiores aos recursos financeirosdis
poníveis. Cada grupo recebeu, adicionalmenfe, um conjun~
to de formulários onde deveriam ser anotada~ as decisões
semestrais de cada empresa, e que serviriam como instru -
mento de ligação formal entre os participantes e o coorde
nador da simulação (no caso o próprio autor). As empresas
foram separadâs fisicamente uma das outras, ocupando cada
uma delas uma diferente sala de aula. O coordenador da
simulação permaneceu durante os dois dias ã disposição dos
participantes para esclarecer eventuais dfividas quanto ao
funcionamento da simulação. Ao t~rmino do quarto ~eríodo
de simulação, o coordenador da simulação distribuiu a ca
da participação um questionário de avaliação, solicitando
que cada um deles respondesse o questionário individual -
mente. Uma vez processado o quarto período da simulação,
os resultados finais foram distribuídos a cada empresa in
dividual, dando-se por encerrado o teste do modelo.

4.2. Análise dos resultados

O questionário passado aos participan-
tes continha 14 perguntas. Dessas perguntas, 10 eram mis
tas englobando questões fechadas - do tipo diferencial s~
mintico ou ordenação de preferincias - e questões abertas
que solicitavam aos respondentes explicar o por que das
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respostas dadas is questões fechadas. As 4 perguntas
restantes eram do tipo de questões abertas no sentido de
não restringir as possíveis respostas a alternativas pre-
estabelecidas.

A análise dos resultados obedecerá ao
seguinte procedimento: cada pergunta do questionário se
rá aqui reproduzida, seguindo-se uma contagem das que~
t ô es fechadas e uma análise quali t at í va das questões aber
tas. As questôes fechadas, como envolvem a escolha de
uma única alternativa, não podem exceder ao total de do
ze para cada pergunta; as questões abertas, por outro la
do, por permitirem várias explicações, serão agrupadas,
para efeito de análise, em conjuntos de explicações rel~
vantes~ podendo desta forma exceder, em termos de respo~
ta, ao número de respondentes. A~ explicações dadas p~
los respondentes serão englobadas em frases que sinteti-
zam as opiniões expressas por eles, em relação a cada ques
tão aberta individual.

Pergunta 1. Qual a sua opinião sobre a utilidade
do modelo apresentado,no sentidode
aumentara habilidadeanalítica de
um executivo?
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Resposta: é muito útil - 3
é útil - 9
é mais ou menos útil - O
é pouco útil - O
é inútil - O

TOTAL: 12

Dentre as razoes apresentadas pelos re~
pondentes, 7 afirmaram que o motivo principal da utilida-
de do modelo em aumentar a habilidade analítica estava di
retamente relacionada ao fato de o modelo permitir que o
executivo tivesse uma visão de conjunto da atividade merc!
dológica. De fato, essas respostas reforçam afirmação fei
ta no Capítulo 2.de que o aumento da capacidade analítica
está diretamente associado ã possibilidade do executivo em
analisar o conjunto de operações pelo qual ele é responsá-
vel.

Adicionalmente, 6 respondentes afirma -
ram que a habilidade analítica pode ser aumentada porque o
modelo permite uma análise das variáveis mercadológicas e
de suas relações de causa e efeito. Estas r~spostas fazem
bastante sentido visto que reconhecem uma condição essen -
cial para o desenvolvimento da capacidade de análise, qual
seja, a de se procurar entender as relações existentes en
tre variáveis para melhor avaliar as consequ~ncias dessas
relações.
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Finalmente, 3 respondentes indicaram
que a habilidade analítica poderia ser aumentada porque
o modelo permite que se faça uma avaliação dos aspectos
relevantes da atividade mercadol5gica. De fato, como
mencionado no Capítulo 2., uma das características do
desenvolvimento da habilidade analítica se refere à po~
sibilidade do executivo poder distinguir entre os fato-
res relevantes e os fatores irrelevantes dentro do con
texto em que atua.

Pergunta 2.: Qual a sua opinião sobre a uti-
lidade do modelo no sentido de cons-
cientizar os executivos sobre a impor-
tância das forças externas (tamanho do
mercado, variáveis econômicas, poten-
ciais regionais, potenciais por segmen-
tos de mercado, ações dos concorrentes,
etc.), para a tomada de decisões em mar
keting?

Respos tas: 'é muito útil
é útil

- 8

- 4
é mais ou menos útil O
é pouco útil - O
é inútil - O

TOTAL: 12
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Razões:

. Porque tanto no modelo como na vida real es-

tas variáveis são muito importantes - 8 res-

postas.

Porque o modelo permite observar, analisar

e/ou testar essas variáveis - 7 respostas .

. Porque o modelo é dirigido para este objeti-

vo - I resposta.

Efetivamente, um dos propósitos de nos-

so modelo de simulação é o de mostrar que as variáveis in

controláveis desempenham um papel fundamental na area de

marketing, e que a análise dessas variáveis é de suma im

portância para que as empresas possam ter sutesso em suas

atividades. Aparentemente, este propósito foi alcançado

visto que a maior parte dos respondentes achou o modelo

bastante útil para conscientizar os executivos da impor -

tância dessas variáveis. Vale a pena ressaltar que os ex~

cutivos submetidos ao teste reconhecem, de forma majorit~

ria, a importância dessas forças externas, bem como admi-

tem que o modelo tenha incorporado essas variáveis de fo!

ma significativa. Além do mais, um número bastante elev~

do de respondentes admite que a conscientização dessas for



219

ças externas depende da capacidade do modelo em permitir
que as mesmas sejam observadas, analisadas e testadas
Aliis, ~ essa possibilidade de experimentação que faz,c~
mo jã vimos, que um modelo de simulação possa ser útil
para o treinamento de executivos.

Pergunta 3.: Qual a sua opirüa<?,sobre a utilidade do
modelo como instrumento para desenvol -
ver, em um executivo, a capacidade de
diagnosticar problemas mercadológicos?

Respostas .muito útil
útil

- 3
...7

mais ou menos útil - 2
pouco útil - O
inútil - O

TOTAL: 12

Razões:

. e útil porque ~nfatiza virios problemas merca
dológicos simultaneamente, forçando uma anili
se abrangente desses problemas - 7 respostas .

. e útil porque o modelo ~ dinimico,permitindo
avaliar,em resultados futuros, se o diagnósti
co foi correto - 3 respostas.
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E mais ou menos útil, porque sao poucas as
variáveis envolvidas - I resposta.

E mais ou menos útil, pois depende de expe-
riência anterior do executivo - I resposta.

Entre os respondentes que citaram que
o modelo é muito útil ou úti~, nota-se que grande parte
deles reconhece que a utilidade do mesmo em desenvolver
a capacidade de diagnosticar problemas mercadol6gicos
está diretamente relacionada ao fato do modelo forçar~
análise integrada de várias áreas individuais do marke-
ting. Estas respostas reforçam a opinião emitida pelo
autor no Capítulo I deste trabalho, de que a simulação
pode servir como excelente instrumento para se analisar
a atividade mercadol6gica de forma integrada. Como men
cionado adicionalmente no Capítulo 2., uma das razoes
pelas quai~a simulação pode servir como um importante
instrumento de treinamento de executivos e ade que ela
procura integrar um conhecimento das funções ernp resari.ais
de tal forma que. a importância de um equilíbrio g~obal
entre essas funções possa ser compreendido.

Mais uma vez, a possibilidade de exp~
rimentação aparece como fator relevante na utilidade do
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modelo, No caso, a dinamicidade do modelo e a possibi-
lidade de se avaliar" posteriormente se o diagnôstico ef~
tuado era correto, aparecem como fatores relevantes ci-
tados pelos respbndentes.

Dentre os respondentes que citaram que
o modelo ~ apenas mais ou menos 6til para desenvolver a
capacidade de diagnosticar problemas mercadolôgicos, um

.deles mencibnou o fato de o modelo ter poucas variãveis,
e outro mencionou o fato de ser necessário, adicionalmen
te, alguma experiência prévia. De fato, ° autor já men-
cionou no início do Capítulo 3. ,que o modelo apresentado
não procurava representar a totalidade das variáveis co~
trolãveis e incontroláveis que, a um dado momento, pod~
riam afetar o volume de vendas de uma empresa; somenteas
variáveis mais relevantes, a juízo do autor, estavam in-
corporadas no modelo elaborado. Por outro lado, a neces
sidade de experiência prévia foi bastante enfatizada pe-
lo autor. De fato, mencionamos no Capítulo 2., que ~m
dos objetivos da simulação como instrumento de treinamen
to de executivos era o de fazer com que a pessoa sendo
treinada pudesse ampliar sua experiência anterior.

, Pergunta 3.1.: E para desenvolvera capacidadede pre~
crevermedidas capazesde solucionarpr~
blemas diagnosticados?
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Respostas é muito útil
é tÍtil

2
- 9

é mais ou menos útil - 1
é pouco útil - O
é inútil - O

TOTAL: 12

Razões:

E útil pois permite alterar as variáveis en
volvidas, obtendo-se retorno imediato das
decisões, sem "risco real" - 7 respostas.

E útil pois aumenta apercepçao do mundo real,
obrigando o executivo a "trabalhar" os da-
dos antes de uma decisão, exigindo a habi1i-
dade de inclusive convencer seus pares - 7
respostas.

E mais ou menos útil porque sao poucas as va
riáveis envolvidas - 1 resposta.

Percebe-se nesse conjunto de respostas,
novamente, a importincia do aspecto experimentação por
parte dos respondentes. Obter retorno imediato de açoes
prescri tas, "trabalhar" os dados e/ou resu1 tados obtidos,
convencer seus pares de que as açoes prescritas sao as
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mais apropriadas, ajudam os executivos a-ter uma visão
mais adequada do mundo empresarial em geral, com a vanta
gem de não haver "risco real" envolvido nesse processo .•..

Todos estes aspectos haviam sido descritos no Capítulo 2.,
como sendo importantes contribuições da simulação para o
treinamento da prática do marketing.

Pergunta 4.: Em sua opinião, quais os conceitos bási
cos de marketing utilizados na simula
ção?

Respostas Composto mercadológico - 12

Segmentação de mercado 8

Potencial de mercado 7

Ação da concorrência 3

Análise de mercado 3

Ciclo de vida do produto 2
Posicionamentodo produto 2

Esta é uma das perguntas abertas, dei-
xando-se a critério dos respondentes listar os conceitos
básicos que eles imaginavam relevantes no modelo aprese~
tado. Nota-se que ,sem exceção, todos os respondentesa~
taram o composto mercadológico como um concei to básico d~
senvolvidono modelo. Esta ênfase é bastante lógica vi~
to que, durante todo o período da simulação, os partici-
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pantes tiveram que tomar decisões vinculadas essencialmen
te aos elementos do composto mercado16gico. Ressalta-se,
também, o número de indicações recebidas pelos conceitos
de segmentação de mercado e de potencial de mercado. De fu
to, estes dois conceitos desempenham um papel extremamen-
te importante em nosso modelo de simulação, principalmen-
te o conceito de segmentação de mercado que serve como ba
se para a elaboração das estratégias de marketing das em
presas. Para uma melhor avaliação das oportunidades de
mercado, o conceito de potencial de mercado - total, por
regiões geogrificas e por segmentos de mercado - é também
de fundamental importância para a elaboração de planos de
marketing e para a consequente adoção de ações mercado16-
gicas.

Pergunta s.: Em sua opinião, em que medida o modelo
estimula a percepção dos ~spectos rele-
vantes da realidade do marketing?

Respostas
· Em todos os aspectos, visto que o mode-
lo é bastante abrangente e muito pr6xi-
mo da realidade 8 respostas.

· Principalmente em relação aos aspectos
de segmentação de mercado e posiciona -
mento do produto - I resposta.

· Principalmente em relação às forças ex-
ternas e variiveis financeiras - I res-
posta.
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Obs.: - Dois participantes nao responderam esta questão.

Esta, tamb~m, ~ uma pergunta aberta; a
grande maioria dos respondentes afirmou que o modelo aj~
da a aumentar a percepção dos aspectos relevantes do mar
keting, por ser abrangente - isto ~, por englobar as
principais variáveis relevantes na atividade mercadoló
gica - e por estar muito próximo da realidade - isto é,

pelas relações criadas reproduzirem de forma apropriada
as relações reais existentes no mercado. Como um modelo
procura representar apenas aquelas características que
sejam relevantes para a compreensão do sistema sendo ana
lisado, acreditamos que, tendo em vista as respostas apr~
sentadas, o modelo aqui descrito, tenha incorporado as
principais variáveis necessárias para o treinamento de
executivos em marketing.

Pergunta 6.: Qual a sua opinião sobre a utilidade do
modelo no sentidode aumentar o conheci
mento de como funcionaa prática do marke
ting de uma empresa?

Respostas é muito útil - 4
é útil - 8
é mais ou menos útil O
é pouco útil - O
ê inútil - O

TOTAL: 12
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Razões:

· Por dar urna visão global da atuação da empr~
sa no mercado - 6 respostas.

· Pela realidade das situações criadas - 5 res
postas.

· Por obrigar a tornar decisões com informações
incompletas - 3 respostas

• Pela grande diversidade de alternativas - 2
respostas.

~ Por permi tir analisar a fundo. importantes co.!!.
ceitos de marketing - 2 respostas.

Corno mencionamos no inIcio do Capítulo
3.• os modelos de simulação se prestam. de forma bastante
conveniente. para representar a realid~de de mercado. Por
esta razao, eles podem servir corno excelente instrumento
para que os executivos "pratiquem" neles 6 dia-a-dia do
marketing. Aparentemente, o modelo aqui desenvolvido é

adequado para o treinamento da "prática" do marketing, ba
sicamente por dar urna visão global das atividades mercado
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lógicas, ao mesmo tempo em que procura refletir as cond!
ções reais existentes no mercado (inclusive a ausênciaêe
informaçõescompletas para a tomada de decisões). Por
estas razões, acreditamos que nosso modelo de simu}aç~o
tenha condições de aumentar o conhecimento, a experiência
e a capacidade dos executivos de marketing, visto que
a "prática" do modelo permite que os mesmos desenvolvam
suas habilidades gerenciais quando expostos ã"realidade"
do modelo.

Pergunta 7.: Qual sua oprruao sobre a aplicabilidade
do modelo para o treinamentode executi
vos em marketing?

Respostas ê muito aplicável - 4

ê aplicável - 7
é mais ou menos aplicável 1
é pouco aplicável - O
é inaplicável - O

TOTAL: 12

Razões:

. Auxilia o ensino e/ou reciclagem de concei-
tos e teorias mercadológicas - 5 respostas.

Aumenta o conhecimento da área de marketing-
4 respostas.
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· Auxilia o treinamento no processo de tomada
de decis5es - 3 respostas.

· Desperta o sentido de competição - 1 resposta'.

· "Devolve a percepção acadêmica" - (SIC) - I
resposta.

E mais ou menos aplicável porque sao poucos
os executivos de marketing que aceitam ser
treinados· I resposta.

E opinião dos respondentes que o modelo
desenvolvido pode ser utilizado para o treinamento de exe
cutivos em marketing. E importante ressaltar que as ra
zões citadas para a aplicabilidade do modelo coincidem,em
grande parte, com os objetivos que imaginávamos fossem
importantes para o desenvolvimento de um modelo para o
treinamento de executivos em marketing. De fato, o ensi-
no de conceitos e/ou teorias, o treinamento em processo
decisório e o aumento do conhecimento na área de marketing
eram objetivos qúe supúnhamos pudessem ser atingidos atra
vés de um modelo de simulação.

o único executivo que respondeu que o
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modelo é apenas mais ou menos aplicável nao julga esta
dificuldade do ponto de vista das características do mo
delo propriamente dito, mas sim do ponto de vista da dis
posição do executivo em ser treinado. Segundo ele, o mo
delo é apenas mais ou menos aplicável '~orque sao poucos
os executivos de marketing que aceitam ser treinados" (SIC).

Pergunta 8.: A que categoriade executivosde marke -
tingvocê acha que o modelo é mais apl!
cável?

Respostas : Esta pergunta pedia aos responde~
tes que classificassem, em ordem de importância, _quatro
alternativas, a saber:

· executivos com treinamento formalpr~
vio em marketing;

· executivos com treinamento formal em
marketing e com experiência em marke
ting;

· executivos sem treinamento formal em
marketing, mas com experiência emmar
keting;

· executivos sem treinamento formal e
sem experiência em marketing.



230

Dentre as alternativas que obtiveram o
maior número de indicações para o primeiro lugar, desta-
cam-se as alternativas "executivos sem treinamento formal
em marketing mas com experiência em marketing", com 7 i~
dicações, e '~xecutivos com treinamento formal em marke-
ting e com experiência em marketing" com 5 indicações
Por outro lado, a alternativa que recebeu maior número de
indicações para o quarto lugar ...isto é, aquele para a
qual o modelo é considerado como menos aplicável - foi a
alternativa "executivos sem treinamento formal e sem ex
periência em marketing" com 6 indicações.

Razões:

Embora 4 respondentes deixassem de
fornecer as razoes para as escolhas efetuadas, nota - se
uma grande ênfase entre os respondentes em se vincular a
maior aplicabilidade do modelo a aqueles executivos que
pos~uam experiência prévia em marketing. As razões men
cionadas foram as seguintes:

o modelo é útil para reforçar a experiência -
4 indicações.

o modelo é aplicável para quem precisa se aper
feiçoar em marketing - 2 indicações.
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. O modelo serve para fornecer treinamento con-
ceitual de forma pritica - 2 indicações.

Estas respostas co~ncidem com a opi
niã6 do autor sobre a aplicabilidade do modelo; quando
o mesmo foi cbncebido~ imaginivamos que sua maior utili
zação deveria ser para aperfeiçoar os executivos na
tomada de decisões em marketing, e para desenvolver-
suas capacidades de anilise, prescrição e implementação
na ire a de marketing. A própria complexidade das situ!
ções envolvidas em nosso modelo de simulação requer que
os participantes tenham experiência privia em marketing.

Pergun ta '9.: Como você classificariaas seguintes ca-
racterísticasda simulação?

9.1. Quanto à facilidadedo entendimento:

muito complicada - O
complicada - 1
mais ou menos complicada - 4
ficil - 6
muito ficil - 1

TOTAL: 12
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9.2. Quanto ã facilidade de trabalhar:

muito complicada - O
complicada - 1
mais ou menos complicada - 4
fácil - 6
muito fácil - 1

TOTAL: 12

9.3. Quanto ao grau de diversão:,

muito divertida - 4
divertida - 7
mais ou menos divertida - 1
"chata" - O
muito "chata" - O

TOTAL: 12

Razões:

Dentre as razoes apresentadas para que
o modelo fosse considerado fácil de entender e trabalhar
ressalta-se uma grande incid~ncia de afirmações que as
explicações inicialmente fornecidas foram claras e obje-
tivas ou que os meios impressos utilizados eram bastante
precisos e elucidativos. Entre os respondentes que acha
ram que o modelo era algo complicado para entender e



233

trabalhar, as principais razoes citadas para esta difi-
culdade eram as de que o modelo ê um pouco trabalhoso ,
ou que a dificuldade advinha do fato de se estar parti-

!

cipando pela primeira vez de uma simulação~

pe fato~ em nbs~a opiniio, para quem
tenha experi~ncia no processo de tomada de decisões em
marketing, o modelo nio ê difícil de ser entendido ou
trabalhado. Isto nio significa, no entanto, que o mode
10 não seja relativamente complexo, dado o grande núme-
ro de variáveis envolvidas e dada a grande profundidade
analítica que pode ser potencialmente desenvolvida pelos
participantes.

Pergunta 10.:Que outros comentáriosvoce gostaria
de fazer sobre o modelo?

Respostas

. A área financeira do modelo deve
ria ser mais desenvolvida - 4 res-
postas.

. Deveria ser dado maior tempo para
análise - 3 respostas.
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. Deveria ser diminuído o trabalho de
cálculo - 3 respostas.

Deveria haver maior número de parti.
cipantes por grupo ~ 1 resposta •

. Muito bom, nenhum comentário adicio
nal - 1 resposta.

Para este nível de participantes, a
crítica com relação i pouca sofisticação da área finan
ceira ~ perfeitamente válida. De fato, o modelo ~ bas
tante simples, em termos de variáveis financeiras,pois
toda a ênfase do mesmo está colocada nas variáveis mer
cadol6gicas e suas interrelações. De qualquer forma,o
autor procurou, deliberadamente, não enfatizar a parte
financeira do modelo para nao mascarar seu objetivo prÍ!!.
cipa! que ~ o treinamento em marketing .

.Por outro lado, a variável tempo foi
extremamente crítica durante o teste do modelo; com g~
pos formados por um pequeno número de participantes e

com um excessivo trabalho de cálculos, ~ natural que

os participantes solicitassem um maior tempo para .•ana
lise e decisões. Certamente, se um tempo maior fosse
dado aos participantes, os mesmos poderiam melhor usu
fruir do modelo em questão.



235

Pergun ta 11.: Que comentáriosvocê gostaria de fazer
sobre a situaçãode teste do modelo?

Respostas

• O modelo é muito próximo da realida-
de - 5 respostas .

. O modelo é bastante útil e válido
- 3 respostas.

o modelo incorpora 6s principais con-
ceitos de marketing - 2 respostas.

Obs.: - n6is participantes nao responderam esta pergunta.

Em linhas gerais, os comentários fi-
nais dos participantes reforçam a utilidade e validade do
modelo como Lns t rumerrto de tre í nament;o de execut í.vos em
marketing quer por representar adequadamente os princi -
pais aspectos da "realidade" do marketing, quer por in
corporar conceitos que reforçam a análise e a compre-
ensao dessa complexa atividade empresarial.



236

4.3. Conclusões gerais do teste

Confrontando-se os resultados do teste
com os objetivos propostos pelo modelo de simulação el!
borado, pode-se inferir que, pelos resultados obtidos,o
modelo alcança, de forma geral, os objetivos buscados.
Explicitamente, em mais de uma ocasião, os respondentes
citaram a utilidade do modelo para o treinamento da pr!
tica do marketing, para o ensino e/ou reciclagem de
conceitos e teorias mercadol6gicas, para a representa -
ção dos aspectos relevantes da realidade do marketing,e
para o treinamento em processo decis6rio. Alim do
mais, foi ressalt.da a utilidade do modelo no sentido
de aumentar a habilidade analitica dos executivos, e
como instrumento para desenvolver as capacidades de diag,
nose, prescrição e implementação em um executivo. Neste
filtimoaspecto, a característica de experimentação i
extremamente importante efoi, por virias vezes, mencio~
nada pelos respondentes.Defato, i a experi~entação
em um modelo dinimico que: possibilita a integração do
conhecimento de funções mercadol6gicas complexas; que
tOrna clara a necessidade de se tomar decisões com da
dos incompletos e em condições de risco; que dirige a
atenção para a importância de se discriminar entre fato
res relevantes e não-relevantes; e que, finalmente, en
volve os executivos em uma situação realistica capaz de
neles desenvolver uma melhor capacidade gerencial.
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CAPITULO 5
CONCLUSOES GERAIS

O modelo de simulação desenvolvido e
apresentado neste trabalho, tem como objetivo servir co
mo um instrumento capaz de auxiliar o processo de trei
namento de executivos de marketing. Tem-se percebido ,
nos últimos anos, uma crescente preocupação das empre
sas no sentido de aperfeiçoar e/ou desenvolver seus
executivos, para qu~ os mesmos possam responder, de for
ma satisfatória, os inúmeros desafios da vida empresa -
rial moderna. Se o treinamento de t~cnicos ou especia-
listas em diversas ireas empresariais ~ uma tarefa rela
tivamente simples - embora às vezes trabalhosa - de ser
concretizada, o mesmo não pode ser tão facilmente afir-
mado com relação ao treinamento de executivos ou gener~
listas. Em primeiro lugar, porque as funções de um
executivo não são, necessariamente, muito bem especifi-
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cadas, podendo variar em terIllosde amplitude e profundi-
dade, dependendo do tipo de empresa, do ramo em que atua,
de seu porte, e a~sim por 4iante. Em segundo lugar, PO!
que as funções de um executivo são, Vta de regra, bastan
te complexas não se prestando, com facilidade,em serem
es~uematizadas atrav~s de formas tradicionais de treina-
mento.

Para tentar íazeí frerite a estas difi -
culdades, tem-se adotado, já ha algum tempo, uma metodo-
logia de ensino - o estudo de casoS, que, se nao supre
totalmente as necessidades de treinamento de executivos,
pelo menos abrange de forma gen~ricaj suas principais
áreas de atividade. Embora reconhecendo a relativa im
portincia ~ viabilidade do estudo de casos para o treina
mento de executivos, o autor gostaria de ponderar dois

aspectos cruciais que, no seu entender, dificultam a pe!
feita adequação desta metodologia para o treinamento de
executivos:

a. os participantes nao se "empolgam" suficiente
mente com os casos; e

b. os casos não permitem experimentação.

E bem possível que estes dois aspectos
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negativos dos casos sejam intensamente interligados, ou
seja, os casos não são empolgantes porque não permitem
que os resultados das anilises efetuadas sejam testadas
ou experimentadas para se avaliar a"adequação"das medi
das propostas. De fato, o estudo de casos pode servir
como excelente in~trumento para desenvolver a capacida-
de analítica de um executivo, mas, por sua característi-
ca estática, pouco pode contribuir para o desenvolvimen-
to das capacidades de prescrição e implementação.

Estas lacunas podem ser, acreditamos,
perfeitamente preenchidas por um modelo. de simulação.De
fato, a rigor, um modelo de simulação pode ser visto co
mo um estudo de·caso ao qual se adicionam característi-
cas dinimicas e onde se permite a experimentação. Des
ta forma, um modelo de simulação permite o desenvolvi -
mento das capacidades de análise, prescrição, decisão e
implementação, essenciais para o aperfeiçoamento de exe
cutivos.

Por outro lado, em termos específicos
das atividades mercado15gicas, um modelo ~e simulação ~
capaz de representar, em maior ou menor grau de profun-
didade, as complexas características do marketing de
uma empresa. Este ~ um fator extremamente importante
para se considerar a utilização dos modelos de simula -
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çao como instrumento para o treinamento de executivos de
marketing. Realmente, a possibilidade dessá utilização
está bastante vinculada i capacidade dos modelos em re
presentar de forma adequada a realidade do marketing;de
nada adiantaria um modelo de simulação se ele não pude!
se ser utilizado para representar. os problemas "reais"
enfrentados por um executivo. A "realidade" dos pro -
blemas mertado16gicos, como vlsta em nosso modelo de
simulação, está voltada para questões estratégicas e de
longo-prazo; é esta realidade que entendemos deve ser
tránsmitidaao se tréinar executivos para a área de mar
keting. Dentro desse prisma, o tr~inamento de executi-
vos de marketing através do modelo de simulação ém mui
to excéde a simples operáçã~ do modelo. De fato, para

... ...que o modelo possa ser 6perado com sucesso, e necessa -
rio todo u~ envolvimento prévio com a realidade simula-
da pelo mesmo, exigindo dos participantes o desenvolvi-
mento de um esquema analítico capaz ·de fazê-los enten -
der o meio ambiente de marketing do qual o modelo é pa!
te integrante. O modelo exige dos participantes um con
junto de análises e definições extremamente importantes
para a compreensão da realidade estratégica do marketing,
tais como:

a. Definições dos objetivos de mêd i o e longo pr~
zos buscados pela empresa integrante do pro-
cesso de simulação, e eventuais revisões dos
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objetivos inicialmente estabelecidos quando os
resultados obtidos não se mostrarem compatíveis
com os objetivos propostos;

b. Análise e definição dos mercados-alvo a serem
prontamente atingidos pela ~mpresa, inc1uindo-
se uma avaliação das oportunidades de merca-
do existentes em cada mercado-alvo;

c. Definição de programas mercadológicos compatí-
veis com os objetivos buscados e com as oport~
nidades existentes em cada mercado-alvo a ser
atingido.

Estas definições e análises, quando co
locadas de forma estruturada, conduzem ã elaboração de

tl

um plano de marketing que, como já vimos, é um instrumen
}

to bastante eficaz para o aprimoramento da~ capacidades
de análise, pres~rição e implementação de executivos de
marketing.

Como discutido no Capítulo 2., a simul!
ção, em sendo um modelo, incorpora as características bá
sicas deste. Do ponto de vista de classificação, nosso
modelo de simulação possui as seguintes características:
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a. Em termos de função ou propósito, ele
.•.
e um

misto de modelo preditivo e analítico. E pr!
ditivo no sentido de incorporar e relacionar
variáveis independentes e variáveis dependen-
tes, tentanto prever a forma desta relação;~
analítico no sentido de procurar demonstrar a
forma dessas relações, tentanto compreenderos
fenômenos envolvidos;

b. Em termos de estrutura, o modelo desenvolvido
~ um modelo simbólico matemático, permitindo,
desta forma, sua manipulação atrav~s de re
gras e conceitoS próprios, e se prestando,po!
tanto, de uma forma bastante a~equada, como
instrumento para a análise e predição do com
portamento do sistema mercadológico em estudo.

c. Em termos de sua referência temporal, o mode-
10 ~, como já vimos, um modelo dinâmico. E

esta característica que permite que a experi-
mentação seja realizada, servindo, assim, co
mo elemento fundamental para o processo de
treinamento de executivos em marketing.

d. Finalmente, em termos de sua referência quan-
to ã incerteza, o modelo desenvolvido ~ um
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modelo determinístico. Todas as relações e~
tre as variáveis envolvidas no modelo sao
prevlamente determinadas, embora essas rela
çoes possam ser alteradas entre os períodos
da simulação. De qualquer forma, não há va
riáveis aleatórias no modelo de simulação aqui
apresentado.

Levando-se em consideração as caracte -
rísticas acima mencionadas, o modelo de simulação desen-
volvido procurou incorporar os principais conceitos e/ou
teorias mercadológicas disponíveis, com o objetivo de
representar adequadamente a realidade do marketing tendo
em vista a sua utilização como instrumento de treinamen-
to de executivos. Assim é que o modelo trabalha extensi
vamente com conceitos ou teorias referentes a segmenta -
ção de mercado, posicionamento de produtos, ciclo de vi
da do produto, composto mercadológico, variáveis econômi

"

cas, e estratégia competitiva.

Estes conceitos fo~am integrados no mo
dela para dar uma visão global do campo de atuação dos
executivos de marketing voltados para os problemas estra
tégicos de suas empresas, com o intuito de aumentar seu
conhecimento e experi~ncia da realidade do marketing, e
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aumentar sua capacidade gerencial. A introdução deste~
importantes conceitos de estratégia mercadolôgica dentro
de um modelo dinimico de simulação permite, pela experi-
mentação, que os principais objetivos de treinamento de
exetutiVos de marketing sejam alcançados:

a. A "prática" do marketing estratégico pode ser
efetuada i medida em que a operação do modelo
de simUlação possibilita a an'iise e a manip~
lação de variáveis estratégicas representati-
vas ~a realidade do marketing. Além do mais,
o modelo de simulação condensa uma grande qua!!
tidade de experiência em um período de tempo
relativamente curto, reforçando, desta forma,
o treinamento na prática 40 marketing;

b. O ensino ou reciclagem de conceitos e teorias
mercadológicas existentes pode ser enfatizado,
pois o modelo foi tonstruído tomando-se por
base esses conceitos ou teorias. Se acoplar -
mos is próprias características do modelo -a
possibilidade de experimentação, os executivos
sendo treinados podem aprender esseS conceitos
através da simples operação do modelo.

c. Os aspectos relevantes da realidade de marke -
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ting estrat~tico estão, a nosso ver, incorpo-
rados ao modelo de simulação. O modelo dá p~
quena ~nfase is decisões operacionais e gra~
de ~nfase is de~isões d~ caráter estrat~gico.
Assim ~ que os resultados alcançados atrav~s
da aplicação do modelo são muito mais influen
ciados pela correta avaliação de variáveis di
tas estratégicas - segmentação de mercado, p~
sicionamento de produtos, estrat~gia competi-
tiva - do que pela implementação de detisões
voltadas para o dia~a-dia do marketing.

d. O treinamento em processo decisório é uma de
corr~ncia da operação d~ modelo de simulação.
A partir do momento em que o modelo ~ posto
em funcionamento, os executivos passam a agir
como tomadores de decisão, buscando informa -
çoes relevantes em seu meio ambiente, desen -
volvendo análises a partir das informações cQ
letadas, diagnosticando possíveis consequên -
cias de eventuais decisões a serem tomadas.di~
cutindo com outros executivos a conveniência
de determinadas d~cisões, e, finalmente, to
mando as decisões que lhes parecem mais ade
quadas. Todo este procedimento serve como ele
mento de apoio no processo de treinamento de
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executivos, fazendo com que o mesmo, como na
vida real, se veja obrigado a tomar decisões
com dados incompletos e em condições de ris
co.

Para atingir os objet~vos acima mencio
nados, o modelo foi descrito, em termos de dois conjun-
tos de variiveis b~sicas: variiveis controliveis e va
riiveis incontroliveis. As va~iiveis controliveis do
modelo são as variiveis manipuladas pelos executivos du
rante a operação do modelo, e incluem:

· determinação do composto de produtos
· determinação e administração do preço de ven-
da de cada produto.

· determinação da verba promocional para cada
produto.

· administração da verba promocional e sua dis
tribuição entre veículos promocionais alterna
tivos.

· determinação da intensidade do esforço de dis
tribuição.

· determinação e administração do esforço de
venda pessoal.

As variiveis incontroliveis, por sua
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vez, sao aquelas variáveis que reconhecidamente afetam
os resultados obtidos por uma empresa, mas que nao p~
dem ser manipuladas pelos executivos. As variáveis in
controláveis incorporadas no modelo são ~s seguintes :

· tamanho do mercado potencial;
fatores econômicos - inflação e crescimento
da economia;

· estágio no ciclo de vida do prOduto;
sazonal idade de vendas;

· distribuição regional do ~erc~do potencial;
· caracterização e tamanho dos segmentos de mer
cado;

· estratégia mercadológica adotada pelos concor
rentes.

A operaçao do modelo consiste na intera-
ção das variáveis controliveis e incontroláveis, de acor
do com a estrutura definida no capítulo 3., produzindo
resultados que devem ser avaliados em função dos objeti
vos propostos por cada empresa, e ã luz da estratégia de
marketing que cada uma delas decidiu adotar. Esse proce!
50 dinâmico de determinação de objetivos, análise das opor

, -,
tunidades de mercado, análise do meio ambiente externo,
análise dos pontos fracos e fortes da empresa e de seus
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concorrentes, definição da estratégia a ser adotada, t~
mada de decisões de acordo com a estratégia a ser segui
da, avaliaç~o dos resultados obtidos, redefinição de ob

. .
jetivos ou de estratégias, busca de novas informações
para a tomada de decisões, tomada de decisões "corrigi-
das", e assim por diél;nte,é que faz que a simulação po~
sa ser utilizada, com sucesso, como instrumento para o·
treinamento de executivos em marketing.

De fato, quando colocado em teste com
um grupo selecionado de executivos, as seguintes consi-
derações foram feitas por eles sobre a validade, utili-
dade ou aplicabilidade do modelo p~ra o treinamento de
executivos em ~arketing:

. A t~talidade dos respondentes achou o modelo
útil ou muito útil quer para aumentar a habi-
lidade analítica de um executivo, quer para
conscientizá-los da importância das forças e!
ternas na tomada de decisões em marketing,quer
para aumentar o conhecimento de como funciona
a prática do marketing em uma empresa.

. A quase totalidade dos ~es~ondentes achou o
modelo útil ou muito útil para desenvolver a
capacidade de diagnosticar problemas mercado-
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lógicos, e para prescrever medidas capazes de
solucionar os problemas diagnosticados .

. O modelo foi considerado, também, como aplicá-
velou muito aplicável pela quase totalidade
dos respondentes - houve apenas um respondente
que o achou apenas mais ou menos apli~ável
no sentido de servir como instrumento para o
treinamento de executivos em marketing. O mo
delo, de acordo com os respondentes, auxilia o
ensino de conceitos e teorias,aumenta o conhe
cimento na área, auxilia o treinamento em pr~
cesso decisório, ao mesmo tempo em que estimu-
la a'percepção dos aspectos relevantes da rea-
lidade da área de marketing.

Finalmente, o modelo foi julgado, pela
maior parte dos respondentes, como de maior utilidade p~
ra os executivos que tenham experiência prévia em marke-
ting, tenham eles ou nao treinamento formal prévio na
~area.

A despeito da alta receptividade demons
trada pelos executivos submetidos ao teste do modelo ,com
respeito a sua utilidade, validade e aplicabilidade para
o treinamento de executivos em marketing, é importante
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ressaltar que os modelos de simulação em geral, bem c~
mo o modelo aqui desenvolvido, possuem algumas limitações:

a. Em primeiro lugar, a realidade do marketing
não é totalmente representada neste ou em
qualquer outro modelo de simulação conheci-
do. De fato, em função de sua complexidade
e relativa juventude como área do conheci -
mento, muitas das variáveis mercadológicas
que potencialmente podem afetar os resulta-
dos obtidos por uma empresa não t~m condi -
ções de serem diretamente avaliadas. As bar
reiras encontradas em se estabelecer, com
.precisão, relações de causa e efeito entre
variáveis independentes (variáveis controlá
veis) e variáveis dependentes, são bastante
acentuadas tendo em vista ~s incertezas exis
tentes no meio ambiente das empresas, e ten
do em vista as incertezas advindas de se
trabalhar com consumidores individuais ou
grupo de consumidores cujos desejos e nece!
sidades não são facilmente identificados ou
mensurados. Desta forma, acreditamos ser
praticamente impossível desenhar um modelo
de simulação que reflita, em todas as minu-
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cias, as características reais do marketing .
De fato, o que temos são modelos de simulação
mais próximos da realidade do que outros mo-
delos. Os modelos de simulação usados para o
treinamento de executivos procuram desenvolver
habilidades, capacidades e atitudes, e, portag
to, por serem modelos mais genéricos, permitem
alguns "desvios" da realidade. Apesar desta
flexibilidade, a dificuidade de se poder repr!
sentar a realidade completa é uma grande li
mitação para o uso dos modelos de simulação.S~
mente o acGmulo de experi~ncia e novos desen -
volvimentos empíricos poderão ajudar a cobrir
esta lacuna.

b. Em segundo lugar, o modelo de simulação nao de
ve ser visto como um instrumento único para o
treinamento de executivos. A formação de exe-
cutivos competentes ainda depende, em grande
extensão, de um processo formal de desenvolvi-
mento pessoal que em muito excede ao simples
treinamento com um modelo de simulação. No
treinamento de eiecutivos de marketing devem
estar incluídas exposições constantes e conti-
nuam a questões referentes aos sistemas econ§.
mico, pOlítico, social, tecnológico e cultural
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vigentes, com o objetivo de desenvolver pes -
soas que tenham t~lento para perceber as im
plicações desses sistemas na sociedade em que
eles atuam. Dentro desse quadro complexo, um
modelo de ~imulação é apenas um instrumento
adicional capaz de auxiliar um pouco a compr~
ensão desses sistemas.

c. Uma terceira limitação está relacionada a um
aspecto estrutural de um modelo de simulação.
Por ser um instrumento dinâmico e competitivo
ele, às vezes, faz com que os participantes se
"empolguem em demasia" ...com as situaçôes g~
radas, correndo o risco de desvirtuar seus ob
jetivos e tornando-o um instrumento excessi-
vamente lfidico. Para tentar evitar este pr~.
blema, ~ necessário que o modelo de simulação
seja coordenado por um instrutor que consiga
minimizar o aspecto lfidico, ao mesmo tempo em
que seja capaz de enfatizar a importância do
modelo para desenvolver a capacidade gerencial
dos executivos.

Em termos de perspectivas futuras sobre
a utilização dos modelos de simulação como instrumento
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de apoio ao treinamento de executivos em marketing, pode-
mos imaginar que existe um vasto campo ainda não explora-
do e que poderá servir como referência para futuras análi
ses e/ou pesquisas. Uma área que julgamos extremamente
fértil está rela.cionada à avaliação do comportamento gr~
paI e das forças interpessoais que ocotrem no processo d~
cis6rio. O~ executivos integrantes de uma mesma empresa,
quer na vida real,quer durante a simulação, possuem opi
niões, crenças, atitudes e valores diferentes, e incorpo-
ram estas diferenças no processo de tomada de decisões. A
introdução de especialistas das áreas de sociologia, psi
cologia, e política, como observadores e analistas do com
portamento desses executivos, certamente poderá trazer en0E,
mes benefícios pa.ra uma melhor compreensão e avaliação dos
procedimentos utilizados para suplantar estas diferenças -
existentes.

Umairea adicional que certamente merec!
rá uma atenção especial para o desenvolvimento de futuros
modelos de simulação é a área de comportamento do consumi
dor. Apesar da existência de um grande n~mero de estudos,
análises e modelos que procuram explicar coino se compor -
tam os consumidores, esta é, ainda, a nosso ver, a .•.area
de menOr desenvolvimento em termos de conhecimento por
parte dos executivos de marketing. Os modelos de simulação
poderão se prestar, no futuro, como instrumento capaz de
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~aumentar a compreensao dos executivos nesta area, na me
dida em que as teorias de comportamento dos consumi-
dores forem aprimoradas, em que dados empíricos possam
suprir as lacunas de conhecimento existentes, e, final -
mente, em que t~cnicas de manipulaçio de variiveis qU!
litativas possam ser mais facilmente incorporadas na
construção de modelos.
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