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RESUMO 

 

 

Este artigo tem como objetivo mostrar os princípios do marketing, centrado no compromisso 

com o cliente, em um ambiente competitivo. Busca-se, aqui, transmitir os conceitos básicos 

do marketing, voltados para as mudanças dinâmicas que ocorrem no mundo globalizado. O 

texto aborda o desenvolvimento e a integração da ideia de criação de valor para os clientes, 

como meta primária do marketing, levando a uma maior compreensão dos princípios de 

marketing e ao modo como os elementos do composto de marketing são usados no sentido de 

criar valor para os clientes e de alcançar os objetivos organizacionais. 

 

Palavras- chaves: globalizado, Marketing, alcançar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

  

This article aims to show the principles of marketing, centered on customer commitment, in a 

competitive environment. Search, here, to convey the basics of marketing, geared to the 

dynamic changes that occur in the globalized world. The text discusses the development and 

integration of the idea of creating value for customers, as primary marketing target, leading to 

a greater understanding of the principles of marketing and how marketing compound elements 

are used to create value for customers and achieve organizational objectives. 

 

 

Key words: globalized, Marketing, achieve 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

      O trabalho feito estuda o comportamento do consumidor, a aceitação de uma nova marca 

no mercado e a cultura dos segmentos expostos no trabalho. Hoje, muitas empresas têm 

buscado desenvolver uma relação de fidelidade cada vez maior para com seus clientes, tendo 

em vista que uma empresa gasta, em média, cinco vezes mais para atrair novos clientes do 

que para manter os antigos. Assim, a fidelidade do cliente vale, na maioria dos casos, dez 

vezes o preço de uma venda isolada. Tem como objetivo mostrar os princípios do marketing 

centrado no compromisso com o cliente, em um ambiente competitivo. Busca-se, aqui, 

transmitir os conceitos básicos do marketing voltado para as mudanças dinâmicas que 

ocorrem no mundo globalizado. O texto abordou o desenvolvimento e integração da idéia de 

criação de valor para os clientes como a meta primária do marketing, levando a uma maior 

compreensão dos princípios de marketing e do modo como os elementos do composto de 

marketing são usados no sentido de criar valor para os clientes e alcançar os objetivos 

organizacionais em relação aos 4 P’s do marketing. Atualmente mais do que nunca, o 

conceito de imagem mostra sua relevância para o mundo competitivo e globalizado, é 

importante lembrar que primeiro passo é identificar a categoria (segmento) de algum modo, 

antes de considerar certas estratégias para expandir a amplitude da marca via necessidades 

satisfeitas ou benefícios oferecidos. Julgamentos sobre a marca normalmente começam com 

percepções sobre a qualidade e credibilidade que podem levar a sua consideração. Por ser 

nova, a marca vem com a intenção de inovar com um modelo diferenciado para fortalecer 

ainda mais a raiz da empresa. 
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2. IDENTIFICÃO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 

 

 

      O trabalho teve o propósito de conhecer a organização e posteriormente, efetuar uma 

analise da área de marketing. Dessa forma, contribuir com a empresa, oferecendo sugestões 

para que a mesma possa aplicar nos seus métodos de trabalho melhorando ainda mais seu 

desempenho. 

      Assim, escolheu–se a Empresa Loja Laquent em virtude do ramo de vestuário ser 

considerado eterno e possuir mercado abrangente, porem entrar neste setor não é tarefa muito 

fácil, requerendo muita atenção ao mercado, flexibilidade e um grande conhecimento 

administrativo.  

      Antigamente, onde a economia não era instável, os concorrentes não tão agressivos e os 

consumidores não tão exigentes a empresa precisava apenas colocar um produto no mercado e 

esperar que o consumidor fosse até ele.  

      Muitas empresas não levam em consideração que seus mercados alvos são formados por 

necessidades e desejos, e que os seus produtos devem ser fabricados para satisfazê-los. 

Produzem o que acreditam que deva ser produzido e não o que o mercado-alvo está apto de 

satisfazerem suas necessidades com uma variedade de alternativas, quer seja com marcas 

diferentes, quer seja com produtos diferentes. Este tipo de empresa precisa adequar-se ao 

mercado altamente competitivo para não ser absorvida pelo absolutismo e declínio. 

      O ramo de vestuário é considerado eterno e possui mercado abrangente, porem entrar 

neste setor não é tarefa fácil, requerendo muito “jogo de cintura” e um grande conhecimento 

administrativo. 

      A empresa se encontra num lugar que possui todas as características de expansão e não 

consegue produzir determinados produtos devido à falta de estrutura para enfrentar a 

concorrência, como a distancia de Água Santa para as outras cidades e a má conservação das 

estradas prejudicando os clientes a conhecer a empresa.  

 

Identificar quais são os fatores que ajudam os 4 P’s a atrair e manter os clientes?  
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL  

 

 

      Sugerir melhoria em relação aos 4 P’s do Marketing para a loja Laquent.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  

Identificar ameaças e oportunidade da empresa. 

Avaliar os Pontos fortes e fracos da empresa através dos 4 P,s do marketing. 

Propor uma metodologia de avaliação e controle nos 4 P,s do marketing.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores, 

em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita planejar uma 

pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e 

interpretar os resultados (FACHIN, 2006, p.29). 

 

 

4.1. ABORDAGEM 

 

 

      Para atingir os objetivos propostos, o presente trabalho será dividido em duas partes. A 

primeira através do método cientifico, buscou-se a base para dar a sustentação teórica 

necessária para um bom desenvolvimento do mesmo. Na segunda parte, prevalece à busca de 

dados junto à empresa. Estes dados serão obtidos através da investigação informal na 

empresa. 

      O estudo será desenvolvido na empresa Laquent na cidade de Água Santa, Rio Grande do 

Sul. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Por preocupar-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece analise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes, tendências de comportamento. 

      Primeiramente será feito o reconhecimento da empresa, através de visitas. Conhecendo 

dessa forma sua estrutura, seus produtos, seu funcionamento e seus administradores. 

      As informações serão incrementadas com entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 

administradores, proprietário são dois. Conhecendo dessa forma quais as técnicas de vendas 

usadas, forma de comunicação, métodos de distribuição, técnicas de relacionamento com os 

clientes e fornecedores, bem como a filosofia da empresa.  

      Para adquirir maiores informações sobre o mercado onde à empresa atua é necessário 

realizar varias pesquisas para a melhoria no atendimento ao cliente. As opiniões dos 

funcionários sobre a empresa estudada. 

      Após a coleta das informações será feita uma analise da empresa, baseada nesta analise 

será sugerido melhorias. 
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4.2. LOCAL E SUJEITO DA PESQUISA 

 

 

      A coleta dos dados será realizada na empresa Laquent, localizada no município de Água 

Santa/ RS, através de uma entrevista com os colaboradores Meri Nervo e Vanderlei B. Nervo 

da empresa estudada, contendo perguntas fechadas aos funcionários da empresa. 

 

 

4.3. INSTRUMENTOS E TECNICAS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 

      Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, a coleta dos dados dar-se-ão através da 

pesquisa de campo, onde será aplicada uma entrevista, envolvendo os colaboradores e clientes 

da empresa Laquent, localizada na cidade de Água Santa /RS, a entrevista será estruturada 

com perguntas fechadas aos entrevistados, e através de visitas e observações ao ambiente da 

empresa estudada. Esta entrevista será aplicada aos funcionários, contendo IX perguntas para 

análise dos aspectos que se pretende investigar. 

 

 

4.4. DOCUMENTAÇÃO DIRETA (pesquisa de campo, de laboratório, observação, 

entrevista e questionário). 

 

 

4.5. MÉTODOS DEDUTIVOS  

 

      Caracteriza-se, quando se parte de uma situação geral e genérica para uma particular. 

      A dedução é o processo mental contrário à indução. Através da indução, não produzimos 

conhecimentos novos, porém explicitamos conhecimentos que antes estavam implícitos. 

 

  



18 

 

4.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

      A análise e interpretação dos resultados serão feitas através do estudo detalhado da 

entrevista aplicado aos colaboradores da empresa Laquent. 

      A isso, serão agregados os resultados da pesquisa de campo, serão os procedimentos desta 

modalidade de pesquisa, para obtenção dos objetivos propostos. 

 

 

4.7. VARIÁVEIS 

 

 

      A aplicação desta entrevista tem como objetivo: Investigar a importância dos 4 P’s na 

Empresa Laquent, localizada no município de Água Santa/RS. 
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5.  AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

       A empresa iniciou suas atividades em março de 1995. O objetivo principal era a 

industrialização de malha retilínea. A empresa produzia artigos de lã masculinos e femininos, 

sendo que a principal forma de comercialização era a pronta-entrega, efetuada através de 

representante comercial. Vendia-se o que se produzia apenas. 

      A empresa possuía poucos funcionários. Com o passar do tempo, a empresa viu a 

oportunidade de comercializar produtos de outras marcas. Nasce à loja Laquent. Em relação à 

indústria a competitividade aumentava a cada dia e a empresa teria que investir em 

maquinários de última geração para poder se manter no mercado da malha retilínea. Sendo 

assim a sociedade formada por Silvestre Belegante, Meri Terezinha Carrof, decidiu mudar de 

segmento. O foco agora seria a confecções de produtos de malha circular. A empresa 

contratou mais vendedores, expandiu regiões e criou uma marca para a produção própria: 

Atos & Fatos. Que hoje atende as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  

      Sempre buscamos inovar para que possamos atender as expectativas de nossos clientes. 

Além da qualidade dos produtos, o bom atendimento é lema da Laquent. A Figura 1 

apresenta as instalações da empresa. 

 

 

Figura 1. Empresa Laquent 
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Fonte: Empresa Laquent 

 

 

5.1.  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

Identificação da Organização a ser estudada: 

Razão social: Laquent Ind. e Com de Conf. Ltda. 

Nome fantasia: Laquent (Atos e Fatos). 

Endereço: Rua Jose Faedo, 429- centro – Água Santa – RS. 

E-mail: laquent@netvisual.com.br 

CNPJ: 00.521.826/0001-04 

 

 

5.2. MISSÃO DA EMPRESA 

 

 

      Oferecer produtos inovadores que atendam as necessidades, através do incentivo e 

valorização dos talentos em equipe, promovendo o desenvolvimento, melhor qualidade de 

vida, sustentabilidade e crescimento. 

 

 

5.3. VISÃO DA EMPRESA 

 

 

      Ser referência de moda e estilo, atuando na região com produtos de qualidade. 

 

mailto:laquent@netvisual.com.br
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5.4. VALORES 

 

 

Responsabilidade; 

Comprometimento; 

Cooperação; 

Respeito; 

Ética; 

Empatia. 

 

 

5.5. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA E FILOSOFIA DA EMPRESA 

 

 

      Baseado em conversas obtidas com os proprietários da empresa constata-se que a estrutura 

da empresa é simples. A organização é totalmente gerenciada pelos proprietários. Os dois 

setores considerados mais importantes são o de recebimento da matéria prima e o de 

industrialização das peças (casacos, blusas, jaquetas e calças) os quais possuem gerentes 

específicos. 

      Os funcionários que trabalham com o recebimento da matéria-prima auxiliam os demais 

no processo de industrialização e vice-versa. Um dos funcionários é responsável pela entrega 

dos pedidos para os representantes que se dividem nos três estados do sul do país, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná, são quatro representantes. 

      Os proprietários enfatizam a qualidade dos produtos para que estes possam satisfazer os 

desejos dos consumidores. Pois somente ele vai opinar sobre a qualidade dos mesmos. Um 

produto pode ser industrializado, com tecnologia avançada, e até mesmo com o melhor padrão 

possível, porém sua capacidade de saciar necessidades será avaliada na hora que chegar ao 

consumidor e por ele for adquirido. 
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5.6. PROCESSO TRANSACIONAL 

 

 

      A empresa desenvolve, atualmente, o processo transacional: fornecedor- empresa – 

distribuidor - consumidor. 

      Após a industrialização das peças, calças, jaquetas, blusa, casaco os mesmos são entregues 

aos distribuidores. Sendo que os distribuidores varejistas são responsáveis pela venda aos 

consumidores. 

 

 

5.6.1.  Fornecedores 

 

 

      É importante que a empresa mantenha um bom relacionamento com os seus fornecedores, 

principalmente na indústria de roupas. A empresa onde se realizou o estágio procura manter 

um grande elo com o seu principal fornecedor. Para que o relacionamento seja ótimo a loja 

procura fazer promoções para chamar os clientes para a loja. 

 

 

5.7. PLANO 

 

 

      Toda a empresa que almeja crescer deve estar voltada para as necessidades dos 

consumidores. Somente após definir claramente quais são os seus objetivos e analisar como 

ela esta situada no mercado é que poderá aplicar estratégias administrativas.  

      Por isso, primeiro passo a ser dado para a elaboração do plano de marketing com os 4p’s. 

A empresa precisa saber quais são suas ameaças e oportunidades perante o mercado também 

definir quais as fraquezas e capacidades que residem na administração interna da mesma. 
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Figura 2. Organograma da empresa Laquent. 

 

Fonte: Empresa Laquent 

 

 

      A empresa é bem organizada. Às oito horas começa o expediente até às doze horas e das 

treze e trinta às dezoito horas.  Todas as profissionais que trabalham na loja se dedicam ao 

máximo para que tudo aconteça de acordo como o planejado e quem sai ganhando é o cliente, 

que fica muito satisfeito com aquilo que está adquirindo sem defeito e com um bom o 

estabelecimento por falta de clientes. 

      Eles têm reuniões com pessoas chaves da empresa. 

      O quadro de pessoas é suficiente para suportar um aumento de vendas 

 

 

5.8. ELEMENTOS DE MERCADO 

 

 

Canais de distribuição - representantes, diretamente na loja. 
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Lançamento de novos produtos: 

São feitas duas coleções anuais, e feito com convenção com representantes. 

Ampliação de fronteira mercadológica; contratando novos representantes. 

Definição de potencial de mercado; análise de dados. 

Zoneamento de vendas; análise de dados. 

Dimensão do mercado: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 

 

 

5.9. CONCORRÊNCIA  

 

 

Identificação dos concorrentes: loja Mirassol; loja Elegante; Lojas de shopping.  

Seu perfil: produto de boa qualidade. 

Quais as estratégicas dos concorrestes e da empresa? Fazer produto que atendam as 

necessidades diárias dos clientes com preço competitivo. 

Qual a vantagem sobre a concorrência? Flexibilidade na escolha.  

Qual o perfil do consumidor? Mulheres com independência financeira.  

Como é definido o preço, distribuição, comunicação, administração de vendas e propaganda; 

analisando dados passados, concorrência e expectativa do consumidor. 

Logística: Mostruário- representante- produção. 

Entrega: transportadora. 

Cobrança: correio. 

Como efeito o treinamento, da equipe comercial e novos colaboradores através de cursos 

oferecidos pelo SEBRAE. 

 

 

5.10. POLÍTICA DA EMPRESA 

 

 

      Representantes; trabalham com mostruários: são duas coleções por anos visitam os 

clientes destacam os pedidos e enviam para empresa. São produzidos as pecas e enviadas aos 

clientes a entrega é responsabilidade da administração. O representante recebe comissão. O 

percentual de comissão e proporcional ao volume de vendas. Os mostruários são adquiridos 

pelo representante no final da coleção. São 04 representantes. 
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      O objetivo é ganhar o mercado, não apenas vender o produto. 

      O objetivo real do marketing é ganhar o mercado não apenas fazer ou vender produto. Um 

marketing inteligente compreende definir que mercado é o seu. Significa pensar em sua 

empresa, sua tecnologia e seu produto de forma diferente, começando pela definição de onde 

estar sua liderança porque em marketing, o que você lidera, ganha. Liderar é ganhar. 

      Quando se ganha um mercado, fazem-se coisas diferentes, de formas diferentes, você 

deseja que desenvolvam produtos compatíveis ou que ofereçam recursos adicionais que 

aperfeiçoes seu produto; tem-se uma primeira analise das novas idéias que os outros estão 

testando naquele mercado; atraem-se as pessoas de maior talento divido a suas posições de 

liderança.  

      O desenvolvimento da credibilidade é um processo lento e difícil, mas pode ser realizado 

e é vital para o sucesso no mercado. Examinar como a empresa pode gerar credibilidade, por 

sua vez, estabelecer um posicionamento para seus produtos no mercado. A estratégia pode ser 

dividida em quatro elementos básicos: 

*Uso da propaganda de boca; 

*desenvolvimento da infra- estrutura; 

*formação de relações estratégicas; 

*Venda para os clientes certos. 

      Uso da propaganda de boca nada mais é de pessoa para pessoa. É das formas mais 

poderosas de comunicação no mundo dos negócios. Mas também pode ferir a reputação de 

uma empresa ou como pode aumentar e muitos as vendas e a vinda de novos clientes para 

conhecer a loja com interesses de comprar. Usar a propaganda de boca pode ajudar em todos 

os tipos de decisão. 

      Desenvolvimento da Infra - estrutura é quando uma empresa consegue desenvolver uma 

ampla infra – estrutura, proporciona a seu produto uma posição vantajosa. O produto 

certamente terá sucesso. Antes mesmo de chegar ao mercado através de sites pela internet. 

      Formação de relações estratégicas; o marketing de relações é essencial ao 

desenvolvimento de novos produtos e serviços no mercado. A criação de relações solida e 

duradoura é uma tarefa árdua e de difícil manutenção. 

Vender para os clientes certos 
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5.11.  ANÁLISE INTERNA 

 

 

5.11.1.  Pontos fortes 

 

 

 Equipe de trabalho 

 Comprometimento 

 Qualidade dos Produtos 

 Diversidade dos produtos 

 Diversidade de marcas 

 Bom atendimento 

 Autonomia na resolução de problemas pelos colaboradores 

 Trabalho em equipe 

 Produção (fábrica) 

  Uso de uniforme 

 Condições de pagamento (prazo, crediário) 

 Investimentos e novas máquinas 

 Facção 

 Vendas em Santa Catarina e Paraná 

 Ajustes e reformas nas roupas 

 Preço 

 Oportuniza aos colaboradores cursos e palestras 

 Ampliação da loja 

 Modelagem das peças 

 Promoções 

  Horário diferenciado 

 

 

5.11.2.  Pontos fracos 

 

 

 Escassez de mão de obra qualificada para a produção e área de vendas externas. 
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 Organização do escritório 

 Cobranças (inadimplência) 

 Dificuldade de peças das coleções novas 

 Excesso de sobras de mercadorias da fábrica 

 Alguns produtos com defeito 

 Falta de clientes jovens e do sexo masculino 

 Excesso de mercadoria em estoque 

 Falta de profissional especializado para desenhar as peças 

 Repetição de tecidos em várias peças, tornando-as muito parecidas 

 Turnover (rotatividade) de funcionários  

 

 

5.12.  ANÁLISE EXTERNA 

 

 

5.12.1. Oportunidades 

 

 

 Poder aquisitivo dos clientes da região; 

 Tendências do mercado; 

 Fidelização do cliente; 

 Proximidade com cidades de Tapejara e Erechim; 

 Marcas diferentes; 

 Abertura de filiais (novos pontos de vendas); 

 Cursos técnicos profissionalizantes; 

 Vendedor externo próprio; 

 Redes sociais (facebook e Orkut) para a divulgação da marca e da loja; 

 Eventos, feiras, desfiles; 

 Cobrador terceirizado; 

 Possibilidade de expansão no mercado regional. 
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5.12.2.  Ameaças 

 

 

 Localização (falta de asfalto nas estradas de acesso a cidade); 

 Política do governo; 

 Tributação; 

 Aumento do endividamento da população (Inadimplência); 

 Clima e sazonalidade; 

 Intensidade da concorrência no setor; 

 Produção agrícola; 

 Falta de vendedores externos; 

 Aumento do preço da matéria-prima (tecido); 

 Facilidade de novos entrantes; 

 Falta de mão-de-obra qualificada no mercado regional; 

 Alto custo da renovação da tecnologia. 
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6.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

6.1. CONCEITO DE MARKETING 

 

 

      O que é marketing? 

      - Processo de atrair e manter clientes (LEVITT, 1990). 

      - Função gerencial para gerar oferta de demanda (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999). 

      Planejamento e execução de idéias para criar trocas visando determinados objetivos 

(SEMENIK; BAMOSSY, S.d.).  

      Conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja adequado a ele e se 

venda sozinho. O marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. Peter Drucker 

(o Pai da Administração). 

     Processo social e gerencial através do qual, indivíduos e grupos obtém aquilo de que 

necessitam ou desejam, por meio de criação e troca de produtos ou serviços e valores, gerando 

lucro para a empresa e satisfação para os consumidores (KOTLER, 2000). 

      Marketing é uma palavra em inglês derivada de market, que significa mercado. É utilizada 

para expressar a ação voltada para o mercado. Assim, entende-se que a empresa que o pratica 

o marketing tem o mercado com a razão e o foco de suas ações. É a função empresarial que 

cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a 

empresa, por meio das gestões estratégicas das variáveis controláveis de marketing; produto, 

preço, praça promoção (MCMILLAN; LONDON, 2000). 

      De uma forma geral e simplista pode-se afirmar, de acordo com Kotler (2000), que 

marketing é um processo social por meio do quais pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo 

de que necessitam e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos e serviços. 

      Marketing é uma via de duas mãos entre o mercado e as organizações, em que estas 

buscam no mercado informações sobre seus desejos e necessidades, recebendo como retorno, 

nesta primeira fase, as informações. 

     O marketing tornou-se uma força difundida e influente em todos os setores da economia. 

Como passo seguinte, as organizações passam a oferecer ao mercado os produtos e serviços 

de acordo com os desejos e necessidades dos clientes, tendo como retorno recursos 

financeiros e clientes satisfeitos. 



30 

 

      “Marketing é o processo de executar e planejar a concepção, estabelecimento de preços, 

promoção e distribuição de idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais” (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 4). 

      Para Cobra (1997, p. 18) “os primeiros conceitos de marketing surgiram após a segunda 

guerra mundial, na década de 50, quando a industrialização mundial passou a ser mais 

competitiva e as empresas passaram a vivenciar mais desafios”. 

      O conceito de marketing pode ser entendido como a “função empresarial que cria com 

frequência valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para empresa, por 

meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, 

comunicação e distribuição” (DIAS, 2006, p.12). 

      Segundo Kotler e Keller (2006, p. 4)  

 

 

O conceito mais básico e inerente ao marketing é o das necessidades humanas. 

Necessidades humanas são  estados de carência percebida. Existem, as necessidades 

básicas físicas de alimentação, calor, roupas; necessidades sociais de fazer parte de 

um grupo e ser reconhecido; necessidades individuais de conhecimento e auto-

realização. Essas necessidades não são criadas pelos profissionais ou empresas de 

marketing e sim pelo processo natural da constituição do homem. 

 

 

      Ainda para os autores desejos são necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas 

características de cada um, sendo assim os desejos são descritos como objetos que satisfazem 

as necessidades. Na medida em que a sociedade evolui, os desejos de seus habitantes 

aumentam.  

      Para Mc Carthy e Perrault (1997, p. 27), “o marketing estimula a pesquisa e novas idéias, 

resultando em novos bens e serviços, no qual proporciona aos consumidores a escolha entre 

muitos produtos”. Se esse produto os satisfizer, pode resultar em mais empregos, rendas 

maiores e padrão de vida mais elevado. Um sistema de marketing eficaz é importante para o 

futuro de todas as nações. Em 1965 Kotler disse: “O conceito de marketing deveria abranger 

também as instituições não lucrativas” (KOTLER apud COBRA, 1997, p. 27). 

      Segundo Las Casas (1997, p. 20): 
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Um fator relevante é a postura atual dos comerciantes que devem considerar o 

consumidor como um ponto de partida para seu negócio. Essa postura deve 

completar a empresa em todos os níveis, se for feito todo esforço possível para 

satisfazer o seu público desde o maior até o mais baixo escalão da empresa. Esta 

orientação é definida como conceito de marketing, que é a diferenciação que atua 

nas empresas modernas, que o aplicam, das formas tradicionais e antigas de 

comercialização. 

 

 

      O mesmo autor menciona que: 

 

 

Marketing é a área do conhecimento que englobam todas as atividades referentes às 

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresa ou indivíduos e 

considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 

causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 1997, p. 26). 

 

 

6.2. CONCEITOS APLICADOS NO MARKETING 

 

 

      “O marketing como disciplina aplicada na prática empresarial, utiliza conceitos 

originários de outras disciplinas e ciências como Economia, Estatística, Psicologia e 

Sociologia” (DIAS, 2006, p. 3). 

      Para o autor um dos fundamentos teóricos do conceito de marketing é a teoria da escolha 

individual, formulada pelo economista clássico Adam Smith, cujo propósito é que o bem-estar 

da sociedade é o resultado da convergência entre os interesses individuais do comprador e os 

do vendedor, por meio de troca voluntária e competitiva. Dias (2006) relata que essa teoria 

engloba quatro princípios: 

      a) as pessoas buscam experiências que valham a pena; 

      b) a escolha individual determina o que vale a pena; 

      c) por meio de troca livre e competitiva, os objetivos individuais serão realizados; 

      d) as pessoas são responsáveis pelas suas ações e escolhem o que é melhor para elas 

(processo de soberania do consumidor). 
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     Ainda, para Dias (2006, p. 3) o conceito de mercado é “o conjunto de pessoas e/ou 

organizações cujas necessidades podem ser satisfeitas por produtos ou serviços e que dispõem 

de renda para adquiri-los”. Existe o mercado de consumo, referente a pessoas, e de mercado 

organizacional, referente a organizações. O mercado-alvo é aquele para o qual a empresa irá 

direcionar seus investimentos e focar suas estratégias. Ele é selecionado com a base na análise 

da atratividade de mercado que consiste no dimensionamento da demanda potencial e dos 

resultados de receitas e lucros a serem alcançados pela empresa, ao longo do ciclo de vida do 

produto. A análise de competitividade é a avaliação das vantagens competitivas do produto 

em relação à concorrência.  

     Segmento de mercado é um grupo de consumidores com necessidades e características 

comuns entre si, mas diferentes em relação a outros grupos, que exige estratégias e programas 

de marketing distintos. Portanto a segmentação de mercado é uma estratégia de marketing que 

identifica grupos de clientes de acordo com uma ou mais características (LAMBIM apud 

DIAS, 2006). 

 

 

6.3. COMPONENTES DO MIX DE MARKETING 

 

 

      Como comentado na introdução, o mix de marketing é composto pelos 4P´s, os quais: 

produto, preço, praça e promoção.  

     “Um composto de marketing é a combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar 

valor para os clientes e alcançar os objetivos da organização” (CHURCHILL; PETER, 2000, 

p.20). 

     O composto de marketing pode ser combinado de varias maneiras para se formular 

estrategicas de marketing. E o  objetivo será obter a máxima lucratividades por mercado – 

alvo dentro das limitações impostas pelos recursos disponíveis. 

 

 

6.4. COMPOSTO DE MARKETING 

 

 

     De acordo com Las Casas (1997, p. 20) “o marketing consiste no planejamento de quatro 

variáveis do composto mercadológico (4P´s – Produto, Promoção, Praça e Preço)”. Essa 
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definição sugere, entretanto, que o marketing sempre foi praticado, uma vez que em qualquer 

época da comercialização as variáveis sempre foram utilizadas, variando apenas o seu grau de 

utilização, muitas vezes variando de acordo com o que foi exposto pelo desenvolvimento 

tecnológico do período. 

     Ainda segundo o autor (1997, p. 18) “cada uma das variáveis formam o composto de 

marketing”. Com base em diversas situações mercadológicas elas podem ser agrupadas assim: 

     a) produto: Testes e desenvolvimento do produto; qualidade; diferenciação; embalagem; 

marca nominal; marca registrada; serviços; assistência técnica; e garantias; 

     b) preço: Política de preços; métodos para determinação; e descontos por quantidades 

especiais; 

    c) distribuição: Canais de distribuição; transportes; armazenagem; centro de distribuição; 

    d) promoção: Propaganda; publicidade; promoção de vendas; venda pessoal; relações 

públicas; merchandising; marca nominal; marca registrada; e embalagem. 

 

 

6.4.1 Produto 

 

 

    Para Las Casas (1997, p. 198), “produtos podem ser definidos como o objetivo principal de 

trocas que podem ser oferecidos no mercado para pessoas, para satisfazer a quem consome ou 

adquire o produto”. 

     “O conceito de ciclo de vida do produto é utilizado para tomar decisões de estratégias de 

marketing. O produto passa por quatro fases ao longo de sua presença no mercado: 

introdução, crescimento, maturidade e declínio” (DIAS, 2006, p. 98) 

    Dias (2006) define a introdução como ponto de partida para o lançamento do produto, no 

começo o processo de vendas será lento e os lucros não serão autos, ou até mesmo a empresa 

pode ter prejuízo se a empresa investir muito no produto e for desconhecido pelo público-

alvo. 

    No estágio de crescimento é que surgem novos concorrentes, que lançam novos produtos 

para aproveitar as altas taxas de crescimento da demanda. O mercado fica mais competitivo, 

exigindo maiores investimentos em marketing para sustentar os ganhos de participação de 

mercado (DIAS 2006). 

    A terceira fase do ciclo de vida para Dias (2006) é a maturidade. Refere-se quando o 

produto começa a se estabilizar de forma concreta e acompanha o crescimento no mercado, 
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quando a venda do produto tem a tendência de ficar estabilizada, o número de concorrentes e 

a disputa pelo mercado cresce mais. Nessa fase, a estratégia que é mais usada é a manutenção 

de participação no mercado, fazendo promoções, ofertas e dando certos descontos de preço 

para gerar um volume de vendas. 

      Ainda o autor define a última fase (declínio) como a reta final do produto, é quando o 

produto tem baixo venda e para não obter mais prejuízos para a empresa eliminam ou 

reduzem os investimentos ou então retiram seu produto do mercado. 

 

  

6.4.2. Preço 

 

 

      Segundo Kotler (2000, p. 123) “preço é a soma de dinheiro que os clientes ou 

consumidores devem pagar para adquirir os produtos e seus benefícios”. 

     O preço deve ser objeto de destaque, principalmente atualmente, pois é através da 

articulação e combinação da relação com as vendas que se obtém faturamento. Por isso, além 

de ser determinado pelo embasamento dos custos, ele deve estar orientado para o mercado, 

considerando a opinião do cliente, o nível perante os concorrentes e a sua influência integrada 

no composto de marketing. 

     O preço pode ser compreendido como a expressão monetária do valor de bem, ou seja, o 

preço é o valor que o consumidor está disposto a pagar no ato da compra de um bem. Kotler 

(1998, p. 78) define: “O preço é a forma de “quantificar” o produto perante o mercado”. A 

partir deste fator, pode-se tornar um produto elevado de sucesso ou então decair até o fundo 

do esquecimento. 

 

 

6.4.3. Promoção 

 

 

      Geralmente é vista como a comunicação do negócio. Ela deve evidenciar esforços para 

predispor o consumidor á realizar a compra, informar as vantagens e seu diferencial perante 

os concorrentes, os benefícios e a percepção da marca. A empresa precisa se divulgar para 

tentativa da ocupação de um espaço no mercado e descobrir como se comunicar de maneira 

eficiente com seu público-alvo. 
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      “O mix de comunicação de marketing tem como elementos à propaganda, relações 

públicas, promoção de venda, venda direta e marketing direto” (KOTLER, 2000, p.99). 

 

 

6.4.4 Praça 

 

 

      Praça ou distribuição, para Cobra (1997, p. 110) é definida como “parte integrante de um 

sistema complexo que tem envolvido forças sociais e culturais para facilitar trocas e 

transações de consumo”. 

      Segundo Kotler (1998) o sistema de distribuição é um recurso externo importante. Na 

maioria das vezes demora anos para ser construído e não é mudado facilmente. Ele é tão 

importante quanto o ambiente interno da empresa, como a pesquisa, engenharia, vendedores. 

Representa um grande significado para um grande número de empresas independentes, cujo 

negócio é a distribuição para mercados específicos que atendem. Para o consumidor, a 

“praça” deve ser mais conveniente, pois os clientes inconscientemente avaliam tudo: ponto de 

venda, pronta entrega ou não, horários e dias de atendimento. 

      Ainda ele define que a globalização anda de maneira muito rápida, e as empresas estão 

modificando rapidamente os sistemas de distribuição para melhor adequação ás suas 

necessidades. 

 

 

6.5. OS 4 P´S 

  

 

6.5.1. Primeiro “P”: Produto 

 

 

 Conceitos 

      Qualquer coisa que tenha valor de troca (KOTLER, 2000). 

      Qualquer coisa que possa ser lançado, objetos físicos, serviços, organizações, locais, 

idéias (KOTLER; ARMSTRONG, 1999). 

 

 Linhas de produtos 
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      Grupo de produtos dentro de uma classe de produtos que estão diretamente relacionados 

porque funcionam de maneira similar, é vendido aos mesmos grupos consumidores, 

comercializados pelos mesmos tipos de estabelecimentos ou que estão em determinadas faixas 

de preços. 

      Ex.: Coca-Cola e Água mineral. 

 

 Classes de Produto 

      Produtos de Consumo 

      - Produtos de conveniência:  

            > compra constante, impulso, emergência 

      - Produtos de compra comparada: 

            > homogêneos e heterogêneos 

     - Produtos de especialidade. 

     - Produtos não procurados com regularidade. 

 

 Produtos industriais 

      - Instalações 

      - Acessórios 

      - Matérias - primas: Produtos agropecuários, naturais 

      - Componentes 

      - Serviços profissionais 

      - Suprimentos: de manutenção, de reparos, operacionais 

 

 Cinco níveis de Produto 

      - Benefício núcleo: que benefícios o consumidor está comprando? 

      - Produto genérico: é a versão básica, formato físico. 

      - Produto esperado: conjunto de atributos e condições esperado pelos consumidores. 

      - Produto ampliado: serviços e benefícios adicionais aos já esperados; foco da 

concorrência atual; o que os consumidores valorizam? 

      - Produto potencial: novas formas de satisfação do consumidor. 

 

 Estágios do ciclo de vida do Produto 

      a) Introdução 
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      Um novo produto no mercado. As vendas começam lentamente e depois aumentam. Os 

custos costumam ser altos. 

      b) Crescimento 

     Vendas sobem rapidamente. Os lucros sobem. Surgem os primeiros concorrentes atraídos 

pelo crescimento de mercado. Surge a demanda secundária, isto é, demanda por determinada 

marca que força a baixa do preço ou melhora a imagem da marca. 

      c) Maturidade 

      Quando se torna conhecido no mercado e quando as vendas sobem até atingir determinado 

nível. Crescimento é mais lento e pode começar a cair. 

      d) Declínio 

      O volume de vendas começa a cair por várias razões, como por exemplo, novas 

tecnologias, modismo, etc. 

      Produto é qualquer coisa que possa ser oferecida e que satisfaça necessidades e desejos de 

um mercado. Produto inclui não só bens ou serviços, mas também marcas, embalagens, 

serviços aos clientes e outras características. Não necessariamente o produto precisa ser físico. 

Eles podem existir fisicamente, mas também podem ser serviços, pessoas, locais, 

organizações, idéias, etc. 

      Para entender melhor o que é um bem, há necessidade de compreender que não se trata 

somente de algo tangível (palpável ou físico), que compramos e levamos para casa. Muitas 

vezes estão, junto a ele, serviços, como as férias em um hotel ou em um show de uma pessoa 

famosa. 

      A Sadia, fabricante de alimentos, conhecedora de que as mulheres atualmente estão mais 

ocupadas, sabendo que elas estão no mercado de trabalho e têm pouco tempo para se dedicar 

ao marido e aos filhos, passou a oferecer uma linha de produtos congelados. Mas ela não 

ofereceu sua linha de produto salientando suas qualidades. Ela sugeriu o benefício da 

liberdade, que é algo que as mulheres se vangloriam nos dias de hoje. Nesse caso, fica 

explícito que o conceito de liberdade é muito mais valorizado do que o produto em si, e os 

(as) consumidores (as) que desejam liberdade em seus casamentos compram o produto 

orgulhosos de sua liberdade. 

      O produto deve, obrigatoriamente, ser aquele desejado pelo cliente, estar dentro das suas 

expectativas e satisfazer suas necessidades. 

Quando se criam produtos, cinco níveis devem ser observados. São eles: 

 Benefício-núcleo: é um benefício fundamental que o consumidor está comprando.  
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 Produto básico: é aquele que o consumidor compra. Aqui são definidos os benefícios 

básicos dos produtos.  

 Produto real ou esperado: apresenta cinco particularidades: nível de qualidade, 

características, design, marca e embalagem. É um conjunto de atribuições que os 

consumidores geralmente esperam.  

 Produto ampliado: oferecem-se serviços e benefícios adicionais  

 Produto potencial: é constituído por todas as ampliações e modificações que esses 

produtos podem sofrer no futuro. É a provável evolução do produto. 

      Das quatro variáveis do marketing mix, podemos considerar o produto como sendo a mais 

crítica no processo decisório. As empresas precisam administrar suas marcas como um dos 

principais patrimônios da empresa. Além de administrar a marca, é necessário posicioná-lo de 

forma correta para que as estratégias alcancem seus objetivos. (GRIFFIN, 2001) 

 

 

Produtos, são o conjunto de atributos, funções e benefícios que os clientes 

compram. Primeiramente, eles podem consistir de atributos tangíveis (físicos) ou 

intangíveis, como aqueles associados aos serviços, ou uma combinação de tangíveis 

e intangíveis (GRIFFIN, 2001, p. 228). 

  

 

      O entendimento moderno de produto refere-se ao conjunto dos serviços que uma pessoa 

recebe quando realiza uma compra. Esses serviços são prestados diretamente pelo objetivo 

fisico que tangibiliza o produto atraves de seus design, onde se incluem a forma, a cor, 

material , componebtes, informações , embalagens, adicionados ao serviços especificos que 

aquele objeto promete prestar, mais todos os procedimentos adotados pela empresa 

responsavel pelo objeto nos momentos que precendem e sucedem a realização da compra. 

(KOTHER, 1993) 

 

 

O conceito de produto afirma que os clientes  darão preferencia aos produtos que 

oferecem a melhor qualidade, desempenho e beneficio. Os administradores das 

organizações orientados parfa o produtos enfatizam o esforço em produzir bons 

produtos e melhorá-los ao longo do tempo (KOTHER, 1993,p .43) 
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      Os profissionais de marketing traduzem essas utilidades em termos de satisfação de 

consumidores. Quanto maior os beneficios reais oferecidos, maior a chance de o produto ser 

escolhido entre as ofertas no mercado. 

      Os clientes são o ponto principal para a análise de produtos ou serviço, assim como são 

para a análise de mercado. No entanto, o foco dessa análise  passa da preocupação com as 

localizações geográficas dos grupos consumidores para seus comportamentos e atitudes em 

relação ao produto ou serviço. 

      Milhares de novos produtos estão sendo lançados.” Porém não é facil, numa situação de 

mercado tão concorrida como a que vivemos,alcançar-se sucesso com novos produtos 

(KOTHER, 1993). 

 

 

6.5.2. Segundo “P”: Preço 

 

 

      PREÇO = número de unidades monetárias que se paga por um produto. 

     VALOR = Benefício – Custo 

 

Erros mais comuns: 

      - Ênfase exagerada em custos; 

      - Falta de revisão freqüente; 

      - Incoerência entre preço e demais elementos do composto; 

      - Não estabelecimento de preços diferenciados (WebJet). 

 

Fixação de preço é condicionada por: 

      - Inflação; 

      - Taxa de juros; 

      - Regulação e controles fiscais (ANEEL, ANVISA); 

      - Organismos de defesa do consumidor (PROCON); 

      - Concorrência. 

 

Compradores MAIS sensíveis quando: 

      - Maior for o preço; 

      - Podem comparar a qualidade dos produtos concorrentes; 
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      - O custo de mudança é baixo; 

      - Quando o preço é pago separadamente e não como parte de um pacote (GPS 

automotivo). 

 

Compradores MENOS sensíveis quando: 

      - O preço mais alto sinaliza maior qualidade, exclusividade ou prestígio (Louis Vuitton); 

      - O gasto em relação a renda é muito baixo (balas, chocolates...); 

      - Parte do custo é assumida por terceiros (empresa subsidia estudos); 

       - O produto é utilizado em conjunto com bens previamente comprados. 

 

      Preço é o volume de dinheiro cobrado por um produto e/ou serviço. Preço é a quantidade 

de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um 

produto.  

      O consumidor ao comprar um produto paga o preço e recebe os benefícios dele. O preço é 

apenas uma parte do custo total que os clientes pagam numa troca, que também inclui várias 

outras variáveis.  

      O preço é o único componente do mix de marketing que gera receita e é um dos principais 

elementos na determinação da participação de mercado de uma empresa e de sua 

rentabilidade.  

      A determinação do preço de um produto ou serviço nem sempre é uma tarefa simples. É 

preciso considerar que, quando bem posicionado, o preço de um produto ou serviço é fator 

primordial ao sucesso do plano de marketing.  

      Ao se elaborar a estratégia de preço de um produto, deve-se considerar o seguinte: ele 

deve ser suficientemente alto, para proporcionar lucro a quem o está produzindo ou 

comercializando, porém não pode ser tão alto que desestimule a compra. Afinal, sempre se 

procura comprar produtos mais baratos. Ele também deve ser suficientemente baixo, a fim de 

que seja atrativo aos clientes. Contudo, não pode ser demasiadamente baixo, pois pode 

depreciar o produto aos olhos dos clientes, que podem pensar que há algo de errado nele, além 

de não ser interessante produzi-lo e comercializá-lo, pois não gerará lucro significativo. 
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Quadro 1:. Posicionamento do produto levando em conta qualidade e preço. 

 

Fonte: Empresa Laquent 

 

 

6.5.3. Terceiro “P”: Praça 

 

 

      O “P” de “praça” também é conhecido como ponto-de-venda ou canal de distribuição e 

pode ser descrito como sendo uma rede organizada de órgãos e instituições que, em 

combinação, executam todas as funções necessárias para ligar os fabricantes aos usuários-

finais a fim de realizar a tarefa de marketing. De uma forma mais simples, distribuição em 

marketing significa disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e 

conveniente para ser adquirido.  

      O produto desejado, com um preço justo, deve estar acessível ao cliente, isto é, num local 

onde ele possa comprá-lo no momento em que desejar.  

      As decisões de canais de distribuição afetam diretamente as outras decisões da empresa e 

envolvem compromissos á longo prazo. Apesar de ser tão importante para as empresas, a 

distribuição ainda é um tema que pouco interessa para algumas se comparado aos demais P’s. 

Por outro lado, existem empresas que administram de forma eficaz a distribuição de seus 

produtos e esse acaba sendo seu maior diferencial competitivo. (ROSENBLOOM, 2001) 

 

 

Quer um produto seja música, um automóvel, uma garrafa de Coca-Cola, um 

computador pessoal, um relógio, um pão de forma ou qualquer outra coisa, de alguma 

forma ele precisará ser posto à disposição de, literalmente, bilhões de pessoas 

(ROSENBLOOM, 2001, p. 296). 
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     São várias as formas de distribuição. Dentre as principais estão: 

 Distribuição direta: Ocorre quando o produtor do serviço ou produto vende 

diretamente ao consumidor. Exemplo: algumas empresas utilizam-se das chamadas 

“lojas da fábrica”, nas quais fabricantes de produtos vendem diretamente aos 

consumidores. Também se podem citar os prestadores de serviços, os quais executam, 

eles mesmos, o serviço para o consumidor, como os dentistas e os cabeleireiros 

 Distribuição Indireta: Ocorre quando o produto ou serviço utiliza-se de distribuidores 

para levar o produto ou serviço até o consumidor. Exemplo: quase a totalidade dos 

produtos encontrados nos supermercados não é fabricada por eles. Os supermercados 

são intermediários entre o fabricante e o consumidor. 

 

 

6.5.4. Quarto “P”: Promoção 

 

 

      Muitas vezes, propaganda é confundida com marketing. Isso ocorre principalmente pelo 

fato de que o composto promocional é a parte do marketing que mais aparece e é percebida 

pelas pessoas de uma forma geral. 

      Há um provérbio popular que diz: “A propaganda é a alma do negócio”, e, realmente, ele 

tem toda a razão, pois se não divulgarmos o produto aos clientes, eles não saberão da sua 

existência e não poderão adquiri-lo. 

      Podemos considerar como sendo cinco as principais ferramentas da promoção. São elas: 

propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, força de vendas e 

marketing direto.  

      Propaganda - A propaganda é um item que está inserido dentro da promoção e juntas 

desempenham papel fundamental na criação de valor para o cliente. A propaganda se torna 

importante porque informa os clientes sobre os produtos e ativa a necessidade de comprá-los.   

      Vale ressaltar que a propaganda influencia na escolha do consumidor. A propaganda, além 

de transmitir informações sobre os produtos, oferece informações sobre a empresa. A 

propaganda é necessária porque tem a capacidade de informar um grande número de clientes 

ao mesmo tempo. É importante, também, pois ajuda o consumidor a criar ou aumentar a 

percepção dos atributos dos produtos e dos pontos fortes da empresa. (KOTLER, 1998) 
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“(...) a propaganda é uma das ferramentas mais comuns que as 

empresas usam para dirigir comunicações persuasivas aos compradores e 

públicos-alvos” (KOTLER, 1998, p.554). 

 

 

      Promoção de Vendas - As ferramentas de promoção de vendas são: cupons, concursos, 

prêmios, entre outras e possuem três características distintas: de comunicação, que visa atrair 

a atenção dos consumidores; de incentivo, que visa estimular o consumo; e de convite, que 

objetiva convidar para uma transação imediata. 

      Relações Públicas - Trata-se do desenvolvimento de apelos, junto ao consumidor, 

utilizando histórias da empresa ou da criação de produtos reconhecidos no mercado. Pode, até 

mesmo, valer-se de institutos sociais e obras de caridade de que a empresa participa.  

      Publicidade - É toda comunicação que não é paga pela veiculação. Por exemplo, quando 

um artigo sobre um produto é publicado em um jornal ou revista, as características do produto 

são comunicadas ao público sem ônus para a empresa. 

      Força de Vendas - É a ferramenta mais eficaz em termos de custos nos estágios finais do 

processo de compra, particularmente, no desenvolvimento da preferência, convicção e ação 

do consumidor. A venda pessoal envolve relacionamento ao vivo, imediato e interativo com o 

consumidor, permitindo uma relação duradoura.  

      Marketing Direto - A identificação do potencial de retorno do marketing direto é fácil de 

ser percebida. Basta imaginar a quantidade de ações de marketing em massa que se recebe 

diariamente sem participar do público-alvo a que elas se destinavam.  

      Quantas vezes você ouviu apelos para que comprasse um determinado CD quando você 

detesta aquele estilo de música? Ou quantas propagandas de cerveja existem para que você 

compre determinada marca em detrimento de outra, e você não toma bebidas alcoólicas?  

      Este é um dos principais motivos pelo qual o marketing direto vem obtendo sucesso e 

crescimento no Brasil e no mundo, nos últimos tempos. Ele identifica quem a empresa deve 

atingir e direciona sua estratégia de marketing até essas pessoas, que são seu tarje. São 

algumas ferramentas do marketing direto: 

 Mala direta: principal representante do marketing direto é uma forma de comunicação 

direta, dirigida a quem pretendemos informar sobre um produto ou serviço. Quanto 

mais personalizada a mensagem, maior será o impacto do destinatário ao recebê-la. 

 Tele marketing: trata-se da utilização do telefone como ferramenta de marketing. Ele 

pode ser utilizado como forma de vender, comunicar, pesquisar ou prospectar clientes.  
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 Catálogo: ao mesmo tempo em que comunica a existência e os atributos de um 

produto, o catálogo é também uma forma de distribuição direta.  

 Cuponagem: estratégia muito comum em outros países e ainda incipiente no Brasil, 

consiste em distribuir a pessoas específicas promoções especiais de compra de alguns 

produtos em determinados pontos de venda.  

 Internet: utilização da rede mundial de computadores para comunicação e interligação 

virtual entre fornecedores e consumidores. Até agora não foi utilizado todo o potencial 

desta ferramenta, pois há desconhecimento por parte dos consumidores sobre o 

conjunto de recursos que ela pode oferecer. Vêm sendo utilizados e-mails como forma 

de comunicação, com alguns casos de sucesso. 

      Posicionamento do Produto - quando pensamos em mercados altamente competitivos, 

principalmente aqueles com similaridade de preços, a única alternativa para a empresa 

conseguir uma vantagem competitiva é diferenciando seus produtos. Essa diferenciação é 

alcançada pelo posicionamento adequado do produto ou serviço junto a seu público-alvo. 

       Posicionamento é, portanto, o ato de projetar a oferta da empresa de forma que ela ocupe 

um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores-alvos. 

      Preço é o volume de dinheiro cobrado por um produto e/ou serviço. Preço é a quantidade 

de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um 

produto. 

      Segmentação de Mercado é o processo de dividir o mercado em grupos de potenciais 

consumidores com necessidades e/ou características similares e que estão propensos a ter um 

mesmo comportamento de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS: 

 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE PESQUISADA: 

 

 

      A empresa iniciou suas atividades em março de 1995. O Objetivo principal era a 

industrialização de malha retilínea. A empresa produzia artigos de lã masculinos e femininos, 

sendo que a principal forma de comercialização era a pronta-entrega, efetuada através de 

representante comercial. Vendia-se o que se produzia apenas.  A empresa possuía poucos 

funcionários. Com o passar do tempo, a empresa viu a oportunidade de comercializar 

produtos de outras marcas. Nasce a Loja Laquent. Em relação à indústria a competitividade 

aumentava a cada dia e a empresa teria que investir em maquinários de última geração para 

poder se manter no mercado da malha retilínea. Sendo assim a sociedade formada por 

Silvestre Belegante, Meri Terezinha N. Carrof, decidiu mudar de segmento. O foco agora 

seria a confecção de produtos de malha circular. A empresa contratou mais vendedores, 

expandiu regiões e criou uma marca para a produção própria: Atos & Fatos. Que hoje atende 

as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  

       Sempre buscando inovar para atender as expectativas dos clientes. Além da qualidade dos 

produtos, o bom atendimento é lema da Laquent. A organização é totalmente gerenciada pelo 

proprietário. Os dois setores que a empresa considera mais relevante são o de recebimento do 

tecido da matéria prima e o de industrialização das peças (casacos, blusas, jaquetas e calças) 

os quais possuem gerentes específicos. Os funcionários que trabalham com o recebimento da 

matéria – prima também auxiliam os demais no processo de industrialização e vice-versa. 

 

  

7.2. DADOS LEVANTADOS E RESPECTIVA ANÁLISE: 

 

 

Pesquisa com os colaboradores. 

 

 

      Na empresa Laquent Confecções, foram questionados 14 funcionários, correspondendo a 

100% dos funcionários que a mesma possui.  
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Questão 1:  Qual a renda mensal? 

 

 

      Dos 14 entrevistados, 9 funcionários, ou seja, 64.28% recebem 1 salário e meio e  5 

(35.72%) recebem 2 salários mínimos. 

 

 

FIGURA 3: Qual a renda mensal? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

Questão 2: Dos 4 P's do marketing (preço, produto, praça e promoção) qual você acha 

ser mais importante para que se invista na empresa? 

 

 

      Dos 14 entrevistados, 6 (42.86%) responderam o preço; 7 (50%) responderam que seria 

bom investir mais em produtos e apenas 1 (7.14%) respondeu que a praça deveria ser mais 

valorizada e se investir mais . Com relação às promoções esta bom assim, com bons 

descontos, produtos de qualidade e preços adequados. 
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FIGURA 4: Dos 4 P's do marketing (preço, produto, praça e promoção) qual você  

acha ser mais importante para que se invista na empresa? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

      Com base nos dados anteriores, pode-se dizer que o maior investimento seria nos 

produtos, que estão bons, mas às vezes os clientes querem um diferencial, pois a cada dia as 

pessoas querem estar mais bonitas e na moda. 

 

 

Questão 3: Qual o principal motivo que  leva um cliente a retornar a loja Laquent após 

a primeira compra? 

 

 

      Dos 14 entrevistados, 8 (57.15%) responderam o bom preço, 2 (14.28%) responderam as 

promoções e 4 (28.57) responderam a qualidade dos produtos. Às vezes não basta um bom 

atendimento ou bom desconto, mas sim um conjunto todo que resulta em um cliente satisfeito. 
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Figura 5: Qual o principal motivo que  leva um cliente a retornar a loja Laquent após 

 a primeira compra? 

 

Fonte: Primária 

 

 

Questão 4: Você acha importante investir em divulgação dos produtos? 

 

 

      Dos 14 entrevistados, 10 (71.43%) responderam que sim, é importante a divulgação, e 4 

(28.57%) responderam que depende da coleção verão ou inverno.  

 

 

Figura 6: Você acha importante investir em divulgação dos produtos? 

 

Fonte: Primária 
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      Uma boa divulgação em rádio ou em internet, pode fazer muita diferença. Muitas vezes o 

cliente não sabe de alguma liquidação de estoque que a empresa está fazendo, sendo assim a 

divulgação se torna indispensável para o sucesso do processo. A empresa pode divulgar pela 

rádio ou internet ou ambos, já que muitas pessoas ainda não possuem acesso à internet e a 

rádio que é um meio de comunicação que todos têm. 

 

 

Questão 5: Você costuma comprar produtos na loja? 

 

 

      Dos 14 entrevistados 4 (28.57%) responderam sempre; 2 (14.28%) responderam 

sazonalmente e 8 (57.15%) responderam que as vezes. 

 

 

Figura 7: Você costuma comprar produtos na loja? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

Questão 6: Quanto ao atendimento na loja, ele é bom? 

 

 

      Dos 14 entrevistados 6 (42.86%) responderam que o atendimento da loja é bom e 8 

(57.15%) responderam que o atendimento é ótimo. 
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Figura 8: Quanto ao atendimento na loja, ele é bom?

 

Fonte: Primária 

 

 

      O atendimento numa empresa ou loja tem que ser impecável, pois é através de um bom 

atendimento que o cliente fica se sentindo como se estivesse em casa e assim poderá até 

comprar mais do que o planejado.   

 

 

Questão 7: Os produtos oferecidos na loja são de qualidade? 

 

 

      Dos 14 entrevistados 5 (35.72%) responderam que os produtos da loja são bons e 9 

(64.28%) responderam que os produtos são ótimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

bom ótimo razoavel pessimo

Série1



51 

 

  Figura 9: Os produtos oferecidos na loja são de qualidade? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

      Atualmente a qualidade dos produtos vendidos aos consumidores é o meio que garante a 

aceitação dos produtos no mercado tão acirrado como o brasileiro. Devido à economia que 

enfrentamos no Brasil a população exige qualidade e bom preço. Com qualidade seus 

produtos terão uma receptividade maior e sua empresa sofrerá uma defasagem de devolução e 

reclamação menor. Sabemos que o investimento inicial é necessário, porém o retorno a médio 

e logo prazo será significante. 

 

 

Questão 8: Você acha importante divulgar os seus produtos por qual meio? 

 

 

      Dos 14 entrevistados 8 (57.15%) responderam que é importante a divulgação dos produtos 

pela rádio, 2 (14.28%) responderam pelo site e 4 (28.57%) responderam pelo Jornal e TV . 
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    Figura 10: Você acha importante divulgar os seus produtos por qual meio? 

   

   Fonte: Primária 

 

 

      A divulgação de um produto tem como objetivo construir uma imagem favorável na 

mente dos consumidores atuais e em potencial. Em outras palavras, a divulgação coloca a 

empresa entre as elegíveis para atender às necessidades do comprador. 

      Além das influências do macro ambiente, a opinião de um consumidor é formada 

principalmente pela forma como a empresa faz a sua divulgação, somada às experiências com 

o produto e às recomendações de pessoas próximas. 

 

 

Questão 9: As liquidações, em sua opinião, são boas e com produtos e preços bons? 

 

 

      Dos 14 entrevistados 9 (64.28%) responderam que o liquidação da loja é bom e 5 

(35.72%) responderam que  é ótimo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

sim, Radio sim, Site sim,

Jornal, TV

sim,

Folder

Série1



53 

 

  Figura 11: As liquidações, em sua opinião, são boas e com produtos e preços bons? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

      Liquidações é uma boa oportunidade não só para melhorar as vendas e desovar o estoque, 

como também para fidelizar novos clientes.  

 

 

7.3. PESQUISA COM CLIENTES. 

 

 

Foi feito esta entrevista com 40 pessoas que entraram na loja. 

 

Questão 1: Qual a renda mensal? 

 

 

Até 1 salário e meio (27) 67.50% 

Até 2 salários             (13) 32.50% 
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  Figura 12: Qual a renda mensal? 

 

 Fonte: Primária 

 

 

Questão 2: Os 4 P's do marketing (preço, produto, praça e promoção) qual você acha ser 

mais importante para que se invista na empresa?  

 

 

Preço    (15)   37.50% 

Produto  (20) 50% 

Praça    (  2) 5% 

Promoção  (  3) 7.50% 

Todos 
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 Figura 13: Os 4 P's do marketing (preço, produto, praça e promoção) qual você acha  

 ser mais importante para que se invista na empresa? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

      De acordo com Rose (2008), considerando que o mercado encontra-se cada vez mais 

aberto, outras empresas com produtos iguais, mas com melhores condições de preço e 

qualidade podem, a qualquer momento, vir a competir numa determinada região. Não basta 

pensar, somente, no mercado regional. É importante que a empresa tenha qualidade no âmbito 

nacional. Portanto, é preciso cada vez mais ter "qualidade total" e estar preparado para a 

competição global. A preocupação constante, do empresário moderno, é de oferecer sempre 

produtos e serviços com altos índices de qualidade. Ser competitivo é ter qualidade nos 

produtos e/ou serviços além dos bons preços. O parâmetro para saber se uma empresa tem 

competitividade, instaura-se no confronto com outras empresas similares existentes em 

diferentes regiões. 

 

 

Questão 3: Qual o principal motivo que  leva um cliente a retornar a loja Laquent após 

a primeira compra? 

 

 

Bom preço                         (20) - 50% 

As promoções                    (12) - 30% 
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Outros... 

 

 

 Figura 14: Qual o principal motivo que  leva um cliente a retornar a loja Laquent após 

 a primeira compra? 

 

 Fonte: Primária 

 

 

Questão 4: Qual o principal motivo que  leva um cliente a retornar a loja Laquent após 

a primeira compra?  

 

 

Sim                                                 (28) - 70% 

Não 

Depende da coleção verão ou inverno (12) - 30% 
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Figura 15: Qual o principal motivo que  leva um cliente a retornar a loja Laquent após 

 a primeira compra? 

 

 Fonte: Primária 

 

 

      Esses resultados refletem a expectativa da clientela em relação à aparência e formato do 

produto. Reis (2008) relata que cresce na indústria nacional o uso de artifícios criativos para 

fisgar o consumidor. A explicação para alterações em formatos, embalagens ou consistência 

de produtos nacionais está no aumento da concorrência. Considera ainda que ocorrem riscos 

de perder clientela uma vez que nenhum diferencial é duradouro, mas num mercado 

hipercompetitivo, pequenas inovações são sempre necessárias. 

 

 

Questão 5: Você costuma comprar produtos na loja? 

 

 

Sempre                             (21) - 52.50% 

Sazonalmente                   ( 8) -  20% 

As vez                              ( 9) -  22.50% 

Somente em promoções   ( 2) - 5% 
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Figura 16: Você costuma comprar produtos na loja?

 

 Fonte: Primária 

 

 

      Para TORRES (2008) conseguir resultados excelentes em qualquer atividade comercial, 

não basta apenas relacionar-se bem. É necessário conhecer o produto que se oferece. O 

conhecimento técnico especializado de um produto ou serviço é essencial para que o 

profissional sinta-se seguro no momento da oferta do produto. Não se pode aceitar mais ser 

atendido por um profissional sem conhecimentos técnicos necessários para tirar as dúvidas 

dos clientes. Conhecimentos superficiais daquilo que se vende já não atende a exigência do 

consumidor. É necessário ser um grande conhecedor da atividade do que se faz. Portanto, para 

ser um bom funcionário, em qualquer atividade, é necessário ser um especialista. O 

importante seria ser o melhor em tudo que se faz. Para esse autor, a informação gera 

conhecimento e por isso é necessário que se vá ao encontro dela. 

 

 

Questão 6: Quanto ao atendimento na loja? 

 

 

Bom        (19 ) - 47.50% 

Ótimo      (21) - 52.50% 
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Figura 17: Quanto ao atendimento na loja?

 

 Fonte: Primária 

 

 

      De acordo com Faria (2008) quando um cliente vai a uma casa comercial ele não espera 

encontrar um atendimento personalizado de um atendente, nem uma etiqueta personalizada. 

Mas ele espera encontrar uma casa limpa, atendentes com recepcionistas sorridentes e um 

produto padronizado. O serviço adequado é aquele que satisfaz ao cliente. No serviço 

adequado o cliente encontra o mínimo aceitável, sem se julgar insatisfeito. Note que esta 

classificação é também relativa. Em cidades onde não se encontram casas especializadas com 

esse padrão de atendimento, nem com padrões semelhantes, a instalação de uma casa de 

negócio padronizada pode apresentar um serviço, que na opinião dos seus clientes, é o 

desejado. Já num em um local mais sofisticado, há clientes que saem encantados pela 

qualidade do produto e do serviço. O mesmo pode acontecer com clientes de uma casa 

comercial popular, pois a percepção é relativa. 

 

 

Questão 7: Os produtos oferecidos na loja são de que qualidade?  

 

 

Bom        (15) - 37.50% 

Ótimo      (25) - 62.50% 
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 Figura 18: Os produtos oferecidos na loja são de que qualidade?

 

  Fonte: Primária 

 

 

      Sobre a satisfação dos consumidores é interessante avaliar que segundo Kotler & 

Armstrong (1999) depende do desempenho do produto percebido com relação ao valor 

relativo às expectativas do comprador. Se o desempenho faz jus às expectativas, o comprador 

fica satisfeito. Se exceder às expectativas, ele fica encantado. As companhias voltadas para 

marketing desviam-se do seu caminho para manter seus clientes satisfeitos. Clientes 

satisfeitos repetem suas compras e falam aos outros sobre suas boas experiências com o 

produto. A chave é equilibrar as expectativas do cliente com o desempenho da empresa. As 

empresas inteligentes têm como meta encantar os clientes, prometendo somente o que podem 

oferecer e depois oferecendo mais do que prometeram 

 

  

Questão 8: Você acha importante divulgar os seus produtos por qual meio? 

 

 

Sim,  Radio         (20) - 50% 

Sim,  Site             (5 ) - 12.50 

Sim,  Jornal, TV  (10) - 25% 
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 Figura 19: Você acha importante divulgar os seus produtos por qual meio?

 

  Fonte: Primária 

 

 

      A divulgação de um produto tem como objetivo construir uma imagem favorável na 

mente dos consumidores atuais e em potencial. Isso significa que a divulgação coloca a 

empresa entre as elegíveis para atender às necessidades do comprador. Além das influências 

do macro ambiente, a opinião de um consumidor é formada principalmente pela forma como a 

empresa faz a sua divulgação, somada às experiências com o produto e às recomendações de 

pessoas próximas. Uma boa comunicação com o mercado deve influenciar a experimentação 

do produto e com isso aumentar suas possibilidades de venda. 

 

 

Questão 9: As liquidações na sua opinião são boas e com produtos e preço bom? 

 

 

Bom         (13 ) - 32.50% 

Ótimo       (27) - 67.50% 
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 Figura 20: As liquidações em sua opinião  são boas e com produtos e preço bom? 

 

  Fonte: Primária 

 

 

      De acordo com CTASP (2008) a flexibilidade de negociação é condição indispensável 

para as empresas se adaptarem às mudanças rápidas da economia globalizada e manterem a 

competitividade, os empregos e os clientes. Um dos maiores obstáculos para reformas 

internas de uma empresa é a radicalização dos antigos costumes. Há os que desejam 

flexibilizar tudo e os que não querem mudar nada. Para muitos dirigentes, flexibilizar 

significa a revogação dos costumes antigos, aceitação e substituição total dos costumes 

tradicionais pelos modernos exigidos pela nova geração de clientes. Alguns empresários 

entendem o conceito como a total desregulamentação do trabalho, portanto também estão 

sujeitos a perdas de clientes. São visões equivocadas e falsas. A empresa precisa modernizar e 

adaptar aos novos tempos, restando saber como fazê-lo. 
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8.  TABULAÇÃO DOS DADOS  

 

 

       Após o retorno dos questionários, antes de sua análise, haverá a verificação dos dados, 

codificação e tabulação. Segundo MATTAR (1996), verificação consiste em analisar se todas 

as questões foram respondidas, se as respostas abertas estão escritas legivelmente, se o texto é 

compreensível, e se o respondente seguiu corretamente as instruções de preenchimento, e se 

existe coerência nas respostas. Caso apareçam alguns destes problemas, a equipe da pesquisa 

tentará entrar em contato com o respondente. Caso não seja possível retirar estas dúvidas, 

esses dados serão descartados. A codificação é a técnica utilizada para categorizar os dados 

que se relacionam. Com ela, os dados são transformados em símbolos, podendo ser tabelados 

(OLIVEIRA, 1997). A pesquisa está em processo de definição, de como será feita a 

codificação das questões abertas. As questões fechadas não serão codificadas sendo 

diretamente tabuladas. A tabulação significa organizar os dados em tabelas, para serem 

analisados por processo de técnica de análise estatística. Sua categoria pode ser: mista, 

cruzada (MARCONI & LAKATOS, 1996), e segundo MATTAR (1996) a tabulação pode ser 

feita manualmente, mecânica, eletrônica ou parcialmente manual e eletrônica. Neste trabalho 

será realizada tabulação eletrônica, onde cada questão será recriada em tabelas no Excel, 

existido uma coluna, para cada opção de respostas das questões fechadas. Os dados serão 

digitados nas planilhas do Excel, com eles, poderão ser elaborados gráficos para facilitar a 

análise dos resultados. 

 

 

8.1.  PESQUISA DE RESULTADO ENTRE CLIENTES E COLABORADORES. 

 

 

Questão 1 - Qual a renda mensal?    

 

 

1 Salário e meio   Clientes  67,50% 

1 Salário e meio   Colaboradores  64,28% 

Até 2 salários   Clientes  35,72% 

Até 2 salários   Colaboradores  32,50 
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Figura 21: Qual a renda mensal?

 

Fonte: Primária 

 

 

Questão 2: Os 4P's do marketing( preço, produto,praça e promoção) qual você acha ser 

mais importante para que se aplique na empresa?   

 

 

Preço  Colaboradores  42,56% 

Preço  Clientes  37,50% 

Produto Colaboradores  50% 

Produto Clientes  50% 

Praça  Colaboradores  7,14% 

Praça  Clientes  5% 

Promoção Clientes  7,50% 
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Figura 22: Os 4P's do marketing (preço, produto, praça e promoção) qual você acha ser 

 mais importante para que se aplique na empresa?

 

Fonte: Primária 

   

 

Questão 3: Qual o principal motivo que leva um cliente a retornar a loja após a primeira 

compra?   

 

 

Bom preço               Colaboradores       57,15% 

Bom preço               Clientes          50% 

Promoções               Clientes          30% 

Promoções                   Colaboradores        14,28% 

Qualidade Produtos  Colaboradores        28,27% 

Qualidade Produto      Clientes          20% 
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Figura 23: Qual o principal motivo que leva um cliente a retornar a loja após a primeira 

 compra? 

 

 Fonte: Primária 

 

 

Questão 4: Você acha importante investir em divulgação dos produtos?   

 

  

Sim                                               Colaboradores  71,43%  

Sim                                               Clientes  70%  

Depende da coleção verão/inverno   Clientes  30%  

Depende da coleção verão/inverno   Colaboradores  28,57% 
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Figura 24: Você acha importante investir em divulgação dos produtos?

 

Fonte: Primária 

 

 

Questão 5: Você costuma comprar produtos nas lojas ?   

 

 

Sempre             Clientes       52,50% 

Sempre             Colaboradores   28,57% 

Sazonalmente             Clientes   20% 

Sazonalmente             Colaboradores   14,28% 

Às vezes             Colaboradores  57,15% 

Às vezes             Clientes   50% 

Somente promoções Clientes   5% 
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Figura 25: Você costuma comprar produtos nas lojas? 

 

Fonte: Primária 

 

 

Questão 6: Quanto ao atendimento na loja?   

 

 

Bom Clientes 47,50% 

Bom Colaboradores 42,86% 

Ótimo  Colaboradores 57,15% 

Ótimo  Clientes 52,50% 
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Figura 26: Quanto ao atendimento na loja? 

 

 Fonte: Primária 

 

 

Questão 7: Os produtos oferecidos na loja são de qualidade?   

 

 

Bom  Clientes 37,50% 

Bom  Colaboradores 35,72% 

Ótimo Colaboradores 64,28% 

Ótimo Clientes 62,50% 
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Figura 27: Os produtos oferecidos na loja são de qualidade?

 

Fonte: Primária 

 

 

Questão 8: Você acha importante divulgar os seus produtos? Por qual meio?  

 

  

Sim, Radio        Colaboradores 57,15% 

Sim, Radio        Clientes      50% 

Sim, Site        Colaboradores 14,28% 

Sim, Site        Clientes             12,50% 

Sim, Jornal, TV     Colaboradores 28,57% 

Sim, Jornal, TV     Clientes             25% 

Sim, Folder        Clientes             12,50% 
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Figura 28: Você acha importante divulgar os seus produtos? Por qual meio?

 

Fonte: Primária 

 

 

Questão 9: As liquidações em sua opinião são boas com produtos e preços bons? 

  

 

Bom Colaboradores 64,28% 

Bom Clientes 32,50% 

Ótimo  Clientes 67,50% 

Ótimo  Colaboradores 35,72% 

 

Figura 29: As liquidações em sua opinião são boas com produtos e preços bons? 

 

Fonte: Primária 
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8.2.  INTERVENÇÃO PARA A EMPRESA LAQUENT  

 

 

      Este artigo tem como finalidade desenvolver um mecanismo de produção usando a 

tecnologia que hoje é existente na produção de aves, elevando a qualidade do produto para 

seus consumidores. Na economia globalizada, os mercados estão mais competitivos, e para 

que a empresa cresça e consiga conquistar mais espaço no mercado tem que aderir a estas 

novas técnicas que se tem hoje em dia. Pode-se perceber que todo o conteúdo nele proposto 

vem a ajudar a empresa a ser mais qualificada na produção com qualidade. A implantação de 

um programa a empresa executora de qualquer ramo de atividade, vem se observando que; o 

mais adequado na maioria dos casos tem sido o 5-S. Caracteriza–se por ser um programa 

conhecido e fácil de ser implantado. Estas qualidades poderão ser observadas no decorrer do 

desenvolvimento deste artigo, isto é, foi sugerida a implantação como fator de organização da 

empresa. O objetivo deste artigo é apresentar as propostas de melhoria e utilizá-las no 

processo de produção, adequando às novas tecnologias em busca da qualidade no produto e 

serviços.  

      Justifica-se o quanto este artigo pode agregar valores dentro da empresa pela sua 

versatilidade da aplicação e qualidade industrial, além de proporcionar uma qualidade que o 

cliente exige no dias atuais. Na hora da produção é uma preocupação de todos, para que o 

produto seja aceito pelo consumidor. Considerando a solução um ato criativo, procura-se 

apresentar ao cliente uma produção de baixo custo e mostrar que a empresa está preocupada 

também com o meio-ambiente tanto interno como o externo. O projeto é fundamental para se 

ter uma qualidade na produção, por que assim pode - se traçar um processo melhor e estar 

sempre atento por que na produção deve - se seguir um procedimento para facilitar o processo 

da produção. Uma produção que tem um projeto de seu produto facilita a colocação e o 

planejamento do que vai ser feito antes e depois da produção, levando - se em consideração 

que quando, em produção, surgem alguns problemas de hora para ter – se outra solução 

imediata de como vai seguir a produção. Se não tiver um projeto de como funciona, não vai 

ter também uma estatística de procedimento e pior ainda não vai conseguir seguir seu 

planejamento diário. 
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9.   QUALIDADE NO PRODUTO/SERVIÇO  

 

 

      A qualidade começou a ser analisada pouco antes da revolução industrial, onde os artesãos 

conferiam seus produtos na busca por defeitos de fabricação, foi chamada era da inspeção. 

Logo após surgiu a era do controle estatístico, devido ao aumento da produção tornou-se 

inviável a conferência do produto por unidade, passou-se a utilizar cálculos estatísticos tendo 

alguns produtos como amostra, porém o foco continuava sendo o produto. Posteriormente, 

passou - se a controlar o processo de produção, os primeiros passos foram para a era da 

qualidade total – períodos em que se vive atualmente – tem-se como foco o cliente 

responsabilizando todos os funcionários pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos 

consumidores (OLIVEIRA, 2004). A empresa tem pouco conhecimento sobre qualidade. 

Pode atribuir à falta de conhecimento, o pouco treinamento de seus colaboradores, um 

treinamento especificando que mostre como fazer que se mantenha a qualidade da matéria-

prima.   

     O processo de produção tem que ser bem específico e ter vários cuidados para assegurar 

uma produção de qualidade. Pode - se ver que esses passos são simples para tanto que quase 

não são utilizados em quanto à empresa não se preocupa com essa atividade. O que mais 

acontece é que o empresário só se preocupa com a qualidade quando tem uma crítica formada 

sobre qualidade de produção, assim os gerentes vêm a querer saber se está praticando o 

processo certo mais não leva ao conhecimento de todos, que novos métodos de qualidade 

comprovados cientificamente que dão certo elevam algumas empresas a ganhar muito com 

isto por ser mais bem avaliada e considerada pelos seus clientes.  

      O que se pode observar nas organizações que não tem um programa de qualidade, devido 

à falta de conhecimento suficiente sobre o assunto e por ser uma empresa que se limita a suas 

vendas só na região, então quase não e exigido a qualidade do produto que é fabricado. 

Quando a qualidade existente é muito pouca, outras existem melhores e para isto tem - se que 

implantar um processo para melhorar a qualidade tanto do produto como do serviço para que 

se tenha um melhor ganho de tempo na produção, evitando comodismos, aparentando 

autonomia e não se interessa em melhorar, sendo que o mercado esta exigindo muito mais do 

que esta oferecendo. Tem - se vários tipos de processos de qualidade e a escolha de um deles 

irá depender da necessidade da empresa e do mercado que ela pretende conquistar. 

       Fazendo um comparativo do que se deve melhorar na empresa com as opiniões de 

colaboradores e clientes. Vamos apresentar algumas propostas de melhoria. 
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      Após apresentação dos resultados obtidos através da pesquisa, foi possível diagnosticar 

que a Empresa Laquent possui vários pontos a serem melhorados no que diz respeito as suas 

políticas de negocio. 

 Primeiro ponto a ser visto é propor a elaboração de um banco de dados dos clientes 

existentes na empresa e beneficiá-los com promoções  

 Reaproveitar os restos de materiais que sobram na produção. 

 Capacitar a equipe de vendas para atender ao cliente. 

 Disponibilizar curso de 5S para os colaboradores. 

  Controle de entrada e saída de mercadorias. 

 

 

Quadro 2 – Plano de Ação Para os Pontos Considerados mais Relevantes da Matriz Swot. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA OS PONTOS CONSIDERADOS MAIS RELEVANTES DA MATRIZ SWOT 

Objetivo: Organização dos setores da empresa e reduzir peças e objetos que não são mais 

utilizados, melhorando ainda mais o ambiente de trabalho 

Ação (Para ajudar a 

atingir o objetivo e 

a meta) 

Quem? 

Resp./ 

Coord. 

Onde? 

Local de 

execução 

ação 

Por quê? 

Que 

problemas 

têm 

ocorrido 

até o 

momento? 

Como? (meios, 

maneiras, 

Procedimentos, 

padrões) 

Quando?  

Prazos 

Utilização/descarte 

ou seleção 

 

Todos 

colabora-

dores 

Nos setores 

da empresa 

Excesso de 

mercadoria 

e sobras. 

Melhorar o 

ambiente 

de trabalho 

Separar itens 

desnecessários e 

necessários 

-descartar 

desnecessários 

Mês de 

abril (loja 

e 

escritório) 

Julho 

(fábrica) 

Ordem, arrumação 

 

 

 

Todos 

colabora-

dores 

Nos setores 

da empresa 

Melhorar o 

ambiente 

de trabalho 

Tenha um lugar 

para cada coisa e 

cada coisa em seu 

lugar, identificar 

Mês de 

abril (loja 

e 

escritório) 
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cada lugar para 

facilitar o acesso; 

organizar todo 

material necessário 

de forma a 

encontrá-lo o mais 

breve possível 

Julho 

(fábrica) 

Limpeza 

 

 

Todos 

colabora-

dores 

Nos setores 

da empresa 

Melhorar o 

ambiente 

de trabalho 

Identificar a origem 

da sujeira para 

poder combatê-la; 

estabeleça horários 

para que todos 

façam a sua 

limpeza; crie 

condições 

favoráveis de saúde 

e limpeza 

Mês de 

abril 

Padronização/higie

ne e saúde 

 

 

 

Todos 

colabora-

dores 

Nos setores 

da empresa 

Melhorar o 

ambiente 

de trabalho 

Padronize as 

melhorias 

conseguidas nos 3s 

iniciais; zele pela 

boa aparência, 

uniforme limpo, 

uso de crachá. 

Mês de 

abril 

Disciplina/autodisc

iplina 

 

 

 

Todos 

colaborado

res 

Nos setores 

da empresa 

Melhorar o 

ambiente 

de trabalho 

Respeite as regras e 

padrões 

estabelecidos; 

pense em sua saúde 

e segurança; 

alcance resultados; 

busque qualidade 

de vida em tudo o 

que você faz 

Mês de 

abril 

Fonte: Primária  
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      Segundo IDALBERTO CHIAVENATO (2002, pág., 16). "A administração de produção 

trata do planejamento da organização, da direção e do controle de todas as atividades 

diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorram dentro da organização". 

      SLACK (1999, p.25) "simplifica o conceito de administração de produção dizendo que se 

trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços”. 

     De acordo com MARTINS e LAUGENI (1999) "A função produção é entendida como um 

conjunto de atividades que levam á transformação de um bem tangível em outro com maior 

utilidade, acompanha o homem desde sua origem." 

     Para facilitar o trabalho, o homem continuou usando de sua criatividade, pois desenvolveu 

vários instrumentos de trabalho que contribuiu para os dias de hoje com o desenvolvimento da 

tecnologia. 

      No final século XVIII, teve inicio a revolução industrial com o aumento de produção em 

grandes escalas devido a grande quantidade de maquinas. O século XX foi marcado pelo 

avanço da tecnologia. Com isso a mão de obra humana dividiu o espaço com os mais variados 

tipos de máquinas. 

     Segundo NIGEL (2002 p.29), "Administração de produção trata da maneira pela qual as 

organizações produzem bens e serviços e envolve um conjunto de atividades para qualquer 

tamanho de organização". 

      Empresas grandes podem destinar profissionais a desempenhar funções organizacionais 

especificas, o que geralmente não ocorre com empresas menores, isso mostra que as pessoas 

podem executar diferentes trabalhos conforme a necessidade. 

       A produção é a principal função das organizações, ela que se encarrega de alcançar o 

objetivo principal da empresa, para que isso aconteça envolvem-se recursos e habilidades, e 

vai muito além de fabricação de produtos. 

      Produção significa qualquer transformação de recursos em bens ou serviços a qual as 

organizações tentam satisfazer as necessidades de seus clientes. 
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10. CONCEITO: 

 

 

      O Método "5S" foi base da implantação do Sistema de Qualidade Total nas empresas. 

Surgiu no Japão, nas décadas de 50 e 60, após a Segunda Guerra Mundial, quando o país vivia 

a chamada crise de competitividade. Além disso, havia muita sujeira nas fábricas japonesas, 

sendo necessária uma reestruturação e uma “limpeza”. 

      O país precisava reestrutura-se, organizar as indústrias e melhorar a produção para ser 

compatível com o mercado mundial. O programa tem este nome por tratar-se de um sistema 

de cinco conceitos básicos e simples, porém essenciais e que fazem a diferença no Sistema da 

Qualidade. 

      Espanha e Inglaterra adotaram metodologias equivalentes, porém com nomes diferentes: 

“Teoria da Escova” e “Housekeeping”, respectivamente; mas a idéia é a mesma- sempre 

buscar o Sistema da Qualidade Total. 

      É possível eliminar o desperdício (tudo o que gera custo extra) em cinco fases, com base 

no método "5S". Foi um dos fatores para a recuperação de empresas japonesas e a base para a 

implantação da Qualidade Total naquele país. 

      Os cinco conceitos foram introduzidos no Brasil posteriormente, em 1991, pela Fundação 

Cristiano Ottoni. 

      Os cinco conceitos são: 

1.º S - SEIRI - SENSO DE UTILIZAÇÃO 

CONCEITO: "separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário". 

2.º S - SEITON - SENSO DE ARRUMAÇÃO 

CONCEITO: "identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar 

facilmente". 

3.º S - SEISO - SENSO DE LIMPEZA 

CONCEITO: "manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e 

aprendendo a não sujar". 

4.º S - SEIKETSU - SENSO DE SAÚDE E HIGIENE 

CONCEITO: "manter um ambiente de trabalho sempre favorável a saúde e higiene". 

5.º S - SHITSUKE - SENSO DE AUTODISCIPLINA. 

CONCEITO: "fazer dessas atitudes, ou seja, da metodologia, um hábito, transformando os 

5s's num modo de vida". 
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10.1.  PLANEJAMENTO E PRÁTICA DOS CONCEITOS 

 

  

      De acordo com o conceito japonês, pode-se eliminar o desperdício, e conseqüentemente o 

custo extra também, nestas cinco fases que ajudarão também a implantar o Sistema da 

Qualidade. 

 

1.º S - SEIRI - SENSO DE UTILIZAÇÃO 

      CONCEITO: "separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário". Também pode ser 

interpretado com: Senso de Utilização, Arrumação, Organização, Seleção. 

      Nesta fase, o trabalho começa a ser colocado em ordem, para que só se utilize o que for 

realmente necessário e aplicável. Por isso, é importante ter o necessário, na quantidade 

adequada e controlada para facilitar as operações. 

       É essencial saber separar e classificar os objetos e dados úteis dos inúteis da seguinte 

forma: 

• o que é usado sempre: colocar próximo ao local de trabalho. 

• o que é usado quase sempre: colocar próximo ao local de trabalho. 

• o que é usado ocasionalmente: colocar um pouco afastado do local d trabalho. 

• o que é usado raramente, mas necessário: colocar separado, em local determinado. 

• o que for desnecessário: deve ser reformado, vendido ou eliminado, pois ocupa espaço 

necessário e atrapalha o trabalho. 

       Vantagens: 

• Reduz a necessidade e gastos com espaço, estoque, armazenamento, transporte e seguros. 

• Facilita o transporte interno, o arranjo físico, o controle de produção. 

• Evita a compra de materiais e componentes em duplicidade e também os danos a materiais 

ou produtos armazenados. 

• Aumenta a produtividade das máquinas e pessoas envolvidas. 

• Traz maior senso de humanização, organização, economia, menor cansaço físico e maior 

facilidade de operação. 

• Diminui riscos acidentais do uso destes materiais pelo pessoal, 

      Todos da equipe devem saber diferenciar o útil do inútil, o que é realmente necessário e o 

que não é. Na terminologia da Qualidade, denomina-se “bloqueio de causas” ou ação 

preventiva. 

2.º S - SEITON - SENSO DE ARRUMAÇÃO 
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      CONCEITO: "IDENTIFICAR E ARRUMAR TUDO, PARA QUE QUALQUER 

PESSOA POSSA LOCALIZAR FACILMENTE 

      Também pode ser definido como: Senso de Ordenação, Sistematização, Classificação, 

Limpeza. 

       O objetivo é identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar 

facilmente o que precisa e a visualização seja facilitada. 

       Nesta fase é importante: 

• padronizar as nomenclaturas. 

• usar rótulos e cores vivas para identificar os objetos, seguindo um padrão. 

• guardar objetos diferentes em locais diferentes. 

• expor visualmente os pontos críticos, tais como extintores de incêndio, locais de alta 

voltagem, partes de máquinas que exijam atenção, etc. 

• determinar o local de armazenamento de cada objeto 

• onde for possível, eliminar as portas. 

• Não deixar objetos ou móveis no meio do caminho, atrapalhando a locomoção no local. 

      Vantagens: 

• Menor tempo de busca do que é preciso para operar, ler, enviar, etc. 

• Menor necessidade de controles de estoque e produção. 

• Facilita transporte interno, controle de documentos, arquivos ou pastas, além de facilitar a 

execução do trabalho no prazo. 

• Evita a compra de materiais e componentes desnecessários ou repetidos ou danos a materiais 

ou produtos armazenados. 

• Maior racionalização do trabalho, menor cansaço físico e mental, melhor ambiente. 

• Melhor disposição dos móveis e equipamentos 

• Facilitação da limpeza do local de trabalho 

       A ordenação eficiente do material de trabalho deve ser implantada com uma 

nomenclatura padronizada e divulgada dos arquivos, pastas, documentos, salas, estoques, etc. 

E com a indicação correta do local de estocagem. As pessoas devem saber onde procurar cada 

coisa quando necessário e todos devem seguir as regras. É importante fazer uma análise da 

situação atual da instituição, como as coisas estão organizadas e onde. Sempre que possível, 

deve-se trabalhar para reduzir os estoques e qual o melhor local para guardar cada coisa. 

      A ideia principal nesta fase é: “Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.” 

3.º S - SEISO - SENSO DE LIMPEZA 
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      CONCEITO: "MANTER UM AMBIENTE SEMPRE LIMPO, ELIMINANDO AS 

CAUSAS DA SUJEIRA E APRENDENDO A NÃO SUJAR” 

      Também pode ser definido como Senso de Zelo. 

       Cada pessoa deve saber a importância de estar em um ambiente limpo e dos benefícios de 

ambiente com a máxima limpeza possível. O ambiente limpo traduz qualidade e segurança. 

       O desenvolvimento do senso de limpeza proporciona: 

• Maior produtividade das pessoas, máquinas e materiais, evitando o retrabalho. 

• Evita perdas e danos de materiais e produtos. 

Para isto, é importante que o pessoal tenha consciência e habitue-se a: 

• Procurar limpar os equipamentos após o seu uso, para que o próximo a usar encontre-o 

limpo. 

• aprender a não sujar e eliminar as causas da sujeira. 

• definir responsáveis por cada área e sua respectiva função. 

• manter os equipamentos, ferramentas, etc. Sempre na melhor condição de uso possível. 

• Após usar um aparelho, deixá-lo limpo e organizado para o próximo utilitário 

• Cuidar para que se mantenha limpo o local de trabalho, dando atenção para os cantos e para 

cima, pois ali acumula - se muita sujeira. 

• Não jogar lixo ou papel no chão 

• Dar destino adequado ao lixo, quando houver 

       Inclui-se ainda neste conceito, de um modo mais amplo, manter dados e informações 

atualizadas, procurar ser honesto no ambiente de trabalho e manter bom relacionamento com 

os colegas. Tudo isto é fundamental para a imagem (interna e externa) da empresa. 

4.º S - SEIKETSU - SENSO DE SAÚDE E HIGIENE 

       CONCEITO: "MANTER UM AMBIENTE DE TRABALHO SEMPRE FAVORÁVEL 

A SAÚDE E HIGIENE". 

       Também pode ser definido como Senso de Asseio e Integridade. Higiene é manutenção 

de limpeza, e ordem. Quem exige qualidade cuida também da aparência. Em um ambiente 

limpo, a segurança é maior. Quem não cuida bem de si mesmo não pode fazer ou vender 

produtos ou serviços de qualidade. 

       O pessoal deve ter consciência da importância desta fase, tomando um conjunto de 

medidas: 

• ter os três S's previamente implantados. 

• Capacitar o pessoal para avaliem se os conceitos estão sendo aplicados realmente e 

corretamente 
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• eliminar as condições inseguras de trabalho, evitando acidentes ou manuseios perigosos 

• humanizar o local de trabalho numa convivência harmônica. 

• difundir material educativo sobre a saúde e higiene. 

• respeitar os colegas como pessoas e como profissionais, 

• colaborar, sempre que possível, com o trabalho do colega 

• cumprir horários, 

• entregar documentos ou materiais requisitados no tempo hábil, 

• não fumar em locais impróprios, etc. 

       Ter a empresa limpa e asseada requer gastos com sistema e matérias de limpeza. Requer 

manutenção da ordem, da limpeza e principalmente disciplina. Cada membro da equipe deve 

ter consciência da importância de se trabalhar num local limpo e organizado. 

       As vantagens são: 

• melhor segurança e desempenho do pessoal. 

• Prevenção de danos à saúde dos que convivem no ambiente. 

• Melhor imagem da empresa internamente e externamente. 

• Elevação do nível de satisfação e motivação do pessoal para com o trabalho 

      Algumas medidas importantes e úteis nesta fase também podem ser colocar avisos ou 

instruções para evitar erros nas operações de trabalho, bem como designações, avisos e 

identificação dos equipamentos (recursos visuais). Quando importantes, os avisos devem ser 

vistos à distância, bem destacados e acessíveis a todos do setor. É importante nesta fase 

conferir se o programa está sendo realmente implantado, verificando cada etapa, se o pessoal 

está preparado e motivado a cumprir o programa. 5.º S - SHITSUKE - SENSO DE 

AUTODISCIPLINA. 

      CONCEITO: "fazer dessas atitudes um hábito, transformando os 5s's num modo de vida". 

     Atitudes importantes: 

• Usar a criatividade no trabalho, nas atividades. 

• Melhorar a comunicação entre o pessoal no trabalho. 

• Compartilhar visão e valores, harmonizando as metas. 

• Treinar o pessoal com paciência e persistência, conscientizando-os para os 5S's. 

• De tempos em tempos aplicar os 5s's para avaliar os avanços. 

      É importante cumprir os procedimentos operacionais e os padrões éticos da instituição, 

sempre buscando a melhoria. A autodisciplina requer a consciência e um constante 

aperfeiçoamento de todos no ambiente de trabalho. A consciência da qualidade é essencial. 

      Com o tempo, a implantação do programa traz benefícios: 
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• Reduz a necessidade constante de controle. 

• Facilita a execução de toda e qualquer tarefa/operação. 

• Evita perdas oriundas de trabalho, tempo, utensílios, etc. 

• Traz previsibilidade do resultado final de qualquer operação. 

• Os produtos ficam dentro dos requisitos de qualidade, reduzindo a necessidade de controles, 

pressões, etc. 

 

 

10.2.  DICAS PARA A PRÁTICA DO MÉTODO 5S: 

 

 

       Cada pessoa deve saber diferenciar o útil do inútil. Só o que tem utilidade certa deve estar 

disponível. 

       Eliminando-se o que não é útil, você pode se concentrar apenas no que é útil. Dê atenção 

a tudo que estiver dentro de seu ambiente de trabalho (máquinas, ferramentas, estoques, 

móveis, papéis, etc.) e defina o que é necessário através de instruções claras para que todos 

possam separar o útil do inútil. 

       Algumas perguntas podem ser elaboradas para direcionar o processo: 

1. O que pode ser jogado fora e o que deve ser guardado? 

2. O que pode ser útil para outro setor? 

3. O que pode ser consertado? 

4. É possível trabalhar de forma mais econômica, racionalizando o tempo? 

      Após colocar em um local determinado aquilo que será descartado, convide as pessoas de 

outros setores para que escolham, entre os itens disponíveis, o que de fato lhes interessar. 

       Analisar como as coisas estão guardadas, onde e por quê. Arrumação é importante para  

agilizar o acesso aos documentos e outras coisas em seus devidos lugares. 

       Administrar bem o patrimônio da instituição é essencial, principalmente no que se refere 

á organização e identificação de: 

• Laudos, 

• relatórios, 

• atas, 

• documentos em geral, 

• pareceres, 

• dados estatísticos, 
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• arquivos e pastas de documentos. 

       Sempre que possível, eliminar ou diminuir o processo burocrático de ações ou 

documentos, procurando aproveitar o tempo e economizar trabalho desnecessário. Cada um 

deve ficar responsável pelo seu espaço, sem prejudicar o espaço do outro. 

        Sempre se deve questionar se algo está bom o suficiente ou se é possível ser melhorado. 

        Estoques e utensílios de trabalho: 

        Para haver corretas armazenagem, organização e identificação, devem ser feitas algumas 

perguntas: 

1. É possível reduzir os estoques? 

2. O que está à mão precisa mesmo estar ali? 

3. Os nomes das coisas estão padronizados? 

4. Qual o melhor local para cada coisa e por quê? 

5. O que é necessário está à mão? 

       Levante sugestões para a melhoria e limpeza do local de trabalho. Marque se possível, o 

dia da limpeza definido, para que todos se organizem. É importante que todos participem, 

fazendo a limpeza básica em conjunto, jogando papéis fora, fazendo pequenos consertos, etc.. 

       Compartilhe ideias com os colegas, discuta as alternativas propostas e valorize o trabalho 

de cada um. 

       O que deve ser verificado e avaliado para elaboração de um ambiente organizado e 

propício, com a metodologia 5S implantada: 

1. Apresentação dos funcionários devem se apresentar com boa aparência usando trajes 

limpos, não rasgados. 

2. Piso e área externa ao setor (corredores) devem estar limpos, secos e organizados, sem 

acúmulo de materiais e sucatas, devem possuir linhas demarcando as áreas de circulação. 

3. Higiene, o ambiente deve estar limpo, sem acúmulo de materiais orgânicos ou inorgânicos. 

Deve estar livre também de materiais/equipamentos que provoquem contaminação química. 

       O pessoal deve cuidar da higiene pessoal e usar os devidos equipamentos de segurança 

(onde aplicáveis), para garantir a integridade física. 

      É importante também o cuidado com as máquinas, aparelhos, equipamentos e utensílios. 

      As dicas de prática do método 5S devem tornar-se hábitos na instituição, entre os 

funcionários, em todos os setores para que o programa seja mantido e o controle fique mais 

fácil. 
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      Em cada etapa, é essencial que o método seja verificado, a implantação tem de estar em 

constante verificação; isto também e importante para a próxima fase, pois são todas 

interligadas. 

      A última etapa de uma série é o ponto de partida para a primeira etapa da próxima. 

      A fase de autodisciplina, principalmente é uma das mais importantes e cruciais do 

programa, pois é a fase em cada um dos envolvidos terá que desenvolver seu próprio senso de 

ordenação e assumir o compromisso com a metodologia e com suas atividades Cada um 

fazendo a sua parte contribui para o desenvolvimento de todo o programa e a manutenção da 

qualidade. 

      Cada um deve estar ciente de suas responsabilidades, ter suas funções definidas e ser 

treinados para que haja eficiência na prestação dos serviços, segurança no local de trabalho e 

incentivo à capacidade criativa. 

 

 

10.3.  ROTEIRO SUGESTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DOS 5S: 

 

 

      1ª etapa: equipe de implantação 

       Formada por 3 pessoas, no mínimo, de diferentes setores da instituição e 1 pessoa da alta 

administração. A equipe tem que ter disponibilidade para conduzir o processo, orientar, 

esclarecer dúvidas e fazer visitas rotineiras de acompanhamento. 

       2ª etapa: Planejamento 

       Equipe de implantação pode elaborar um cronograma, um plano de orientação, 

determinar as ferramentas que serão utilizadas e dividir as atividades. As tarefas e as 

responsabilidades devem ser distribuídas e todos devem se comprometer com os prazos de 

cumprimento. 

       3ª etapa: Fotos e registros 

       É importante registrar a situação atual da organização, em todas as áreas, especialmente 

onde forem percebidas necessidades de melhoria. Posteriormente, a equipe deve se reunir e 

discutir as falhas, as ações corretivas, dar sugestões de melhoria baseadas nas fotos. É 

importante a opinião de cada um, principalmente por que pertencem a áreas diferentes na 

empresa. 

       4ª etapa: Reunião 
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       A equipe pode convidar o pessoal da instituição para uma reunião, compartilhar os dados 

e mostrar o compromisso e a disposição para implantar o método. Nesta reunião, a equipe 

pode iniciar o trabalho de conscientização do pessoal, da importância do programa 5S para a 

melhoria do trabalho. A equipe também pode explicar os objetivos do trabalho, mostrar as 

vantagens do programa e os benefícios. 

       5ª Etapa: Implantação 

        Após esta reunião de sensibilização do pessoal com a equipe responsável, o programa 

começa a ser efetivamente implantado. As responsabilidades são divididas de acordo com as 

áreas de trabalho, bem como os mapas de acompanhamento do trabalho. Em casa fase, o 

pessoal envolvido deve se reunir para definir as atividades, esclarecer as dúvidas, citar 

exemplos, etc. A interação da equipe com o pessoal envolvido é importante, para que não 

fiquem dúvidas a respeito do programa e para que tudo corra bem na fase seguinte. 

       6ª Etapa: Acompanhamento 

       A equipe organizadora planeja e se organiza para fazer visitas nas áreas de implantação 

com pelo menos um membro da equipe organizadora supervisionando a visita. Nas visitas, os 

quesitos necessários para a implantação do programa devem ser acordados, conforme a 

orientação do colaborador. Os pontos positivos, como os negativos devem ser apontados, pois 

o pessoal deve ser motivado a seguir as orientações. O ideal é que a equipe faça um mapa de 

acompanhamento mensal para verificar os benefícios, os resultados, as mudanças. É essencial 

que todos sigam o programa, desde os gerentes e diretores aos técnicos de apoio. 

      Com o tempo, cada integrante vai diagnosticar a importância dos conceitos e de sua 

aplicação, tornando a metodologia um hábito no trabalho. Dessa forma, o sistema vai se 

consolidando, junto com o Sistema da Qualidade. 

      Os técnicos e funcionários novos, que forem se incorporando à empresa, também se 

habituarão a aplicar os conceitos, uma vez que entrarem num sistema já implantado. A 

gerência, setor ou empresa deve também se responsabilizar por planejar reuniões periódicas 

com os membros da equipe para verificar como está sendo seguida cada fase do programa e as 

melhorias que podem ser feitas. Isso garante a motivação em sempre manter o hábito da 

metodologia e a manutenção do programa sempre implantado. 

      Os treinamentos dos membros da equipe, técnicos e funcionários, deve ser periódico e o 

acompanhamento deve ser constante. Com os novos treinamentos, a equipe pode verificar os 

resultados, avaliações do pessoal, as melhoras e o que ainda pode ser feito. 

      Também é uma oportunidade de reciclagem dos conhecimentos de cada um e 

harmonização da equipe. 
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10.4.  CUSTO DE IMLANTAÇÃO DO MÉTODO 5S: 

 

 

      O custo para a implantação do programa não é alto e os recursos podem ser alocados do 

orçamento da empresa ou do setor. 

      De acordo depoimentos de instituições em que com o método já foi implantado ou está em 

implantação, não houve dificuldades para o custeio ou necessidades de compra excessiva de 

itens. 

      Algumas fases podem ter o custo mais elevado que outras o que dependerá também do 

número de pessoas envolvidas no processo, do nível de compromisso da equipe, da estrutura 

física e da situação atual da empresa. 

      Quanto mais rápido o pessoal se mobilizar para implantar o programa e se dedicar, 

menores serão tempo e gastos para implantar. 

 

 

10.5.  IDÉIAS PRINCIPAIS DO MÉTODO 5S: 

 

 

“Se você sabe e não faz, é como se você não soubesse.” 

“Os três primeiros S’s, ou seja, as três primeiras fases são a base para o sucesso da 

implantação do programa.” 

“Ordenar é identificar.” 

“O ambiente mais limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja.” 

“Organização do pessoal reflete organização do ambiente.” 

“Todo o trabalho tem de ser feito em equipe.” 

“A tolerância também é uma ferramenta de trabalho, desde que usada na medida certa.” 
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Quadro 3 - Ação: Estruturação de equipe de pós-venda. 

Ação: Estruturação de equipe de pós-venda 

Objetivo: fidelização de clientes, melhoria dos produtos e serviços prestados 

Ação (Para 

ajudar a 

atingir o 

objetivo e a 

meta) 

Quem? 

Resp. / 

Coord. 

Onde? 

Local de 

execução 

ação 

Por quê? Que 

problemas têm 

ocorrido até o 

momento? 

Como? (meios, 

maneiras, 

Procedimentos, 

padrões) 

Quando?  

Prazos 

 

Estruturação 

de equipe de 

pós-venda 

 

 

Funcionário 

designado 

para ligar 

para os 

clientes 

(vendedora) 

Na 

própria 

empresa 

Fidelização dos 

clientes, 

acompanhamento 

das vendas 

realizadas, 

identificação de 

problemas, 

proposição de 

soluções 

Ligações feitas 

pelo telefone 

para realização 

do pós-venda 

Todo final de 

mês 

Criação de 

formulário de 

pesquisa de 

satisfação do 

cliente (pós-

venda) 

Diretoria Na 

própria 

empresa 

Para padronizar e 

formalizar a 

pesquisa 

Por 

formulários 

impressos 

disponíveis no 

momento da 

ligação ao 

cliente 

Até final de 

maio de 2012. 

Aniversários Vendedora Na 

própria 

empresa 

Fidelização do 

cliente 

Ligar para os 

clientes no dia 

de seu 

aniversário, e 

dando 

desconto de 

20% nas 

compras 

realizadas no 

Todos os dias 

que houver 

clientes 

aniversariantes 
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mês de seu 

aniversário 

Fonte: Primária 

 

 

      No pré-venda envolve a prospecção de mercado; a análise de potencialidade de cliente; o 

agendamento das entrevistas ou visitas; a realização das visitas; a elaboração de propostas 

comerciais; o acompanhamento da proposta; a emissão do pedido e a laboração de relatórios 

comerciais. Moreira e Gobe (2001, p.212) 

      O pós-vendas é o conjunto implementado de ações que são realizadas depois da venda de 

um produto ou serviço e que estimulam um relacionamento mais duradouro com o costume. 

      A maioria das empresas se preocupa muito com as duas etapas iniciais da venda: a pré-

venda e a venda, no entanto ter uma boa estrutura de pós-vendas dá mais prestígio à empresa 

e facilita o aumento de novas vendas.  

      O CRM de uma empresa é fortalecido com a utilização de um bom planejamento de 

vendas, e a pós-venda oferece uma vantagem competitiva em relação às empresas que não a 

realizam.  

      O que mais deixa o cliente furioso é comprar um produto ou serviço e não ter um apoio 

após a compra. Muitas dúvidas e reclamações podem ser tiradas com o sistema pós-vendas. 

      Dentre os benefícios ou vantagens que o serviço de pós-vendas traz, considero os 

seguintes: 

- ajuda a valorizar a imagem da empresa - percebe-se que o cliente vai sempre se lembrar 

daquela empresa que ligou para saber se estava satisfeito com o produto; 

- ajuda na melhor comunicação da empresa-cliente e cliente-empresa - sem dúvidas, a 

comunicação fica mais completa quando a empresa realiza o pós-vendas; 

- é um elemento forte para a fidelização dos clientes - pesquisas recentes têm demonstrado 

que existe muita eficácia na aplicação do pós-vendas e empresas conseguiram aumentar os 

seus lucros; 

- dá a empresa vantagem competitiva - se a empresa oferece o serviço de pós-vendas que a 

outra não oferece está agregando mais valor para ela e para o cliente; 

- valoriza marcas de produtos e serviços - além de destacar o produto ou serviço, ajuda muito 

na imagem destes; 
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- mantém o cliente mais informado - a pós-vendas é fundamental para o cliente conhecer os 

serviços agregados ao produto; 

- aumenta o nível de qualidade das vendas - o cliente perceberá que a venda que a empresa 

pratica é diferenciada por oferecer o pós-vendas; 

- valoriza o cliente; 

- fortalece o relacionamento com o cliente principalmente os Vips; 

- da credibilidade à empresa para os seus produtos/serviços; 

- motiva o cliente a comprar mais, etc. 

      Mais do que pensar em vender, isto é, na pré-venda e na venda propriamente dita, as 

empresas devem pensar mais estrategicamente e perceber que com o uso da pós-venda elas 

ganham mais vantagem competitiva que otimizam o seu CRM. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

      O estagio realizado na Empresa Laquent, foi de enorme valia e significação. Através dele 

tive a oportunidade de conciliar a fundamentação teórica, obtida no curso de Administração, 

com a situação pratica vivendo cotidianamente na empresa.  

      A falta de adaptabilidade das empresas ao meio faz com que o processo de tomada de 

decisões seja dificultado. Uma estratégia de mercado decidida retardatariamente pode retirar 

da empresa muitas vantagens competitivas. 

       São poucas as empresa que possuem um plano de marketing implantado na 

Administração. Através deste trabalho observou-se a importância do mesmo para as empresa 

situadas num mercado altamente competitivo, mutacional e exigente. 

       A empresa estagiada não possui conhecimento sobre as teorias de marketing. Por isso, 

este trabalho, criara oportunidade para que a mesma conheça a verdadeira filosofia de 

marketing e tente implantá-la.  
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APÊNDICE 

 

 

 Entrevista 

 

 

      1- Qual sua renda mensal?  

(   ) Até um salário e meio 

(   ) Até  dois salário. 

(   ) Até três salários. 

(   ) Até quatro salários. 

(   ) Mais de quatro salários  

 

      2-Os 4 P`s do marketing (preço, produto, praça e promoção) qual você acha mais 

importante para que se invista na empresa? 

 

(   ) Preço 

(   ) produto 

(   ) Praça 

(   ) Promoção 

(   ) Todos 

 

      3- Qual o principal motivo que leva um cliente a retornar a loja Laquent após a primeira 

compra? 

 

(   ) Bom preço 

(   ) As promoções 

(   ) A qualidade nos produtos 

(   ) Atendimento 

(   ) Outros... Sugestões 

 

      4- Você acha importante investir em divulgação dos produtos? 

 

(   ) Sim  
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(   ) Não 

(   ) Depende da coleção verão ou inverno 

Sugestões 

 

      5- Você costuma comprar produtos na loja?  

 

(   ) Sempre   

(   ) Sazonalmente. 

(   ) As vezes 

(   ) Somente em promoções 

(   ) Nunca 

Por quê? 

 

      6- Quanto ao atendimento na loja? 

 

(   ) Bom 

(   ) Ótimo 

(   ) Razoável 

(   ) Péssimo 

 

      7-Os produtos oferecidos na loja, são de qualidade? 

 

(   ) Bom 

(   ) Ótimo 

(   ) Razoável 

(   ) Péssimo 

 

      8-Você acha importante  divulgar os seu produto, por qual meio? 

 

(   ) Sim , Radio 

(   ) Sim. Site 

(   ) Sim, Jornal,TV 

(   ) Sim, Folder     
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      9- As liquidações em sua opinião são boas e com produto e preço bom? 

 

(   ) Bom 

(   ) Ótimo 

(   ) Razoável 

(   ) Péssimo 

 

 

 


