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RESUMO 

 

 

 

O marketing é fundamental para aquelas empresas que desejam se adaptar as mudanças do 

mercado e atender da melhor maneira possível as necessidades e os desejos dos 

consumidores. Devido à grande competitividade no mundo empresarial, as organizações 

devem buscar novas ferramentas e novas estratégias de marketing se quiseram obter vantagem 

e diferenciação no mercado. O marketing mix vem sendo utilizado nas empresas a fim de 

suprir as necessidades de seus clientes, atingindo as estratégias individuais e organizacionais. 

 

 

Palavras-chave: Marketing; Estratégias de Marketing; Marketing Mix. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The marketing is critical for those companies wishing to adapt the changes of market and 

meet the best possible way the needs and desires of consumers. Due to the highly competitive 

in business organizations must seek new tools and marketing strategies if they wanted to take 

advantage and differentiation in the marketplace. The marketing mix has been used in 

companies in order to meet the needs of its customers, achieving individual and 

organizational strategies. 

 

Key-words: Marketing; Marketing Strategies; Marketing Mix. 
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1 INTRODUÇÃO 

O marketing possui várias funções estratégicas no que refere à organização e aos 

clientes, sendo que uma de suas funções é tornar a empresa e seus produtos atrativos aos 

consumidores. 

Para Kotler apud (FRANTS, 2010, p. 2), marketing significa trabalhar com mercados 

para conseguir trocas com o propósito de satisfazer as necessidades e desejos humanos. Em 

uma definição mais completa, o autor afirma que “Marketing é um processo social por meio 

do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Onde, as 

pessoas satisfazem as suas necessidades e os seus desejos com produtos.”  

O marketing focaliza o mercado e põe o cliente no centro das atividades da empresa. 

O conceito de marketing envolve ações como vender, divulgar, propagar, promover, 

distribuir, definir preço, construir marca, atender o cliente e, sobretudo, encantá-lo e 

fidelizá-lo. (CHIAVENATO, 2005, p. 2). 

Marketing mix ou composto de marketing significa a combinação específica e única de 

atividades que uma determinada empresa utiliza para proporcionar satisfação ao mercado em 

geral e ao cliente em particular. Tem entre seus objetivos possibilitar uma visão mais clara da 

organização do marketing nas empresas, para caracterizar as relações complexas existentes 

entre o produto, o preço, a praça e a promoção. (CHIAVENATO, 2005, p. 4). 

Os 4 Ps vem sendo  aplicados pelas empresas a fim de atender seus clientes, e suprir 

suas necessidades e desejos de consumo, atingindo com sucesso as estratégias individuais e 

organizacionais. 

Mediante o exposto, surge o questionamento que vai orientar a presente pesquisa: o 

que deve constar no mix mercadológico para tornar a empresa Daris Confecções mais 

estratégica? O objetivo geral do trabalho é verificar o que é necessário para tornar a empresa 

mais estratégica se tratando de mix de marketing, além de descrever o que a empresa faz em 

termos de termos de mix de marketing, identificar o que os clientes valorizam no mix de 

marketing e analisar o mix mercadológico da empresa. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Nos dias de hoje é muito comum se observar que diversas empresas têm dificuldade de 

manterem-se vivas no mercado. A concorrência vem aumentando a cada dia que se passa, 

tornando a vida empresarial mais difícil. Consequentemente, muitas empresas têm procurado 

métodos para se diferenciar dos seus concorrentes, podendo vencer os obstáculos existentes 

no mundo empresarial. 

A busca das empresas pela competitividade e pelo lucro sob as vendas está cada vez 

mais difícil. Para que uma empresa seja competitiva é necessário ter capacidade de competir 

em meio à frequentes variações do mercado. As pessoas estão mais exigentes na hora da 

compra e a oferta de produtos e serviços é grande. Por isso é preciso investir e aprofundar-se 

mais na área de marketing para que se atinjam os objetivos das organizações, pois vender, 

todos querem, mas para que isso aconteça é preciso definir métodos e estratégias no mix 

mercadológico. 

A exigência dos clientes em relação à qualidade aumentou muito, e as empresas que 

não conseguirem manter um padrão de qualidade em seus produtos perderão competitividade 

frente a concorrência. O sucesso de uma organização pode ser influenciado por vários fatores, 

e a superação das expectativas dos clientes em relação a produtos e serviços pode ser um item 

de grande valor em um mercado competitivo, sendo por isso necessário a cuidadosa escolha 

do mix de produtos, planejada para interagir adequadamente com as outras variáveis do mix de 

marketing. 

Tendo em vista as necessidades da empresa na área mercadológica, e visando 

melhorias para a organização, será desenvolvido este trabalho, o qual proprõe trazer 

benefícios à empresa Daris Confecções mediante sua implantação.  

Em virtude de a empresa não possuir um mix mercadológico bem definido, se fez 

necessário investigar e propor um novo mix, tornando a organização mais estratégica se 

tratando de produto, preço, praça e promoção. 

1.2 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

A empresa Daris Confecções Ltda., de propriedade de Claudete Savaris, iniciou suas 

atividades em 1º de Setembro de 1994. Após 11 anos, a empresa foi adquirida por Rosicler 
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Spagnol, que até hoje permanece como proprietária e diretora da loja. A mesma está 

localizada na Rua do Comércio, nº. 1055, Sala A, no Centro de Tapejara/RS. A empresa é de 

pequeno porte e não possui departamentos específicos, a mesma possui duas vendedoras. 

A loja, para melhor satisfazer o cliente, permanece aberta dois sábados à tarde por mês, 

além de atender até as 18:30h de segunda a sexta-feira.  

A referida empresa oferece confecções masculinas e femininas, porém o foco principal 

é a linha feminina. Possui calças, blusas, camisas, de excelente qualidade e de diversas 

marcas, tais como Off World, Eggus, Gang, Biamar, Anselmi entre outras. 

A empresa Daris Confecções Ltda. não possui nenhum tipo de planejamento 

estratégico de marketing. No entanto, a loja se encontra localizada em um ponto estratégico, 

pois neste local circulam muitas pessoas diariamente. 

A contabilidade da empresa Daris confecções é de responsabilidade de um escritório 

terceirizado. 

Na visão da empresa os clientes ficam satisfeitos quando são bem atendidos, quando 

encontram na loja o que procuram e quando as condições de pagamento são boas. A loja não 

possui banco de dados de clientes ainda, mas está em fase de implantação. 

Para o futuro, a empresa pretende expandir suas instalações, trabalhar com mais 

marcas, outras linhas de produtos, promovendo lançamentos, a fim de satisfazer e captar 

novos clientes. 

 

Imagem 1 - Visão externa da loja 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Imagem 2 - Vitrine da loja 

Fonte: O pesquisador (2012). 

 

Imagem 3 - Mercadorias expostas em cabides 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Imagem 4 - Exposição dos produtos 

Fonte: O pesquisador (2012). 

 

Imagem 5 - Exposição de produtos no balcão da loja 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Imagem 6 - Manequim para exposição de produtos 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A seguir, serão demonstrados os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

para a realização dos objetivos propostos. 

Metodologia pode ser definida como o estudo e a avaliação dos diversos métodos, com 

o propósito de identificar as possibilidades e as limitações no âmbito de sua aplicação no 

processo de pesquisa científica. A metodologia permite, portanto, a escolha da melhor 

maneira de abordar determinado problema, integrando os conhecimentos a respeito dos 

métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas. (DIEHL; TATIM, 2004, p. 47-48).  

2.1 ABORDAGEM 

Para a pesquisa qualitativa, será realizada uma abordagem direta com entrevistas 

gravadas. A entrevista pessoal, conforme a opinião de Kotler (1998, p. 195) “tem vantagem 

com relação a outras técnicas, pois deixam o entrevistado mais à vontade, confortável em 

responder as questões formuladas”.  

2.2 TIPO DE PESQUISA 

“A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas teóricos ou práticos 

com o emprego de processos científicos. A pesquisa parte, pois, de uma dúvida ou problema 

e, com o uso do método científico, busca uma resposta ou solução.” (CERVO; BERVIAN, 

2002, p. 63). 

O trabalho foi realizado através de uma pesquisa quantitativa descritiva e qualitativa 

exploratória, estudo de caso e pesquisa bibliográfica. O tipo de pesquisa quantitativa 

caracteriza-se pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados por 

meio de técnicas estatísticas, com o objetivo principal de garantir resultados precisos evitando 

distorções de análise e interpretação, oferecendo uma margem de segurança maior. 

Juntamente com a pesquisa quantitativa, será aplicada ao estudo a pesquisa 
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exploratória, cujo principal objetivo é de proporcionar maior familiaridade com o problema a 

ser resolvido, e de tornar o mesmo mais explícito. Para se aprofundar mais no problema, será 

realizado um levantamento bibliográfico, com análise de exemplos para uma maior 

compreensão do assunto. 

A pesquisa bibliográfica, que segundo Cervo e Bervian (2002, p. 65), procura explicar 

um problema a partir de referência teóricas publicadas em documentos. É um meio de 

formação por excelência e é um dos procedimentos básicos para os estudos monográficos.  

A pesquisa descritiva é utilizada para observar, registrar, analisar e correlacionar os 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Ainda, procura descobrir, a frequência com que esse 

fenômeno ocorre. 

2.3 MÉTODO 

“O método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para 

atingir um certo fim ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o 

conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da verdade.” (CERVO; 

BERVIAN, 2002, p. 23).  

O método de indução foi o escolhido para a realização da pesquisa. Conforme Cervo e 

Bervian (2002, p. 34), o método indutivo significa a argumentação que torna explícitas 

verdades particulares contidas em verdades universais.  

2.4 TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS  

Conforme Lakatos e Marconi (1991, p. 165), “esta é uma estapa da pesquisa em que se 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a 

coleta dos dados previstos”.  

Primeiramente, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi o roteiro de 

entrevistas com a diretora da empresa, utilizando perguntas abertas, conforme Apêndice A, da 

página 50. Após, foi realizado uma pesquisa dentro da loja, durante uma semana, aplicando 

um questionário de múltipla escolha, conforme Anexo B, da página 52 para os clientes que 

entravam na loja, e que se dispuzeram a responder.  

Sobre o questionário é preciso esclarecer que este pode ser considerado, na visão de 
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Lakatos e Marconi (1991, p. 65) como sendo [...] um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito. O 

questionário apresenta vantagens como economia de tempo, obtém grande número de dados, 

atinge maior número de pessoas simultaneamente, obtém respostas rápidas e precisas, há mais 

tempo para responder e em hora mais favorável. 

2.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Depois de obtidos os dados, foi necessário organizá-los de forma à facilitar a 

realização da análise. Inicialmente foi feita a apuração das questões discursivas e o mesmo 

processo foi realizado em relação às questões objetivas. 

Ao se realizar esta etapa, foram tabulados os dados e percentuais obtidos de acordo 

com cada questão. Diante dos dados tabulados, foram melhor identificadas as variáveis 

obtidas e consequentemente analisadas e interpretas para elaboração do relatório final da 

pesquisa. 

Na pesquisa exploratória, foi feita a análise de conteúdo. Para a pesquisa quantitativa 

os dados foram analisados através de estatística simples, com gráficos comentados. Segundo 

Malhotra (2001), a análise de conteúdo é um método apropriado quando o fenômeno a ser 

observado é a comunicação, e não um comportamento ou objetos físicos. 

2.6 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população da pesquisa é composta pela diretora e clientes da empresa, que se 

dispuzeram a participar da pesquisa. Tendo em vista que a empresa não possui cadastro de 

clientes, a amostra utilizada foi aleatória simples.  

Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, como é 

largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, 

pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão objetos de estudo. 

População amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhido 

segundo algum critério de representatividade. (VERGARA 2004, p. 50). 

Segundo Malhotra (2001), “na amostragem aleatória cada elemento da população têm 

uma propabilidade conhecida e igual. [...] A amostra é extraída de uma composição da 

amostra por um processo aleatório”. 
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Para a realização da pesquisa, foram aplicados roteiros de entrevista, com perguntas 

abertas, para a diretora da empresa. Na pesquisa quantitativa, foi aplicado o questionário com 

perguntas discursivas e questões de múltipla escolha, para 20 clientes. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO MARKETING 

Segundo Kotler (1996, p. 6), “o marketing bem sucedido deve ter o produto certo à 

disposição, no lugar certo e na hora certa, certificando-se de que o cliente tenha conhecimento 

do produto”.  

De acordo com Kotler (1998, p. 27), “Marketing é um processo social e gerencial pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca 

de produtos de valor com outros”. Dessa forma, o objetivo principal do marketing é a 

satisfação dos desejos e também das necessidades nas partes envolvidas nas relações de troca. 

Com o foco maior no relacionamento com os clientes, Vavra (1993) explica que o 

marketing pode ser considerado como o processo de conceber, produzir, fixar preços, 

promover e distribuir ideias, bens e serviços que satisfazem as necessidades de indivíduos e 

organizações.  

De acordo com Cobra, a definição de marketing, na maioria das vezes, inclui áreas 

como o comportamento do consumidor, o preço, marketing social, administração de vendas, 

embalagem, vias de distribuição, gerencia de produtos entre outros. (1997, s/p). 

Outra definição de marketing é dada por Las Casas como: 

[...] área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações 

de troca, orientada para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 

visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 

sempre o meio de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar 

social da sociedade. (1997, p. 26). 

O mesmo autor esclarece ainda que o papel social do marketing é o de satisfazer as 

necessidades do consumidor. No entanto, dentro da realidade brasileira, o marketing é usado 

para criar desejos de consumo com relação a certos produtos e serviços. 

Entretanto, o conceito de marketing tem englobado a construção de satisfatórios 

relacionamentos a longo prazo, do tipo ganha-ganha, no qual indivíduos e grupos obtêm 

aquilo que desejam. O marketing se originou para atender as necessidades de mercado, mas 
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não está limitado aos bens de consumo. É também amplamente usado para vender ideias e 

programas sociais.  

“O sucesso financeiro muitas vezes depende da habilidade de marketing. Finanças, 

operações, contabilidade e outras funções de negócios não terão sentido se não houver uma 

demanda para produtos e serviços suficiente para que a empresa obtenha lucro.” (KOTLER; 

KELLER, 2006, p. 2) 

O marketing, no entanto, não é nada simples. Grandes e conhecidas empresas como 

General Motors, Kodak e Xerox, ao defrontarem com consumidores e clientes mais exigentes, 

juntamente com novos concorrentes, precisaram repensar seus modelos de negócios, tendo em 

vista estas situações. Vale a pena destacar a grande importância do marketing para as 

empresas, pois nem sempre tomar decisões corretas é tão fácil. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 

3). 

3.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

“O marketing de relacionamento estabelece sólidas ligações econômicas, técnicas e 

sociais entre as partes. Ele reduz o dinheiro e o tempo investidos nas transações. Nos casos 

mais bem sucedidos, as transações deixam de ser negociadas de tempos em tempos e se 

tornam rotineiras.” (KOTLER, 2000, p. 35). 

3.3 O MARKETING ESTRATÉGICO E O VALOR PARA O CLIENTE 

Um tema que atualmente possui extrema importância para as empresas é o valor do 

cliente. O planejamento do processo da comercialização começa justamente no conhecimento 

das necessidades dos clientes. Consequentemente, as organizações devem oferecer aquilo que 

os consumidores desejam e precisa demonstrar que eles são essenciais para o sucesso da 

empresa. 

Quando se fala na criação de valor, não se quer referir ao equivalente financeiro, ao 

valor monetário do produto, mas, sim, aos aspectos fundamentais referentes à valorização dos 

consumidores. 
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Os consumidores escolhem entre diferentes ofertas, considerando qual delas lhe 

proporcionará mais valor. Tal valor é resultado dos benefícios cotejados com os 

custos tangíveis e intangíveis percebidos pelo consumidor, e pode ser visto como 

uma combinação de qualidade, serviço e preço. (KOTLER; KELLER apud 

HAMZA, 2009, p. 19). 

3.4 MIX DE MARKETING 

O composto de marketing foi proposto na década de 60 por Jerome McCarthy, para 

caracterizar as relações complexas existentes entre o produto, o preço, a praça e a promoção. 

Veio a ser chamado de 4 Ps, tornando-se, após esse momento, fundamental às estratégias e às 

ações de marketing organizacional. Gombeski Jr. desenvolveu um modelo orientado a 

princípios, considerando oito principais elementos do marketing: o marketing interno, o 

desenvolvimento de produtos e programas, a definição do público-alvo, os canais, a 

diferenciação, as vendas e o posicionamento. (FRANTZ, 2010, p. 4). 

Portanto, os 4 Ps mantêm uma forte influência no que se refere às estratégias, sendo 

que a figura 1 representa cada um dos quatro elementos.  

Um mix de produtos também pode ser chamado de sortimento de produtos, ou seja, são 

todos os produtos e itens que uma determinada empresa coloca a venda. Pode ser composto de 

várias linhas, ainda pode possuir abrangência, extensão, profundidade e consistência 

específica.  

Na abrangência, são identificadas as quantas linhas de produtos que a empresa oferece 

no seu mix. A extensão refere-se ao número total de itens no mix de produtos. Já a 

profundidade refere-se as opções oferecidas em cada produto na linha. E, por fim, a 

consistência apresenta a relação entre as várias linhas de produtos em termos de uso final, 

como por exemplo, os canais de distribuição. As linhas podem ser menos consistentes quando 

desempenharem diferentes funções para os clientes. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 374).  

Em relação aos conceitos apresentados, nota-se que, através de um correto mix de 

marketing, a organização poderá obter maiores lucros. É importante ressaltar também que o 

mundo vive em constantes mudanças, uma vez que a proporção que parece perfeita hoje pode 

não render o mesmo resultado no ano que vem, ou até mesmo amanhã. 

 

 

 

 



 

 

26 

 

 

 

 

 

 

D 

q 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mix de Marketing 

Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 17). 

3.4.1 Produto 

“Um produto é tudo o que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou desejo.” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 366). 

Um produto pode apresentar diversos significados sob a ótica dos consumidores. 

Todos os fatores externos ao produto, os elementos de mercado, como tendências 

tecnológicas, dinâmica, concorrência, tendências sociais e econômicas, influenciam 

a maneira do consumidor ver um determinado produto. (VIEIRA DE CARVALHO, 

2006, s/p). 

O produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para sua apreciação, aquisição, 

uso ou consumo e que satisfaça as necessidades e desejos existentes. 

Segundo Las Casas (1993), o produto é a parte mais importante do composto de 

marketing. Todas as atividades de uma empresa justificam-se pela sua existência. 
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Para Kotler e Armstrong (1993), o conceito de produto não está limitado a objetos 

físicos. Qualquer coisa capaz de satisfazer uma necessidade pode ser denominada produto. 

Além de bens e serviços, produtos incluem pessoas, lugares, organizações, atividades e ideias. 

Nesse entendimento, o autor apresenta duas características dos produtos: classificação e 

componentes. 

3.3.1.1 Níveis de Produto 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 366), existem cinco níveis de produto, cada nível 

agrega mais valor para o cliente. O primeiro nível é o benefício central, que significa ser o 

serviço ou benefício fundamental que o cliente está comprando. No segundo nível, é 

necessário que o profissional de marketing transforme o benefício central em um produto 

básico. Já no terceiro nível é necessário preparar o produto esperado, ou seja, atrelar ao bem, 

vários atributos que os clientes esperam adquirir na compra de tal produto. 

No quarto nível é o momento de preparar um produto ampliado, ou seja, exceder as 

expectativas do cliente é o diferencial que se dá à aquele produto. Já no quinto e último nível, 

é o momento que leva o profissional de marketing a examinar como o cliente consome tal 

produto, como obtêm, usa, se adapta e por fim, descarta o produto.  

3.3.1.2 Diferenciação de Produto 

Os produtos podem ser diferenciados quanto a forma, características, qualidade de 

desempenho, qualidade de conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de reparo e 

estilo. 

Forma: podem ser diferenciados em termos de tamanho, formato ou estrutura física. 

Características: complementam a função básica do produto. 

Qualidade de desempenho: pode possuir nível baixo, médio, alto ou superior, é onde 

as características entram em ação. 

Qualidade de conformidade: os clientes esperam que os produtos tenham alta 

qualidade de conformidade, que todas as peças produzidas sejam iguais e atendam as 

especificações prometidas. 

Durabilidade: é o que se espera do produto em condições normais, é um atributo 
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valioso para determinados produtos. Os compradores têm tendência a pagar mais por produtos 

que tenham maior durabilidade. 

Confiabilidade: os clientes pagam um preço premium por produtos mais confiáveis, 

ou seja, é a mensuração da probabilidade de tal produto dificilmente quebrar ou apresentar 

defeitos durante um certo período. 

Facilidade de reparo: é a facilidade de consertar um produto que funciona mal, ou 

para de funcionar.  

Estilo: é o visual do produto e a sensação que passa a pessoa que irá comprá-lo, não 

deixa de ser a estética do produto. 

3.3.1.3 Classificação dos Produtos 

Kotler (2000, p. 417), cita os sete níveis da hierarquia de produto, sendo eles: 

1) Família de necessidade: a necessidade central que sustenta a existência de uma 

família de produtos; 

2) Família de produtos: todas as classes de produtos que podem satisfazer uma 

necessidade central com razoável eficácia: 

3) Classe de produtos: um grupo de produtos dentro da família de produtos que têm 

uma certa coerência funcional; 

4) Linha de produtos: um grupo de produtos dentro de uma classe de produtos que 

estão intimamente relacionados porque desempenham uma função similar, sendo 

vendidos para os mesmos grupos de clientes e comercializados através dos mesmos 

canais, ou que se incluem em determinadas faixas de preço: 

5) Tipo de produto: um grupo de itens dentro de uma linha de produtos que 

compartilham uma das diversas formas possíveis do produto; 

6) Marca: o nome, associado a um ou mais itens da linha de produtos, que é usado para 

identificar a fonte ou caráter do item ou dos itens; 

7) Item: uma unidade distinta dentro de uma marca ou linha de produtos que se 

distingue pelo tamanho, preço, aparência ou outro atributo. 
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3.4.2 Preço 

Na visão de Frantz et al (2010) o preço está em todo lugar, é um dos componentes 

mais importantes a ser analisado e determinado num negócio. O preço deve ser determinado 

com base nos custos de produção, custos administrativos e custos de lançamentos do produto 

no mercado, deve acima de tudo ser condizente com o valor que as pessoas lhe aferirão.  

As empresas devem mostrar através de uma estratégia de marketing o real valor do 

produto e criar uma identidade com os consumidores, porém se isso não for possível, 

será realmente necessário concorrer com preço menor. Portanto, aí está um dos 

motivos para que o preço comece por um nível mais alto. Além do mais será 

possível ceder à barganha de clientes maiores e fazer promoções sem que seja 

necessário trabalhar no limite financeiro. (FRANTZ, 2010, p. 5). 

O preço é o único elemento do mix de marketing que produz receita; os demais 

produzem custos. Ele também é um dos elementos flexíveis: pode ser alterado com 

rapidez, ao contrário das características de produtos, dos compromissos com canais 

de distribuição e até das promoções. O preço também informa ao mercado o 

posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca. Um 

produto bem desenhado e comercializado pode determinar um preço superior e obter 

alto lucro. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 428). 

Na opinião de Siqueira (1992, p. 200) preço “é o montante em dinheiro exigido para se 

conseguir em troca um tipo qualquer de produto e os serviços que o acompanham”, isto é, “é 

o recebimento de alguma coisa com a intenção de recuperar os custos totais mais um retorno 

para compensar o esforço pessoal e o risco do capital investido”.  

Kotler (1996, s/p) ressalta que o preço é o único elemento do mix de marketing que 

produz receita: todos os outros elementos representam custos. Além do mais, os preços e a 

concorrência de preços tem sido o principal problema que os executivos de marketing devem 

resolver.  

Sabe-se que é importante uma empresa estabelecer estratégias quanto as suas políticas 

de preço. Somente a partir dessas estratégias, a empresa precisa também definir objetivos de 

sua política de preços que de acordo com Marques (2008, p. 88), são: proporcionar, a longo 

prazo, o maior lucro possível; permitir a maximização “lucrativa” de sua participação de 

marcado; maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdícios operacionais; 

e maximizar o capital empregado, de modo a perpetuar os negócios de modo auto-sustentado. 

3.3.2.1 Política de preço 

Segundo Chiavenato (2005, p. 7), política são regras genéricas que servem para balizar 
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as decisões da empresa quanto aos seus objetivos. As políticas de preço decorrem dos 

objetivos da empresa e podem sofrer ajustes relacionados a demanda ou ainda alterações e 

mudanças nos produtos.  

Segundo Chintagunta (apud CARVALHO; LARA, 2007, p. 42), os principais fatores 

que determinam a política de preços, pelo menos para itens de compra frequente, são: atitudes 

dos fornecedores, em termos de preços no atacado e pagamentos promocionais. 

Kotler (2000, p. 477) estabelece seis passos para o estabelecimento do preço de um 

produto: 

 

Figura 2 - Estabelecimento da política de determinação de preços 

Fonte: Kotler (2000, p. 477). 

3.4.3 Praça 

Sabe-se que a escolha da localização de uma empresa é a chave do sucesso. Para 

Ballou (2007, p. 48) “Muitos especialistas consideram a distribuição física como parte 

integrante da função de marketing, pois a missão da maioria das empresas é gerar lucro”.  

Conseguir demanda é resultado dos esforços promocionais, assim como do preço e 

da composição [...] da carteira de produtos oferecidos ao público. Uma vez 

conseguida a demanda, esta deve ser atendida e é quando a distribuição física age. 

Seus esforços dirigem-se a colocar o produto certo, no lugar certo e no instante 

correto para atender os requisitos de demanda.  Caso não existissem outras relações 

além desta, as atividades de obtenção de demanda e de atendimento da demanda 

poderiam ser facilmente separadas. (BALLOU, 2007, p. 49). 

Segundo Ferreira, o canal de marketing necessita basear-se na logística para colocar os 

produtos à disposição dos consumidores. Portanto, a criação de utilidades de tempo e lugar 

essencial para a satisfação dos clientes, depende da logística.  
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Um canal de distribuição corresponde a uma ou mais empresas ou indivíduos que 

participam do fluxo de produtos e/ou serviços desde o produtor até o cliente ou 

usuário final. Algumas vezes, uma empresa entrega diretamente a seus clientes, mas 

muitas vezes utiliza outras empresas ou indivíduos para distribuir todos os seus 

produtos ou alguns deles ao cliente final. (ARNOLD, 2011, p. 356). 

A distribuição física é responsável por entregar aos clientes o que eles desejam a um 

custo mínimo. O objetivo da administração da distribuição é criar e operar um 

sistema de distribuição que atinja o nível exigido de atendimento aos clientes, 

possivelmente, aos menores custos. Para atingir tal objetivo, todas as atividades 

envolvidas no transporte e no armazenamento de produtos devem ser organizadas 

em sistema integrado. (ARNOLD, 2011, p. 358). 

3.4.4 Promoção 

Todas as organizações modernas precisam usar várias formas de comunicação de 

marketing para promover ofertas e conseguir atingir objetivos financeiros e não-financeiros. 

As principais formas de comunicação abrangem propaganda, vendedores, pontos de venda e 

vários outros instrumentos de comunicação. Essas atividades constituem um dos componentes 

do mix de marketing, que é chamado de promoção.  

O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto a um preço 

atraente e torná-lo acessível. As empresas precisam também se comunicar com as 

partes interessadas atuais e potenciais e com o público em geral. Para a maioria das 

empresas, o problema não é comunicar, e sim o que dizer, como dizer, para quem 

dizer e com que freqüência dizer. (KOTLER, 2000, p. 570). 

 “A proposta de comunicação em marketing é informar. Os consumidores precisam ter 

garantia de que o produto pode proporcionar o que realmente querem ou necessitam, onde 

precisa um pouco de persuasão.” (MARTINS, 2005, s/p). 

Na visão de Kotler (2000, p. 570) o marketing exige mais do que desenvolver bons 

produtos, definir-lhes preços atrativos à disposição dos consumidores-alvo. Como outra 

variável controlável do composto mercadológico, têm-se a promoção, com significado de 

comunicação. Neste caso, o administrador de marketing deve preocupar-se com as várias 

formas, que sejam eficientes, para informar aos consumidores a respeito dos seus produtos, 

serviços ou formação da própria imagem da empresa. 

Para Kotler (2000, p. 570) a comunicação de marketing de uma empresa como mix de 

promoção, buscando seus objetivos de propaganda e marketing, através das seguintes 

ferramentas promocionais: 

- Propaganda: É qualquer forma paga de apresentação impessoal para a promoção de 

idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado; 
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- Marketing Direto: Uso do correio, telefone e outras ferramentas de contato impessoal 

para comunicar ou solicitar resposta de consumidores ativos e potenciais 

específicos; 

- Promoção de Vendas: Incentivos de curto prazo com o fim de encorajar a compra ou 

venda de um produto ou serviço; 

- Relações Públicas e Publicidade: É o desenvolvimento de boas relações com os 

vários públicos da empresa pela obtenção de publicidade favorável, construção de 

uma imagem corporativa, e o manuseio e afastamento de – rumores, histórias ou 

eventos desfavoráveis; 

- Venda Pessoal: Interação face a face com um ou mais compradores potenciais com o 

propósito de fazer vendas. 

A promoção de um produto consiste no lançamento do mesmo criando um elo de 

comunicação da empresa com o mercado consumidor, através de divulgações na 

mídia televisiva, outdoors, rádios, revistas do segmento, jornais e internet. Envolve 

também, o processo de venda do produto, o qual busca a união com as equipes de 

vendas e tem como objetivo aumentar sua capacidade, estimulando-as a vender a 

marca, ou seja, o produto, demonstrando aos consumidores as oportunidades que ele 

pode oferecer. (FRANTZ, 2010, p. 6). 

A meta geral da propaganda é estimular a troca, forçando a ânsia de demanda por um 

produto para a direita. Se a propaganda fizer seu trabalho apropriadamente por um dado 

preço, será trocada uma quantidade maior do produto. Para a Associação Americana de 

Marketing, propaganda é toda forma paga e impessoal de promover ideias, bens e serviços por 

conta de uma instituição patrocinadora. (MARTINS, 2005, s/p).  

3.5 O MIX COMO UM PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Acredita-se ser o marketing responsável pela inteligência de mercado, incluindo 

também conhecer profundamente o cliente, cabível a ele também a oportunidade de causar 

impacto positivo junto ao processo de desenvolvimento tanto dos produtos quanto dos 

serviços colaborando para uma inovação real. Transformando segundo Campos (2012, p. 1) 

“insights sobre clientes em insights de negócios o marketing pode e deve usá-los para 

direcionar a inovação”.  

Existe uma grande discussão sobre tal inovação nos últimos tempos. No entanto, 
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grande parte das empresas acabam se perdendo em meio a tantas idéias e propostas. Na 

maioria das vezes se encontram desorientadas no momento de decidir como colocar e 

distribuir seus recursos nestas novas ideias e projetos. Para as empresas na visão de Campos 

(2012), deve-se levar em conta a dica ressaltada pelo marketing sendo que, as mesmas devem 

sempre trazer em mente o conceito de valor, não esquecendo que o valor sempre é 

determinado pelo cliente.  

Deste modo, de acordo com Campos: 

[...] desde que nasce a ideia de um novo produto, o cliente deve ser imediatamente 

envolvido no processo de inovação e, é claro, esse envolvimento é feito através da 

equipe de marketing.  A chave para o sucesso da inovação não é nova, ao contrário, 

ela abre as portas dos melhores trabalhos relacionados ao “P” de Produto e ao “P” de 

Promoção atuando em conjunto e de forma inteligente. 

A autora ressalta que quando o assunto é inovação, gosta de mencionar a frase que 

ouviu em uma palestra dada pelo presidente da 3M: “Pesquisa é transformar dinheiro em 

conhecimento. Inovação é transformar conhecimento em dinheiro”. (CAMPOS, 2012, p. 1) 

Entende-se ser esta uma atitude simples e ao mesmo tempo não apresenta dificuldade 

nenhuma de ser colocada em prática.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo trata da análise dos dados obtidos em função da aplicação dos 

questionários e do roteiro de entrevista, nele apresenta-se o resultado obtido através da 

pesquisa.  

Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 342) “uma vez manipulados os dados e obtidos 

os resultados, o passo seguinte é a análise e a interpretação destes, constituindo-se ambos no 

núcleo central da pesquisa”. 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS ROTEIROS DE ENTREVISTA 

APLICADO JUNTO A DIRETORA DA EMPRESA 

Ao perguntar para a diretora da empresa o que significa estratégia de marketing e de 

que forma a empresa a desenvolve, a empresária respondeu que: “estratégia de marketing é 

expor os produtos de maneira adequada, a fim de captar novos clientes, é ter objetivos em 

mente e tentar atingí-los, utilizando as ferramentas que o marketing oferece”. Segundo a 

diretora, as ferramentas que vem utilizando, a fim de alcançar as metas na loja, envolvem os 

4Ps, especialmente no que se refere ao produto.  

A variedade dos produtos oferecidos na loja envolve calças, camisas masculinas e 

femininas, short jeans, blusinhas, acessórios, como bolsas, cintos e lenços. Tais produtos são 

de marcas conhecidas e concedidas no mercado atual, como por exemplo, Biamar, Anselmi e 

Gang estão dentro do mix de produtos oferecidos pela loja. Por serem marcas conhecidas, a 

qualidade dos produtos é ótima, além de possuirem um design elegante e sofisticado, afirma a 

diretora.  

Os tamanhos são variados, PP, P, M, G e GG, dependendo do tipo da peça. As 

mercadorias não possuem garantia, por se tratarem de confecções. A empresa só aceita 

devoluções das peças que estiverem danificadas, no prazo de três dias úteis após a compra. 

Em relação aos atributos dos produtos oferecidos na loja, a empresária diz que são a 

diversificação de modelos, cores, tamanhos, ótima qualidade e preços acessíveis.  
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Ao perguntar a diretora, como eram organizados e expostos os produtos na loja, ela 

respondeu que “a maior parte de seus produtos ficam em exposição através de cabides, 

manequins, expositores, separados por modelos e tamanhos facilitando o acesso dos clientes e 

dando maior liberdades aos mesmos, que em alguns casos se o produto não estivesse exposto 

os cliente ficariam constrangidos em pedir para ver sem ter a intenção de comprar naquele 

momento. O restante das mercadorias, modelos que não estão expostos ficam guardados nas 

prateleiras, também divididos em modelos e tamanhos, facilitando o rápido atendimento ao 

cliente.” 

Quando perguntado se as estratégias de marketing geram valor ao cliente, a diretora 

respondeu que “não só gera valor ao cliente, mas também aos produtos e à própria empresa, 

pois tudo o que for feito positivamente agrega valor”. 

Em termos de promoção/propaganda a entrevistada respondeu que não há um 

planejamento em relação ao que se trata de promoção. “Como a cidade é pequena, apenas 

realiza-se “marketing boca-a-boca” e raramente utiliza-se de propaganda de rua em algumas 

datas comemorativas. A vitrine da loja é bem cuidada e sempre que a loja recebe novidades é 

colocado algumas peças a mostra. O espaço é um pouco limitado, por ser uma peça pequena.” 

Quando perguntado à diretora o que ela tem feito para captar clientes, ela diz que 

“utilizo muito relações pessoais e interpessoais, além de utilizar estratégias de preço e manter 

a qualidade dos produtos.” Isso quer dizer que há um bom relacionamento com as pessoas, 

uma boa comunicação, que pode trazer ótimos benefícios a empresa. A empresária diz 

também que “a maioria dos consumidores de hoje não estão tão preocupados com o preço 

cobrado pelas mercadorias, e sim pelo valor que é agregado aos produtos e percebido pelos 

clientes. Não basta ter um excelente produto, é preciso saber vendê-lo”. 

Ao perguntar como se estabelece a fixação dos preços, a diretora respondeu que “é 

levado em conta o custo das mercadorias, algumas despesas internas e os custos com 

funcionários. No final, chegando ao consumidor, um produto de boa qualidade com um preço 

acessível e condizente com o mercado consumidor. As vendas à vista tem desconto de 10%, a 

empresa aceita cartões de crédito, também vende no crediário em até cinco vezes. Como a 

empresa ainda não possui cadastro da carteira de clientes, não é feito análise de crédito.” 

O ponto de venda, segundo a diretora, é um ótimo local, pois está localizado no centro 

da cidade, próximo a praça a central, onde há um grande fluxo de pessoas. Além disso, está 

localizado entre as melhores lojas do comércio, é de fácil acesso, tem disponibilidade de 

estacionamento.  

A empresa não trabalha com estoque de mercadorias, “o espaço é limitado, e por 
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trabalhar com peças únicas, elas são todas expostas, não tendo necessidade de estocagem”. 

Na opinião da diretora, o que a empresa oferece de melhor a seus clientes são os 

produtos de qualidade e o bom atendimento. Para ela, “o bom atendimento é não fazer o 

cliente esperar e é tratá-lo da melhor forma possível, com produtos de qualidade e de 

durabilidade compensativa”. 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

AOS CLIENTES DA EMPRESA DARIS CONFECÇÕES 

De acordo com os dados obtidos através da pesquisa, em se tratando do tempo que os 

clientes compram na loja, 30% dos entrevistados compram a mais de 3 anos. O percentual de 

entrevistados que compram de 5 a 7 anos também é de 30%, já os clientes que compram 

acima de 7 anos é de 10%, os outros 10% dos entrevistados compram a menos de 1 ano, 

conforme demonstrado na tabela e gráfico de número 1. 

Em relação à fidelização dos clientes da empresa Daris Confecções, nota-se que existe 

um bom relacionamento entre a empresa e os clientes, visto que é muito importante manter 

contato com o público externo, pois é uma forma de mantê-los informados com as novidades 

da loja, além de atraí-los para que voltem a comprar novos produtos. 

Tabela 1 - Tempo que o cliente compra na loja 

Tempo que compra na loja N° de Clientes % de Clientes 

Menos de 1 ano 02 10% 

1 a  3 anos 04 20% 

3 a 5 anos 06 30% 

5 a 7 anos 06 30% 

Acima de 7 anos 02 10% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 1 - Percentual de clientes que compram na loja 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Quando perguntado a respeito da qualidade dos produtos, 83% dos entrevistados 

consideram os produtos oferecidos de boa qualidade. Os outros 15% responderam que os 

produtos são de ótima qualidade. Nenhum dos entrevistados respondeu que os produtos são de 

péssima qualidade ou que são ruins. Os dados citados são apresentados na tabela e gráfico de 

número 2. 

“Podemos dizer que a empresa fornece qualidade sempre que seu produto ou serviço 

atende às expectativas dos clientes ou as excede. Uma empresa que satisfaz a maioria das 

necessidades de seus clientes durante a maior parte do tempo é denominada empresa de 

qualidade.” (KOTLER, 2000, p.79). 

Tabela 2 - Percentual quanto a qualidade dos produtos 

Qualidade dos produtos Nº. de clientes % de Clientes 

Péssimo 0 0% 

Ruim 0 0% 

Bom 17 85% 

Ótimo 3 15% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 2 - Qualidade dos produtos 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Em relação aos preços dos produtos, 68% dos entrevistados consideram os preços dos 

produtos da empresa Daris Confecções acima ao de outras lojas. Ou outros 32% responderam 

que os preços são semelhantes ao das outras lojas. Nenhum dos entrevistados considerou os 

preços abaixo ao dos concorrentes da loja, conforme a tabela e gráfico de número 3. 

Pode-se notar que a empresa utiliza preços um pouco acima dos concorrentes e que os 

clientes preferem pagar preços mais elevados pelas mercadorias. Isso demonstra que os 

produtos são de boa qualidade e que nem sempre somente o preço influencia a compra ou a 

venda. 

“Níveis mais elevados de qualidade resultam em níveis mais elevados de satisfação de 

clientes, ao mesmo tempo em que sustentam preços mais altos e (frequentemente) custos 

menores.” (KOTLER, 2000, p.79). 

Tabela 3 - Preço dos produtos 

Preço dos produtos N° de Clientes % de Clientes 

Semelhante ao de outras lojas 7 35% 

Acima ao de outras lojas 13 65% 

Abaixo ao de outras lojas 0 0% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 3 - Preço dos produtos 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Se tratando da localização, conforme a tabela e gráfico de número 4, 85% dos 

entrevistados responderam que o local onde a empresa está instalada é bom. Os 15% 

consideram o lugar um ótimo ponto de venda. Nenhum dos entrevistados considerou a 

localização um ruim ou péssimo lugar. 

Tabela 4 - Localização da loja 

Localização da loja N° de Clientes % de Clientes 

Péssimo 0 0% 

Ruim 0 0% 

Bom 17 85% 

Ótimo 3 15% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 4 – Localização da loja 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Em relação às propagandas, conforme a tabela e o gráfico de número 5, 76% dos 

entrevistados responderam que a empresa Daris Confecções realiza às vezes, os outros 24% 

responderam que a empresa nunca realizou algum tipo de propaganda. Nenhum dos 

entrevistados respondeu que a empresa realiza sempre propagandas. 

Nota-se que a empresa apresenta problema na execução das propagandas. 

Segundo Kotler, a comunicação deve evidenciar esforços para predispor o consumidor 

à 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. (2000, p. 99). 

Tabela 5 - Propaganda da loja 

A empresa tem feito propaganda? N° de Clientes % de Clientes 

Nunca 5 25% 

As vezes 15 75% 

Sempre 0 0% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 5 - Propaganda 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Quando perguntado aos clientes o que eles consideram de melhor na empresa, 

conforme a tabela e gráfico de número 6, 93% dos entrevistados responderam que são os 

produtos, 7% responderam que o bom atendimento é o que a empresa tem de melhor. Nenhum 

dos entrevistados considerou produto e preço ou somente preço o melhor que a empresa tem a 

oferecer. 

Tabela 6 - Ápice da empresa 

Ápice da empresa Nº. de Clientes % de Clientes 

Produto 18 90% 

Produto e preço 0 0% 

Preço 0 0% 

Bom atendimento 2 10% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 6 - Ápice da empresa 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Nota-se que a empresa Daris Confecções  apresenta problema na execução de suas 

propagandas, conforme a tabela e gráfico 7, visto que, 64% dos entrevistados acham que a 

mesma deveria ser melhorada com urgência, 36% acham que o preço é um dos pontos fracos 

da empresa. Nenhum dos entrevistados considerou os produtos ou o ponto de venda um ponto 

fraco para a loja. 

Tabela 7 - Pontos Fracos 

Pontos fracos Nº. de clientes % de Clientes 

Produto 0 0% 

Preço 7 35% 

Localização da loja 0 0% 

Propaganda 13 65% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 7 - Pontos fracos 

Fonte: O pesquisador (2012). 

Quando perguntado aos entrevistados se eles entrariam na loja, ao ver um produto 

exposto na vitrine que lhe chama a atenção, conforme a tabela e gráfico de número 8, 78% 

responderam que sim, 22% responderam que talvez entrariam e somente 2% responderam que 

não entrariam na loja. 

Isso demonstra o quanto é importante manter os produtos bem expostos na vitrine da 

loja, despertando a curiosidade, para atrair o consumidor. É importante ter cuidado com a 

exposição dos produtos, além de estar em contínuo investimento e renovação de mercadorias. 

Tabela 8 - Vitrine da loja 

Vitrine da loja Nº. de Clientes % de Clientes 

Sim 15 75% 

Não 1 5% 

Talvez 4 20% 

Fonte: O pesquisador (2012). 
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Gráfico 8 - Vitrine da loja 

Fonte: O pesquisador (2012). 

4.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Com os dados obtidos e analisados, pode-se notar que a maioria dos clientes 

consideram o preço dos produtos acima ao de outras lojas. Isso não quer dizer que a empresa 

está explorando seus clientes, mas demonstra que a qualidade dos produtos oferecidos está 

atrelada ao preço dos mesmos. Também foi observado que os clientes consideram como ponto 

fraco para a empresa a propaganda e a promoção. A diretora da empresa cita que só tem feito 

propaganda “boca-a-boca” e raramente propaganda de rua. Os demais itens questionados, não 

apresentaram nenhuma deficiência, pois quanto à qualidade dos produtos e a localização, a 

maioria dos entrevistados considerou boa; portanto, não terão necessidade de serem mudados. 

Isso demonstra que a empresa necessita investir mais em propaganda e promoção. 

Uma das propostas a serem implantadas na loja seria um marketing promocional, a fim de 

divulgar mais a empresa, captar novos clientes e atingir os objetivos propostos. 

Algumas sugestões para a empresa seriam: 

- Organizar a carteira de clientes, a fim de que se possa manter contato com eles; 

- Fazer o pós-venda, ligando para os clientes na data do aniversário; mandar encarte 

com promoções da loja; 

- Utilizar marketing direto com uso de correio, telefone e outras ferramentas de contato 

impessoal; 

- Promover ofertas e promoções mensalmente e não somente em datas comemorativas 
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com o intuito de aumentar as vendas; 

- Expandir o espaço para a exposição dos produtos na vitrine da loja; 
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CONCLUSÃO 

As estratégias de marketing e o composto de mix mercadológico pesquisadas e 

demonstradas neste trabalho de conclusão de curso evidenciam a necessidade à busca 

constante em relação aos serviços oferecidos aos clientes e a importância de um mix bem 

elaborado. Sabe-se que o cliente é a razão principal para que a empresa tenha sucesso em seu 

segmento, e a cada dia manter uma carteira de clientes fiéis tem se tornado muito difícil.  

Hoje, se a pessoa quiser, não precisa sair de casa para adquirir o que deseja, basta 

acessar a internet e estará dentro do maior shooping center do mundo, com variedades em 

modelos, preços, qualidade e comodidade sem ter que pagar a mais por isso. As empresas têm 

utilizado diferentes estratégias de marketing para atrair seus clientes, desejando que eles 

sintam vontade de voltar, mas para isso é necessário que seja feito uma pesquisa para 

identificar as estratégias que deverão ser utilizadas. 

O tema principal apresentado neste trabalho foi verificar o que é necessário para tornar 

a empresa mais estratégica e para manter seus clientes, se tratando de mix de marketing. Este 

trabalho teve como objetivo descrever o que a empresa faz em termos de mix de marketing 

através dos roteiros de entrevista aplicados junto à diretora da empresa, identificar o que os 

clientes valorizam no composto de marketing através dos questionários aplicados aos 

mesmos, e, por fim analisar o mix da empresa. 

Através da entrevista feita com a diretora da Daris Confecções conclui-se que a mesma 

não possui um mix de marketing formalmente definido. Porém, a diretora afirmou que está 

disposta a investir em novas estratégias de marketing para obter melhores resultados. 

Na opinião da diretora, o que a empresa oferece de melhor são os preços, bom 

atendimento e bons produtos, no entanto acha que a empresa necessita de novas estratégias de 

marketing. Foi feito também entrevistas com uma amostra dos clientes da Daris confecções 

no intuito de verificar suas opiniões e expectativas a respeito da empresa. Com esse 

instrumento, notou-se que a empresa possui um bom número de clientes fiéis, uma grande 

parte consideram bons ou ótimos os produtos, o atendimento e a localização; porém, foram 

verificados alguns pontos negativos, como a propaganda da loja. 
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Por fim, chegou-se a conclusão de que como em qualquer empresa, a Daris Confecções 

tem seus pontos fracos e fortes. Isso não quer dizer que deve haver uma preocupação apenas 

com os pontos fracos, mas deve-se estar sempre em busca de mudanças, para que aquilo que é 

bom hoje não se torne ruim amanhã; pelo contrário, o que e bom hoje se torne ainda melhor 

no futuro.  

No entanto, há certos fatores que devem ser modificados com urgência, aplicando para 

esses fins estratégias de marketing corretas, que são elaboradas não pelo acaso, mas através de 

informações, como foi feito neste trabalho de conclusão de curso. Dessa maneira o trabalho é 

concluído com o alcance dos objetivos e espera-se que essa proposta seja desenvolvida pela 

empresa. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA QUALITATIVA DESTINADO À 

DIRETORA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA QUALITATIVA DESTINADO À 

DIRETORA 

 

1- Para a Sra. o que é estratégia de marketing? De que forma a empresa desenvolve? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- As estratégias de marketing geram valor ao cliente? Explique. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Quais são os atributos que a empresa oferece em termos de produto? Explique. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Esses atributos de produtos são diferentes dos concorrentes? Explique. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Como são organizados e expostos os produtos na loja? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6- O que a empresa desenvolve em termos de comunicação/propaganda? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- O que a Sra. tem feito para captar clientes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Quais são as estratégias de preço? São adequadas a demanda? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Quais são as estratégias quanto a localização do ponto de venda?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Como se estabelece a fixação do preço nas mercadorias?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11- O que a empresa oferece de melhor aos clientes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- Na sua opinião, o que leva os clientes a comprarem na sua loja e não no concorrente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA QUANTITATIVA DESTINADA AOS 

CLIENTES  

1 - A quanto tempo você compra na Daris Confecções? 

( ) menos de 1 ano  

( ) de 1 a 3 anos  

( ) de 3 a 5 anos 

( ) de 5 a 7 anos 

( ) acima de 7 anos 

 

2- Em sua opinião os produtos oferecidos pela Daris confecções, se tratando de 

qualidade, são: 

( ) Péssimo ( ) Ruim ( ) Bom ( ) Ótimo 

 

3-Em relação aos preços, eles são: 

( ) Péssimo ( ) Ruim ( ) Bom ( ) Ótimo 

 

4- O local onde a empresa Daris confecções está instalada é um local : 

( ) Péssimo ( ) Ruim ( ) Bom ( ) Ótimo 

 

5- A loja Daris Confecções têm feito algum tipo de propaganda? 

( ) nunca                          ( ) às vezes                      ( ) sempre 

 

6- Em sua opinião, o que a empresa Daris Confecções oferece de melhor ? 

( ) Produto  

( ) Produto e preço 

( ) Preço  

( ) Produto e bom atendimento 

 

7- Para você, qual desses fatores deveriam ser melhorados com urgência pela empresa 

Daris Confecções ? 

( ) Produto 

( ) Preço 

( ) Atendimento 

( ) Propaganda 

 

8- Ao ver um produto exposto na vitrine da loja que lhe chama atenção, você entra na 

loja? 

( ) sim                                     ( ) não                                            ( ) as vezes  

9-O que te faz deixar de comprar em outra loja, para comprar na Daris Confecções? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-Você tem alguma sugestão/crítica à empresa? 

 


