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RESUMO 

 

 

O marketing assume um papel fundamental no contexto do agronegócio. Nesse 
sentido, este estudo tem como objetivo identificar as estratégias de marketing que 
devem ser desenvolvidas no processo de implantação e consolidação de um produto 
veterinário para a região norte do Rio Grande do Sul, o Kuravit-H. Buscou-se avaliar 
as características do marketing agropecuário, compreender as variáveis 
relacionadas ao produto dentro do contexto de marketing e investigar a aceitação do 
mercado consumidor com relação ao produto, com base na análise do ambiente 
interno e externo. Além disso, desenvolveu-se um plano de marketing com a 
finalidade de promover o produto. O contexto de pesquisa foi a empresa Alger 
Nutrição Ltda., localizada no município de Tapejara. O estudo caracterizou-se como 
qualitativo-quantitativa, de natureza exploratória, com base em um estudo de caso. 
A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, sendo que participaram da 
pesquisa produtores rurais e empresas agropecuárias, com a finalidade de analisar 
o mercado consumidor, as perspectivas com relação à produção leiteira, a avaliação 
do produto Kuravit-H e outras informações relevantes. Os resultados apontam que o 
produto tem boa aceitação no mercado consumidor, sendo que possui muitos pontos 
fortes e oportunidades de mercado. Contudo, os pontos fracos e ameaças precisam 
ser considerados para que a empresa possa desenvolver ações visando superar tais 
fatores, favorecendo a consolidação da marca e do produto junto aos produtores. 
Para o processo de implantação do produto torna-se relevante desenvolver 
estratégias em todo o mix de marketing, envolvendo aspectos relativos ao produto 
em si, ao processo de comunicação com o cliente, ao preço competitivo e aos 
canais de distribuição. 
 
 
Palavras-chave: Marketing. Análise do Ambiente. Produto. Planejamento.    
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ABSTRACT 

 

 

The marketing plays a key role in the agribusiness context. In this sense, this study 
aims to identify marketing strategies that should be developed in the deployment and 
consolidation of a veterinary product to northern Rio Grande do Sul, the Kuravit-H. 
We sought to assess the agricultural marketing features, understand the variables 
related to the product within the marketing context and investigate the acceptance of 
the consumer market for the product, based on the analysis of the internal and 
external environment. In addition, it has developed a marketing plan in order to 
promote the product. The research context was the company Alger Nutrition Ltda., 
located in the municipality of Tapejara. The study was characterized as qualitative 
and quantitative, exploratory, based on a case study. Data collection was conducted 
through a questionnaire, and attended the farmers research and agricultural 
companies, in order to analyze the consumer market, the outlook regarding the milk 
production, the evaluation of Kuravit-H product and other relevant information. The 
results show that the product has good acceptance in the consumer market, and that 
has many strengths and market opportunities. However, weaknesses and threats 
need to be considered so that the company can develop actions to overcome these 
factors, favoring the consolidation of the brand and the product to the producers. For 
the product deployment process becomes important to develop strategies across the 
marketing mix, involving aspects of the product itself, the process of communication 
with customers, the competitive price and distribution channels. 
 
 
Keywords:  Marketing. Analysis of Environment. Product. Planning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Ao resolver empreender e desenvolver um determinado produto, a empresa 

analisa os diversos aspectos e foca seu investimento no produto objetivado. A 

relação produto certo, na hora certa, para o cliente certo e com qualidade do produto 

e serviço, fez com que o marketing assumisse uma postura mais efetiva e criativa no 

mundo corporativo, inovando processos e fazendo parte de todo desenvolvimento 

produtivo.  

Por meio do Marketing, a empresa pode divulgar a qualidade de seu portfólio 

para ser algo marcante aos consumidores, pois assim que sentirem a necessidade 

do produto, relacionam a marca à qualidade dos produtos que à empresa oferece 

através de variedade, qualidade e bom atendimento buscando fidelização contínua.  

É nesse sentido que o marketing surge como um processo diferencial que 

envolve planejamento e execução de ações com a finalidade de satisfazer as 

necessidades dos clientes (CHURCHILL; PETER, 2000). 

O foco de toda empresa deve ser o cliente, ele é quem ajuda a conduzir sua 

imagem e faz com que seja líder no mercado atuante. Em meio a inúmeros 

segmentos do Marketing, agrega-se a qualidade do produto a marca dando ênfase a 

garantia de bons produtos e serviços conseguindo aceitação e novos horizontes no 

mercado alvo, pois só quem fornece um produto de qualidade consegue juntar 

dados e informações suficientes para a montagem de um plano de marketing.  

Conforme Neves et al. (2004), a acirrada competição nos mercados e o 

cenário de oferta superior à demanda, exige das empresas uma postura 

diferenciada. Nessas situações, o plano de marketing passa a ter uma importante 

função na definição e implementação de estratégias para as empresas do 

agronegócio, definindo os caminhos que deverão ser seguidos no longo prazo, bem 

como as atividades operacionais que garantam a execução das estratégias. 

No mercado globalizado o qual a concorrência vem crescendo e se tornando 

mais acirrada as organizações que buscam o sucesso continuo devem se estruturar 

de maneira exaustiva para acompanhar a demanda devido ao alto nível de 

variedades encontradas em um mesmo segmento, seguindo um posicionamento 

estratégico e identificação de seu público alvo, diferenciais competitivos, garantia do 
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produto, qualidade no atendimento, serviços agregados, são fatores essenciais para 

a satisfação do cliente e captação dos mesmos.  

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este estudo tem como temática a utilização do marketing no setor do 

agronegócio, especialmente na área de assistência veterinária para gado do leite.   

O marketing é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das 

empresas, uma vez que acirrada concorrência e as exigências do mercado fazem 

com que os gestores se preocupem em promover ações de comunicação, de 

desenvolvimento e de consolidação da imagem da empresa, de sua marca e dos 

seus produtos/serviços.  

Esse processo envolve a criação de estratégias de marketing que busquem o 

fortalecimento das relações entre empresa e clientes. Assim, a pesquisa busca 

responder ao seguinte problema: Que estratégias de marketing devem ser 

desenvolvidas no processo de implantação e/ou consolidação de um produto 

veterinário para a região norte do Rio Grande do Sul? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as estratégias de marketing que devem ser desenvolvidas no 

processo de consolidação de um produto veterinário para a região norte do Rio 

Grande do Sul.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

� Verificar as características e conceitos do marketing agropecuário;  

� Compreender as variáveis relacionadas ao produto dentro do contexto de 

marketing;  

� Investigar a aceitação do mercado consumidor com relação ao produto, com 

base na análise do ambiente interno e externo; 

� Desenvolver um plano de marketing com a finalidade de promover o produto. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O marketing tem se tornado uma ferramenta de gestão estratégica pela sua 

capacidade de gerar uma relação mais próxima entre empresas, produtos e 

mercado consumidor. Tendo em vista sua representatividade, o marketing também 

tem assumido uma posição de destaque no contexto do agronegócio, auxiliando 

todos os elos da cadeia produtiva a desenvolver-se de forma mais dinâmica no 

mercado. 

Uma das atividades produtivas de grande representatividade para a região sul 

do Brasil, diz respeito à bacia leiteira. A produção de leite traz benefícios importantes 

aos produtores rurais uma vez que pode ser atividade principal ou secundária nas 

propriedades. Além disso, a demanda pelo leite envolve todo um sistema produtivo e 

grandes agroindústrias, gerando emprego e renda. 

Assim, apesar das dificuldades que o setor leiteiro tem enfrentado ao longo do 

tempo, ele ainda é muito representativo, seja para a renda das famílias, seja para a 

economia das regiões e também para as indústrias processadoras. Contudo, a 

atividade exige dos produtores além do cuidado com a alimentação, investimentos 

em tecnologia, incluindo a qualidade dos animais, os equipamentos para ordenha e 

armazenamento utilizados e assistência veterinária envolvida. 

É nesse contexto que a questão sanitária e de saúde dos animais torna-se 

relevante na cadeia produtiva leiteira. A partir disso, este estudo busca promover um 

produto, o KURAVIT-H, cuja principal função é prevenir e curar a mastite bovina, que 

é hoje a principal perda dos produtores. Além disso, o produto auxilia no processo 

digestivo e fortalecimento dos cascos dos animais. 

Atualmente a Empresa fabricante do produto, ALGER NUTRIÇÃO LTDA – 

ME, atende poucos municípios da região norte do Rio Grande do Sul, vendendo 

para lojas agropecuárias e também diretamente ao produtor por meio de vendedor 

externo. Contudo, a empresa tem possibilidade de produzir e atender um maior 

número de municípios e clientes. O feedback do produto é positivo, mostrando 

satisfação por parte dos clientes. Essa realidade motiva a realização deste estudo, 

pois um dos pontos fracos é a falta de marketing, uma vez que há pouco 

conhecimento da marca e do produto no mercado regional. 

Assim, justifica-se a realização do mesmo, pela necessidade de compreender 

a influência do marketing no contexto do agronegócio e de como as estratégias de 
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marketing são importantes no desenvolvimento e divulgação de um produto 

veterinário no mercado. Além disso, considera-se o estudo relevante no processo 

empreendedor, haja vista a necessidade das empresas desenvolverem ações de 

suporte e que contribuam para o desenvolvimento dos negócios.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

 Neste capítulo apresentam-se os aspectos teóricos da pesquisa, incluindo o 

conceito de marketing, o composto de marketing, as etapas do planejamento de 

marketing e as principais características do marketing no agronegócio, objeto deste 

estudo. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PARA AS EMPRESAS 

 

Hoje o marketing é imprescindível nas empresas, pois é ele que coloca a 

marca e a empresa no mercado de forma objetiva, e desta forma, trazendo maiores 

lucros ao seu negócio. Á medida que o mundo avança pelo novo milênio, tanto os 

cidadãos quanto as empresas ficam imaginando o que os espera. O motivo da 

preocupação não é apenas o fato de haver mudanças, mas a sua velocidade 

acelerada (KOTLER, 2009). 

Um dos objetivos do marketing é tornar a empresa diferente, porque ser 

diferente é ser único. Mas, empresas nem sempre percebem que seus mercados 

estão sempre mudando. Para Kotler (2004) o atual panorama econômico está sendo 

moldado por duas forças poderosas – tecnologia e globalização. As empresas 

muitas vezes não conseguem reconhecer que seus mercados mudam de tempos em 

tempos. A estratégia vitoriosa de ano passado pode se tornar a estratégia 

fracassada de hoje.  

Os desafios de sobrevivência no mercado atual exigem das empresas uma 

busca constante de ideias novas para enfrentar um mercado em rápida 

transformação, em que as “velhas maneiras” não funcionam mais.  Para Cobra 

(1997), a rapidez das mudanças no mercado é tanta que a administração precisa 

considerar urgentemente as mudanças internas. 

As empresas atentas encontrarão uma abundância de oportunidades 

provenientes das mudanças no mercado. Para explorar essas oportunidades, a 

empresa deve estar organizada como um conjunto de negócios comandados por 

gerentes empreendedores, estimulados pelas técnicas do marketing de incentivos. 

Este visa motivar  os profissionais, explorando o máximo do talento e potencialidade 

do funcionário. As empresas que utilizam o marketing como incentivo percebem que 
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a ação implementada desta forma reforça as atitudes do profissional de forma 

duradoura. 

Recentemente, o marketing tem sofrido rápidas transformações, que estão 

obrigando as empresas a reverem suas estratégias. Para Las Casas (2009) muitas 

das formas tradicionais de administração, como hierarquia piramidal, centralização, 

gigantismo empresarial, entre outras, estão sendo referenciadas por alguns 

profissionais do setor como a forma tradicional de comercialização. 

Num mercado tão competitivo como o atual existem alguns fatores que fazem 

a diferença e que tornam uma empresa líder de mercado em detrimento de outras. O 

mercado (essa figura abstrata e genérica que umas vezes se corporiza na figura de 

cliente, outras na de consumidor e outras ainda na de figura, consoante o contexto 

em que se situa a relação negocial) é quem eleva a empresa ao topo. É ele que 

define os critérios de procura de produtos, que define ou redefine necessidades, que 

desenvolve mecanismos de reconhecimento cognitivo e emocional. E por isso 

percebê-lo ou, pelo menos, fazer por isso é tão importante. 

Uma das melhores e mais operacionais ferramentas para se ter uma 

percepção mais correta do mercado consiste na elaboração de um plano de 

marketing, o que se revela fundamental para atingir as metas pré-estabelecidas. 

Desta forma, o empresário planeja todo o envolvente do produto, de forma a obter 

os melhores resultados, gerindo melhor os recursos, medindo melhor as 

expectativas, sem nunca perder de vista a diversidade das percepções, dos 

processos comunicacionais e dos paradigmas culturais. 

 

2.2 O MARKETING NO AGRONEGÓCIO 

 

Os economistas norte-americanos John H. Davis e Ray A. Goldberg, em 

1957, criaram o termo agribusiness para designar uma abordagem sistêmica que 

incorpora e integra todos os elementos e operações, em seus três elos básicos: o 

“antes da porteira” – os insumos, bens de produção e serviços para a agropecuária; 

o “dentro da porteira” – a produção agropecuária em si; e o “depois da porteira” - o 

processamento agroindustrial, distribuição e comercialização dos produtos 

(ARAÚJO, 2003). 

De acordo com o autor, pode-se observar individualmente cada um dos 

elementos que fazem parte do agronegócio: 
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Os setores “antes da porteira” ou “a montante da produção agropecuária” 
são compostos basicamente pelos fornecedores de insumos e serviços, 
como: máquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, corretivos, 
sementes, tecnologia, financiamento.  
“Dentro da porteira” ou “produção agropecuária” é o conjunto de atividades 
desenvolvidas dentro das unidades produtivas agropecuárias (as fazendas), 
ou produção agropecuária propriamente dita, que envolve preparo e manejo 
de solos, tratos culturais, irrigação, colheita, criações e outras. 
“Após a porteira” ou “a jusante da produção agropecuária” refere-se às 
atividades de armazenamento, beneficiamento, industrialização, 
embalagens, distribuição, consumo de produtos alimentares, fibras e 
produtos energéticos provenientes da biomassa (ARAÚJO, 2003, p. 19). 

 

Assim, a noção conceitual do termo agribusiness indica que ele se constitui 

pela soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; 

as operações de produção nas unidades agrícolas e o armazenamento, 

processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles 

(TEJADA; MONTOYA, 2002).  

Em se tratando de marketing no agribusiness, Megido e Xavier (1998, p. 93), 

destacam que “marketing industrial, rural, de serviços, de varejo, educacional, 

internacional, institucional, direito, de relacionamento, business to business, 

business to consumer, político”, entre outros, fazem parte do que se compreende por 

marketing do agronegócio.  

 Sabe-se que o conceito de agronegócio envolve a cadeia que vai desde o 

produtor rural até o consumidor final. Nesse sentido, quando se fala em marketing 

no agronegócio deve se ter em mente que as estratégias ligadas ao marketing 

devem fazer parte de toda a estrutura do agronegócio, incluindo àquelas antes da 

porteira, ou seja, o marketing de informação, marketing governamental e político, 

marketing de alta tecnologia; os de dentro da porteira, que dizem respeito ao 

marketing de insumos, serviços e bens de produção agropecuários, marketing do 

produtor rural, marketing do cooperativismo, marketing de commodities; e os de fora 

da porteira, que são o marketing agroindustrial, marketing de distribuição de 

alimentos, marketing de serviços da alimentação, marketing das instituições sem fins 

lucrativos, marketing internacional e marketing de franchising (MEGIDO; XAVIER, 

1998). 

 O marketing no cenário do agronegócio compreende todas as ações 

desenvolvidas para a venda de produtos e serviços agropecuários e para a fixação 

de uma imagem positiva das empresas que atuam no setor. Segundo Araújo (2003) 
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o marketing no agronegócio deve ser desenvolvido a partir de dois níveis: empresa e 

do produto.  

 

De acordo com a posição da empresa na cadeia produtiva, ela tem 
diferentes tipos de mercados consumidores e, em consequência, diferentes 
enfoques, tanto para o estabelecimento de estratégias como para a 
operacionalização de suas atividades. Assim, as empresas situadas “antes 
da porteira” terão enfoques diferentes das que se encontram “dentro da 
porteira” ou “depois da porteira”, mas todas deverão ter um enfoque 
comum: a visão de toda a cadeia produtiva que, em suma, resulta no 
atendimento ao mercado consumidor preestabelecido (ARAÚJO, 2003, p. 
132). 
 

 Em nível de produto, a abordagem de marketing no agronegócio deve integrar 

ações todas as ações (antes, dentro e depois da porteira), visando conquistar o 

consumidor para determinado produto ou conjunto de produto (ARAÚJO, 2003). 

 Para Silva e Batalha (2001), o conceito de marketing  no agronegócio deve 

ser visto no sentido amplo. Não pode abarcar apenas as empresas que produzem 

insumos ou produtos ou prestam serviços, mas também as universidades, os 

institutos de pesquisa, o sistema financeiro, as cooperativas, as organizações não 

governamentais, as empresas públicas de pesquisa agropecuária, as secretarias de 

agricultura e, inclusive, as publicações da área, que nem sempre conseguem impor-

se junto aos potenciais anunciantes. 

 Ainda segundo Batalha e Silva (2000, p. 197): 

 

O marketing dentro do agronegócio deve se considerar algumas 
particularidades das firmas agroalimentares como: a natureza dos produtos 
(perecibilidade, sazonalidade); características da demanda (bens de 
consumo corrente, produtos em ascensão ou estabilizados ou em declínio); 
comportamento do consumidor (dimensão psicológica: preocupação com a 
saúde, etc.); dispersão do setor de produção agropecuária; concentração do 
setor de distribuição; e a importância das cooperativas no negócio de 
transformação de produtos de origem agropecuária. 

 

 Batalha e Silva (2000) sugerem que se utilize um enfoque específico de 

marketing, mesclando-se os conceitos clássicos aos processos de troca associados 

a cada mercado formado entre os elos de uma cadeia agroindustrial qualquer. Essa 

abordagem sistêmica tem uma afinidade conceitual com marketing, pois ambos 

preconizam que antes de lançar qualquer produto no mercado deve-se, num 

primeiro momento, considerar o consumidor final, suas características, padrões de 

preferência, tendências de mudanças nesses padrões, formas de organização social 



18 

 

e capacidade de interferir sobre a cadeia. Ou seja, parte-se do princípio de que o 

consumidor é o elemento dinamizador das cadeias agroindustriais modernas. 

 

2.3 OS CONCEITOS DE MARKETING 

 

Ao definir marketing Las Casas (1997, p. 12), afirma que se trata de uma área 

do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de 

troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores. 

Nessa perspectiva, os planos e estratégias de marketing visam alcançar metas 

individuais e organizacionais, considerando o ambiente de atuação e a 

responsabilidade da empresa com a promoção do desenvolvimento da sociedade. 

 De acordo com Kotler: 

 

Marketing é um processo social por meio do qual 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. [...] A 
administração de marketing é o processo de planejar e executar a 
concepção, a determinação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, 
bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e 
organizacionais (KOTLER, 2000, p. 30). 

 

O marketing é caracterizado como um processo que envolve planejamento e 

execução de ações com a finalidade de satisfazer as necessidades dos clientes. De 

acordo com Churchill e Peter (2000, p. 4), marketing é “o processo de planejar e 

executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de 

ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais”. 

 Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 3), marketing “é a entrega de satisfação 

para o cliente em forma de benefício”. Para os autores, os principais objetivos do 

marketing são atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter os 

clientes atuais, propiciando-lhes satisfação. 

 Nesse sentido, o marketing constitui-se como “um processo administrativo e 

social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da 

criação e troca de produtos e valor com os outros” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, 

p. 3). 

O marketing está relacionado ao desenvolvimento de trocas em que 

organizações e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a 
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trazer benefícios para ambos. Os compradores organizacionais são pessoas que 

compram bens e serviços para empresas, órgãos governamentais e outras 

instituições. Já os consumidores são pessoas que compram bens e serviços para 

seu próprio uso ou para presentear outras pessoas (CHURCHILL; PETER, 2000). 

 Na perspectiva do marketing também é importante diferenciar necessidades e 

desejos. As necessidades referem-se a bens e serviços que os consumidores ou 

compradores organizacionais requerem para sobreviver. Os desejos caracterizam-se 

como os bens e serviços específicos que satisfazem necessidades adicionais que 

vão além da necessidade de sobrevivência (CHURCHILL; PETER, 2000). 

 Boone e Kurtz (1998, p. 7) ressaltam que “a essência do marketing é o 

processo de troca, em que duas ou mais partes se dão algo de valor, com o objetivo 

de satisfazer necessidades recíprocas”. Assim, o conceito de marketing associa os 

termos necessidades, desejos e demandas; produtos e serviços; valor, satisfação e 

qualidade; troca, transações e relacionamentos; e mercados (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Principais conceitos de marketing 
Fonte: Kotler; Armstrong (2003, p. 4) 

 

De acordo com Boone e Kurtz (1998, p. 11), o consumidor “precisa adquirir 

bens e serviços com certa frequência para satisfazer suas necessidades”. Sobre 
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necessidades é importante discutir aquelas que são consideradas básicas, como: 

alimentação, vestuário, moradia, transporte, entre outras.  

 Nesse sentido, cabe ao marketing concentrar-se nos benefícios resultantes 

dos bens e serviços para satisfazer as necessidades dos consumidores, fazendo 

converter uma necessidade em um desejo. Assim, “a necessidade de usar 

vestimentas pode ser traduzida pelo desejo de vestir-se com um determinado estilo 

de roupas. A necessidade de transporte pode transformar-se no desejo de ter um 

carro novo” (BOONE; KURTZ, 1998, p. 11). 

 Por isso, desejos são “bens e serviços específicos que satisfazem 

necessidades e bens e serviços adicionais que vão além da necessidade de 

sobrevivência” (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 596). 

 Outro princípio de marketing diz respeito à demanda. Segundo Churchill e 

Peter (2000, p. 104) toda a atividade e planejamento de marketing “são influenciados 

por expectativas da demanda futura pelos bens e serviços da organização”. Nessa 

perspectiva, os autores conceituam a demanda por um produto como o numero de 

unidades vendidas num mercado durante um período de tempo. 

 Com relação ao valor destaca-se que esse fator é muito importante quando se 

discute o planejamento e o objetivo que as organizações querem atingir através de 

ações de marketing.  Churchill e Peter (2000) se referem ao marketing como a ação 

de criar valor para o cliente. Assim, o valor para o cliente é “a diferença entre as 

percepções do cliente quanto aos benefícios e quanto aos custos da compra e uso 

de produtos e serviços” (p. 603). Nessa perspectiva, o valor agrega o princípio do 

custo. 

 Para Churchill e Peter (2000), pelo menos quatro categorias de custos podem 

influenciar o valor percebido pelos clientes: custos monetários (referem-se à 

quantidade de dinheiro que os clientes devem pagar para receber produtos e 

serviços); custos temporais (é o tempo gasto comprando produtos e serviços e, se 

necessário, esperando que eles sejam alterados ou consertados); custos 

psicológicos (envolve a energia mental e a tensão incorrida na realização de 

compras importantes e na aceitação dos riscos de que os produtos e serviços 

podem não ter o desempenho esperado); e custo comportamentais (que envolvem 

algum nível de atividade física – deslocamento por um longo caminho, procura em 

corredores das lojas, ficar de pé aguardando atendimento, etc.). 
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 Por fim, considera-se o princípio da satisfação, caracterizado como “o 

conceito de uma mercadoria ou serviço que agrada aos compradores porque foi ao 

encontro de suas necessidades emocionais e expectativas de qualidade” (BOONE; 

KURTZ, 1998, p. 54). 

 

2.4 O COMPOSTO DE MARKETING E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Algumas necessidades são criadas ou desenvolvidas pela própria empresa. 

Com isso, o marketing também engloba todo o planejamento que a empresa tem de 

fazer para verificar a viabilidade do produto que pretende lançar. Também para 

verificar a adequação interna ao processo produtivo. Além da divulgação do produto 

para que o torne conhecido pela sociedade. E é justamente para perceber e resolver 

essas peculiaridades que serve o marketing. É de primordial importância para 

qualquer empresa. 

Para Kotler e Armstrong (2003) o composto de marketing é o grupo de 

variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta 

que deseja no mercado-alvo. Desse modo, consiste em ações que a empresa pode 

fazer para direcionar a demanda para seu produto. 

Nessa perspectiva, têm-se as ponderações de Churchill e Peter (2000), onde 

o composto de marketing é uma combinação de ferramentas estratégicas usadas 

para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da organização. 

Desde a metade dos anos 1960, o paradigma da gestão do composto de 

marketing baseado nos 4Ps, o qual foi concebido por McCarthy, tem sido o modelo 

tradicionalmente utilizado pela maioria dos educadores e profissionais de marketing 

(SILVA et al. , 2006). Kotler (2000, p. 38), pontua que: “os 4Ps representam a visão 

que a empresa vendedora tem das ferramentas de marketing disponíveis para 

influenciar compradores”.  

Nesse sentido, a seguir, apresenta-se os 4 Ps, resumidamente: 

 

2.4.1 O Produto 

 

O produto é “algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer a um 

desejo ou necessidade” (KOTLER, 2000, p. 383). Assim, um produto não se 

restringe, portanto, apenas ao objeto físico. O importante é ter em mente que o 



22 

 

consumidor, quando adquire determinado produto, está, na verdade, adquirindo 

determinado valor intrínseco ao produto, que satisfaça às suas necessidades e 

desejos e até mesmo que exceda às suas expectativas. Na compra de determinado 

produto, portanto, um cliente, na verdade, pode estar comprando saúde, qualidade, 

tranquilidade, entre várias outras características.  

Para Kotler e Armstrong (2003, p. 5), como sendo “qualquer coisa que possa 

ser oferecida ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo”. O produto 

pode ser além de um objeto físico, um serviço pelo qual o consumidor anseie ou 

necessite.  

De acordo com Boone e Kurtz (1998, p. 19), “em marketing, a palavra produto 

significa mais do que bem, serviço ou ideia. Produto é um conceito amplo que 

também leva em conta a satisfação de todas as necessidades do consumidor em 

relação a um bem, serviço ou ideia”. Kotler e Armstrong, diferenciam produto e 

serviço da seguinte forma: 

 

Produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para 
atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa satisfazer a um desejo ou 
necessidade. Os produtos vão além de bens tangíveis. De forma mais 
ampla, os produtos incluem objetos físicos, serviços, pessoas, locais, 
organizações, ideias ou combinações desses elementos. Serviços são 
produtos que consistem em atividades, benefícios ou satisfações que são 
ofertadas para venda (KOTLER; ARMSTORNG, 2003, p. 190). 

 

 Ainda seguindo a orientação de Kotler e Armstrong (2003), os produtos 

podem ser observados em três níveis: produto básico, produto real e produto 

ampliado. Os produtos básicos são aqueles que solucionam problemas ou são 

benefícios básicos que os consumidores buscam na compra.  O produto real é 

criado a partir do produto básico e possui cinco particularidades: nível de qualidade, 

características, design, marca e embalagem. Finalmente, o produto ampliado é 

gerado a partir do produto básico e do produto real, e é capaz de oferecer serviços e 

benefícios adicionais ao consumidor. 

 

2.4.2 A Praça 

 

 A praça é o elemento do composto de marketing caracterizado pela 

combinação das instituições por meio das quais se comercializam produtos para os 

diversos tipos de compradores, desde compradores industriais a consumidores 
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finais. Inclui todas as várias atividades assumidas para tornar o produto acessível ou 

disponível aos consumidores-alvo, desde varejistas, atacadistas e toda e qualquer 

empresa de distribuição física envolvida no processo (KOTLER, 2000). 

Quando se fala em praça se destacam os canais de distribuição ou canais de 

marketing, caracterizados como “conjuntos de organizações interdependentes 

envolvidos no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou 

consumo” (KOTLER, 2000, p. 510). 

 Segundo Boone e Kurtz (1998), os canais de distribuição desempenham um 

papel-chave na estratégia de marketing pelo fato de proporcionarem os meios pelos 

quais os bens e serviços são deslocados dos produtores até os usuários finais.  

 De acordo com os autores eles desempenham quatro funções. Primeiro, 

facilitam o processo de troca, reduzindo o número de contatos no mercado 

necessários para realizar uma venda. Segundo, ajustam as discrepâncias na 

seleção de bens e serviços, através de um processo conhecido como seleção. Um 

produtor tende a maximizar quantitativamente uma linha limitada de bens, enquanto 

o comprador precisa de uma quantidade limitada de uma ampla opção de produtos. 

A seleção reduz tais discrepâncias ajustando as necessidades tanto do comprador 

como do produtor (BOONE; KURTZ, 1998).  

A terceira função desempenhada pelos canais envolve a padronização das 

transações mercantis em termos de produto e do próprio processo de transferência. 

Os componentes do canal tendem a padronizar fatores como condições de 

pagamento, programação de entregas, preços e lotes de compra. Por fim, os canais 

de distribuição facilitam o comportamento de busca tanto dos compradores como 

dos vendedores. Os compradores buscam bens e serviços específicos para atender 

suas necessidades, enquanto os vendedores procuram descobrir o que os 

compradores querem. Os canais aproximam compradores e vendedores para 

completar o processo de troca (BOONE; KURTZ, 1998). 

 Os fabricantes têm muitas opções para alcançar o mercado. Podem vender 

diretamente ou utilizar canais de um, dois, três, ou mais níveis de intermediários. 

Decidir que tipo(s) de canal utilizar exige analisar as necessidades do cliente, 

estabelecer os objetivos do canal e identificar e avaliar as principais opções, 

incluindo os tipos e o número de intermediários envolvidos no canal. A empresa 

deve determinar se distribuirá seus produtos exclusiva, seletiva ou intensivamente e 
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deve expressar claramente os direitos e responsabilidade de cada membro do canal 

(KOTLER, 2000). 

 Além disso, Kotler (2000) ressalta que todos os canais de marketing têm um 

potencial de conflito e concorrência, como resultado da incompatibilidade de metas, 

de papéis e direitos mal definidos, de diferenças de percepção e de relacionamentos 

interdependentes. Fica a critério da empresa decidir sobre os arranjos de canal a 

serem adotados, mas há algumas questões legais e éticas a serem consideradas 

com relação a práticas como o direito de exclusividade, a exclusividade territorial, 

acordos vinculados e direitos de revendedores. 

 

2.4.3 O Preço 

 

 A estratégia de preço pode ser influenciada pelas características do 

consumidor, da organização e da concorrência. Para Kotler (2000, p. 435), “o preço 

é o único elemento do composto de marketing que produz receita; os outros 

elementos geram custos”.  

Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 263) o preço significa “a quantia de 

dinheiro que se cobra por um produto ou serviço. Em um sentido mais amplo, é a 

soma dos valores que os consumidores trocam pelo benefício de obter ou utilizar um 

produto ou serviço”. Ainda segundo os autores, o preço é um dos elementos mais 

flexíveis do mix de marketing. Ao contrário das características do produto e dos 

canais de comprometimento, o preço pode ser mudado rapidamente.  

Ao mesmo tempo, apreçamento e concorrência de preço são o principal 

problema de muitos profissionais de marketing, uma vez que essas decisões são 

influenciadas por fatores organizacionais internos e fatores ambientais externos 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fatores que influem nas decisões de preços 
Fonte: Kotler; Armstrong (2003, p. 263) 
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Conforme Kotler (2000), a concorrência de preços é o maior problema com o 

qual as empresas se deparam e mesmo assim muitas delas não lidam bem com a 

determinação de preços. Os erros mais comuns são, conforme o autor: a 

determinação de preços é demasiadamente orientada para custos; os preços não 

são revistos com suficiente frequência para capitalizar mudanças de mercado; os 

preços são determinados independentemente do restante do mix de marketing, em 

vez de ser um elemento intrínseco da estratégia de posicionamento de mercado, e 

os preços não variam de acordo com diferentes itens de produtos, segmentos de 

mercado e ocasiões de compra. 

Com relação ao consumidor, este pode ser usado como forma de segmentá-

los, como em mercados de prestígio, de massa e econômico ou como uma forma de 

criar imagem de produto e marca. Com relação à organização, o seu custo, os 

objetivos da organização, a natureza do produto (perecível ou não) e o estágio do 

ciclo de vida podem influenciar na estratégia de preço adotada. Com relação a 

características da concorrência, a quantidade, o tamanho, as estruturas de custos e 

as reações históricas à mudança de preços influenciam na estratégia. O preço deve 

ser compatível com o valor percebido da oferta (KOTLER, 2000).  

Para Kotler e Armstrong (2003), o preço é o único elemento do mix de 

marketing que produz receitas; os outros representam custos. E é também um dos 

elementos mais flexíveis do mix de marketing. Boone e Kurtz (1998) ressaltam que 

uma das áreas mais difíceis para decisão de marketing é a estratégia de preço, que 

trata de métodos de estabelecimento de preços lucrativos e justificáveis. Ela está 

estritamente regulamentada e sujeita a exaustiva e minuciosa vigilância pública. 

 Ainda conforme Boone e Kurtz (1998), por mais que possam variar de 

empresa para empresa, os objetivos de apreçamento podem ser classificados em 

quatro grupos principais: objetivos de lucratividade (incluem maximização dos lucros 

e metas de retorno por segmento); objetivos de volume (podem ser caracterizados 

tanto como maximização de vendas quanto como metas de participação de 

mercado); objetivos concorrenciais (visa combater os preços da concorrência e é 

atingido simplesmente pela equiparação dos próprios preços aos do líder no setor) e 

objetivos de prestígio (não se relacionam à lucratividade, uma vez que envolve o 

estabelecimento de um preço relativamente elevado para desenvolver e manter uma 

imagem de qualidade e exclusividade que apela para consumidores sensíveis à 

questão do status). 
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2.4.4 A Promoção  

 

Por fim, cabe ressaltar a promoção como um importante elemento do mix de 

marketing. A promoção é caracterizada como o “desenvolvimento e disseminação de 

comunicações persuasivas sobre a oferta, planejadas para atrair os consumidores” 

(KOTLER, 1998, p. 467). Fazem parte desse composto mercadológico a 

propaganda, a venda pessoal, as promoções de venda, as relações públicas e o 

marketing direto. Assim, “a promoção inclui todas as atividades de comunicação e 

promoção da empresa nos mercados-alvo” (KOTLER, 2000, p. 109). 

 De acordo com Kotler (2000), o mix de comunicação de marketing é 

composto de cinco formas essenciais de comunicação: propagada, promoção de 

vendas, relações públicas e publicidade, vendas pessoais e marketing direto. A 

propaganda é qualquer forma paga de apresentação e promoção não-pessoais de 

ideias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado. No Quadro 1 

observam-se os principais objetivos da propaganda:  

 

Informar 

� Comunicar ao mercado sobre um novo produto 
� Sugerir novos usos para um produto 
� Informar ao mercado uma mudança de preço 
� Explicar como o produto funciona 
� Descrever os serviços disponíveis 
� Corrigir falsas impressões 
� Reduzir receios dos compradores 
� Desenvolver uma imagem da empresa 

Persuadir  

� Desenvolver preferência da marca 
� Encorajar a mudança para a marca 
� Mudar a percepção dos compradores com relação aos atributos do produto 
� Persuadir compradores a comprar agora 
� Persuadir os compradores a receber visita de um vendedor 

Lembrar  

� Lembrar os compradores de que o produto pode ser necessário em breve 
� Lembrar os compradores onde comprar o produto 
� Manter o produto na mente dos compradores em períodos de baixa estação 
� Manter o produto em posição privilegiada nas mentes dos compradores 

Quadro 1 - Objetivos da propaganda 
Fonte: Kotler (2000, p. 556) 
 

 Segundo Boone e Kurtz (1998), o composto promocional envolve a 

combinação apropriada de numerosas variáveis para satisfazer as necessidades do 
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público-alvo da empresa e permitir que sejam atingidos seus objetivos 

organizacionais. 

Percebe-se que a propaganda, busca fundamentalmente, informar, persuadir 

e lembrar o consumidor. Conforme Sampaio (1997, p. 11): 

 

A propaganda pode ser definida como a manipulação planejada da 
comunicação visando, pela persuasão, promover comportamentos em 
benefício do anunciante que a utiliza. Geralmente, cabe à propaganda 
informar e despertar interesse de compra/uso de produtos/serviços, nos 
consumidores, em benefício de um anunciante. 

 

 Kotler (2000) explicita os cinco Ms da propaganda: missão, moeda, 

mensagem, mensuração e mídia. No Quadro 2 pode-se observar cada uma dessas 

categorias e seu papel no contexto da propaganda. 

 

Missão  Moeda/Dinheiro  Mensagem  Mensuração  
- Metas de vendas 
- Objetivos de 
propaganda 

Fatores a considerar: 
- Estágio no ciclo de 
vida do produto 
- Participação de 
mercado e base de 
consumidores 
- Concorrência e 
mensagens 
concorrentes 
- Frequência da 
propaganda 
- Grau de substituição 
do produto 

- Geração 
- Avaliação e seleção 
- Execução 
- Revisão da 
responsabilidade social 

- Impacto de 
comunicação 
- Impacto de vendas 

Mídia 

- Cobertura, 
frequência, impacto 
- Principais tipos de 
mídia 
- Veículos específicos 
de mídia 
- Duração de mídia 
- Alocação geográfica 
de mídia 

Quadro 2 - Os cinco M da propaganda 
Fonte: Kotler (2000, p. 555) 
 

 Para Cobra (1991), à medida que os investimentos publicitários de uma 

empresa tendem a crescer, é preciso maior eficácia e efetividade nos gastos com 

propaganda, para que os esforços com a estratégia de marketing, com marca e 

comunicação levem a resultados positivos. A evidência desse resultado é expressa 

de variadas maneiras, para criar níveis positivos na atitude do consumidor em 

relação a uma marca e, sobretudo, nas vendas de um produto, que é o objetivo final. 

Já a promoção de vendas é uma variedade de incentivos de curto prazo para 

encorajar a experimentação ou a compra de um produto ou serviço. Conforme 

Shimp (2001), a promoção de vendas é dirigida tanto aos canais (isto é, atacadistas 
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e varejistas) quanto aos consumidores. Ela pretende criar a necessidade de compra 

imediata de um produto, à medida que a publicidade e a assessoria de imprensa são 

concebidas mais para influenciar favoravelmente as expectativas e atitudes do 

cliente a longo prazo.  

As promoções de vendas orientadas para os comerciantes incluem o uso de 

vários tipos de subsídios e de assistência que ativam a resposta dos atacadistas e 

varejistas. As promoções de vendas orientadas para o consumidor incluem cupons, 

prêmios, amostras grátis, concursos, descontos e outros dispositivos (SHIMP, 2001). 

As relações públicas e publicidade são uma variedade de programas 

elaborados para promover ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus 

produtos. Já nas vendas pessoais ocorre a interação pessoal (cara a cara) com um 

ou mais compradores potenciais visando apresentar produtos ou serviços, responder 

perguntas e tirar pedidos. Por fim o marketing direto utiliza o correio, telefone, fax, e-

mail ou internet para se comunicar diretamente com clientes específicos e potenciais 

ou lhes solicitar uma resposta direta (KOTLER, 2000). 

 Graças ao desenvolvimento tecnológico, hoje é possível a comunicação não 

só pela mídia tradicional (rádio, jornais, telefone, televisão), mas também pelos 

novos meios (computador, fax, telefone celular, site, redes sociais, etc.). Ao diminuir 

custos de comunicação, as novas tecnologias encorajaram muitas empresas a 

passar da comunicação de massa para uma comunicação e um diálogo pessoal 

mais direcionado (KOTLER, 2000). 

 

2.5 A REPRESENTATIVIDADE DA MARCA E DA IMAGEM  

 

 Um dos elementos mais relevantes no processo de consolidação de uma 

empresa ou produto no mercado está associado a marca. A marca diz respeito à 

identidade. Segundo Shimp (2001, p. 368): 

 

Uma marca passa a existir quando um produto, ponto de venda de varejo 
ou serviço recebe seu próprio nome, sinal, símbolo, desenho ou qualquer 
combinação desses elementos. [...] do ponto de vista do consumidor, o 
valor da marca consiste de duas formas de conhecimento: consciência da 
marca e imagem da marca. 

 

 Para Kotler (2000), a imagem que o consumidor tem em relação a 

determinada marca costuma ter um peso significativo no processo de compra de 
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alguns grupos de pessoas, pois os consumidores mais conscientes demonstram 

intenção de compra baseado na avaliação de vários atributos e não apenas da 

avaliação dos aspectos tangíveis de determinados produtos ou serviços. 

 É importante que haja uma coordenação entre os esforços para se conseguir 

uma imagem e marca forte. Criar uma maior identificação e um relacionamento entre 

marca e clientes é uma outra característica da comunicação integrada de marketing. 

Segundo Shimp (2001, p. 367) “a construção de relacionamentos é a chave para o 

marketing moderno e que o CIM (Comunicação Integrada de Marketing) é a chave 

para a construção de relacionamentos”. 

 Shimp (2001) ressalta ainda que a consciência da marca está relacionada à 

lembrança dos consumidores, isto é, quando eles pensam a respeito de uma 

determinada categoria de produtos e a facilidade com a qual o nome é lembrado. 

Isso evidencia o valor da marca do ponto de vista do cliente. 

 Já a imagem da marca está relacionada às associações que o consumidor é 

capaz de fazer quanto ele contempla uma determinada marca. Uma associação de 

marca é constituída pelos pensamentos ou imagens que um consumidor tem a 

respeito de uma marca. A ampliação do valor de uma marca é realizada através da 

escolha cuidadosa de uma identidade positiva da marca, além de esforços de 

comunicação de marketing eficazes e consistentes para melhorar e manter o seu 

valor (SHIMP, 200).  

A marca e a imagem do produto/empresa são capazes de gerar 

diferenciação. A diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças 

significativas para distinguir a oferta de determinado produto de seus concorrentes. 

O número de oportunidades de diferenciação varia com o tipo de setor analisado. 

Mesmo quando as ofertas concorrentes parecem as mesmas, os compradores 

podem responder diferentemente à imagem da empresa ou marca (KOTLER, 2000). 

 É importante fazer distinção entre identidade e imagem. A identidade 

compreende as formas adotadas por uma empresa para identificar-se ou posicionar 

seu produto. Imagem é a maneira pela qual o público percebe a empresa ou os seus 

produtos (KOTLER, 2000).  

Uma imagem eficaz proporciona três coisas para um produto: primeiro, 

transmite uma mensagem singular que estabelece a característica e a proposição de 

valor do produto; segundo, transmite essa mensagem de maneira distintiva para não 

ser confundida com mensagens similares dos concorrentes; terceiro, transmite poder 
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emocional, de maneira que toca os corações e as mentes dos compradores 

(KOTLER, 2000). 

 Por isso, segundo Cobra (1991), o objetivo primário presente nas estratégias 

de marca consiste em criar na mente do consumidor uma impressão da marca que a 

distinga de suas concorrentes. Uma marca bem posicionada pode ocupar uma 

posição estratégica competitiva, principalmente se for sustentada por fortes 

associações.  

 

2.6 O PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

De acordo com Churchill e Peter (2000), uma visão orientada para o 

marketing significa que as organizações devem possuir uma filosofia de negócios, 

procurando construir produtos e serviços para satisfazer seus clientes, por meio da 

compreensão de seus desejos e necessidades. Nessa perspectiva torna-se 

necessário desenvolver um processo profissional de marketing, que utilize técnicas e 

ferramentas potencializadoras das ações.  

O planejamento deve partir da análise do ambiente interno e externo da 

empresa. A análise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da empresa, ou seja, os pontos fortes e fracos que devem ser 

determinados diante de sua atual posição de seus produtos ou serviços versus 

segmentos de mercados (OLIVEIRA, 2007). 

No contexto do marketing podem ser observados os aspectos quanto à 

distribuição, no que diz respeito à forma de atuação da equipe de vendas, canais e 

políticas de distribuição, estabelecimento de preços; quanto aos produtos e serviços 

atuais, sobre marca, despachos de produtos, descrição de produtos e serviços, 

participação de mercado, vantagens e desvantagens básicas analisando qualidade, 

preço, promoção e outros aspectos importantes; e quanto à pesquisa de mercado 

(OLIVEIRA, 2007). 

Ademais, podem ser analisados fatores quanto à força de vendas, sua 

quantidade e localização, desenvolvimento e planos de trabalho; quanto aos novos 

produtos e serviços, no que refere-se a idealização, seleção, lançamento e 

avaliação; quanto à promoção e propaganda, o processo de pesquisa, mídias 

utilizadas e critérios de escolha, coordenação do processo; quanto às políticas 

mercadológicas, estabelecimento de preços, descontos, devoluções de mercadorias, 
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escolha de revendedores; e quanto à organização da área de marketing, distribuição 

das tarefas, capacitação dos profissionais, interação entres as áreas da empresa 

(OLIVEIRA, 2007). 

O objetivo da análise do ambiente externo é identificar as oportunidades e as 

ameaças à empresa. Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 47) “todas as 

empresas são afetadas por quatro forças macroambientais: político-legais, 

econômicas, tecnológicas e sociais”. Mesmo que muitas vezes algumas 

organizações, tentem influenciar a legislação ou abram caminho para mudanças 

tecnológicas ou sociais, as formas macroambientais não estão, em geral, sob 

controle direto das organizações. Assim, na análise do ambiente externo é 

fundamental considerar o impacto das formas macroambientais e setoriais na 

empresa, buscando através da identificação das mesmas desenvolver ações para 

minimizar os seus reflexos na organização.  

Segundo Kotler (2000), o processo de marketing começa com a análise das 

oportunidades mercadológicas, segue adiante com as pesquisas e a seleção de 

mercados-alvo, a concepção de estratégias de marketing, o planejamento de 

programas de marketing e termina com a implantação de ações de marketing. 

O plano de marketing estimula e favorece todos na organização, de modo que 

apontem para a mesma direção além de ser uma ferramenta que possibilita 

aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Ambrósio (2007) destaca que o 

plano “congrega todas as atividades empresariais dirigidas à comercialização de um 

produto, eu existe para atender à necessidades específicas dos consumidores” (p. 

11). Em outras palavras, o plano de marketing situa as bases e diretrizes de ação na 

organização. 

 Kotler (2000) e Las Casas (1997) apresentam modelos semelhantes para o 

planejamento de programas de marketing, que obedecem a quatro fases. Na 

primeira etapa deve-se desenvolver uma análise das oportunidades de mercado, 

identificando as oportunidades potenciais da empresa, sua experiência no mercado 

e suas competências centrais, utilizando um sistema de pesquisa e informações de 

marketing. Na segunda etapa desenvolvem-se estratégias de marketing. Nesse 

momento a empresa deve procurar desenvolver ações que permitam seu 

posicionamento no mercado-alvo, sendo que esta escolha dependerá de sua atual 

posição no mercado.  
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As últimas etapas envolvem a realização do planejamento de programas de 

marketing, tomando decisões básicas quanto às despesas, mix (preço, produto, 

praça e promoção) e alocação de marketing e, por fim, a quarta fase é a da 

administração do esforço de marketing, onde são delineados recursos, seguindo-se 

com a implementação e controle do plano (KOTLER, 2000; LAS CASAS, 1997).  

Planejamento de marketing é uma série de ações integradas que sustentam 

uma vantagem estratégica, desenvolvendo os objetivos e estratégias amplas de 

marketing baseadas na análise da situação e das oportunidades atuais de mercado. 

É por isso que o plano de marketing é o instrumento central para dirigir e coordenar 

o esforço de marketing. 

 Segundo Santos (2004), a estrutura de um plano estratégico de marketing 

pode diferenciar-se de acordo com seus objetivos, tipos de segmentos de negócio 

ou interesses de seu(s) coordenador(es). Contudo pode-se considerar o seguinte: 

1. Bases estratégicas da empresa  

2. Sistema de inteligência mercadológica  

3. Análise de oportunidades e questões (SWOT1) 

4. Metas e objetivos de marketing  

5. Políticas e posicionamento  

6. Composto de marketing (4 P's)  

7. Programas de ação  

8. Demonstração de resultado projetado  

9. Controles de marketing e planos de contingência  

 O primeiro passo do plano de marketing é conhecer as bases estratégias da 

empresa. Nesse sentido, é importante realizar um exame do plano estratégico da 

empresa, consultando a alta administração quanto à missão e os objetivos da 

organização (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Também é importante construir um sistema de inteligência mercadológica, 

uma vez que esta é uma ferramenta estruturada para administrar a coleta, análise, 

armazenagem e a apresentação de dados mercadológicos de forma a auxiliar no 

processo de tomada de decisão. É um processo racional que, inicialmente, visa 

levantar todas as informações relacionadas aos negócios da empresa, tanto 

externas quanto internas, inclusive a análise da situação mercadológica. Por 

                                                           
1 A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT 
(dos termos em inglês Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) (KOTLER, 2000, p. 98). 
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exemplo, as informações externas relacionam-se à sociedade, economia, tecnologia, 

cultura etc. Identifica também a aceitação dos produtos ou serviços e o 

comportamento do mercado.  

Já as informações internas dizem respeito ao mix ou composto de produtos, e 

à adequação do uso de tecnologias de gestão e produção, bem como seus índices e 

parâmetros. Igualmente a uma pesquisa mercadológica, um sistema de inteligência 

quando bem estruturado é extremamente útil, permitindo acompanhar as tendências 

e monitorar as alterações importantes que ocorrem no mercado alvo (SANTOS, 

2004). 

 Segundo Westwood (1996), a riqueza de dados e informações é inestimável 

na preparação de um plano de marketing, quer sela ele um plano global ou para um 

único produto ou mercado. 

 O terceiro aspecto que deve ser desenvolvido no plano de marketing é a 

análise de oportunidades. Nessa dimensão são identificadas as principais ameaças 

e oportunidades do ambiente externo, e as forças e fraquezas do ambiente interno 

da empresa.  

 Dentro da perspectiva de marketing, a administração do meio ambiente 

envolve duas importantes questões: as mutações ambientais, e o debate de quais 

são os caminhos para criar as melhores e possíveis oportunidades para a empresa; 

e a perspectiva de quais os procedimentos são necessários para o monitoramento 

das mutações ambientais que possam afetar os produtos e serviços da empresa, 

bem como criar novas oportunidades de mercado (COBRA, 1992). 

 Outra dimensão do plano de marketing é o delineamento dos objetivos do 

planejamento.  Segundo Westwood (1996), nessa etapa são definidas as metas 

financeiras e de marketing em termos de volume de vendas, participação de 

mercado e lucro. Um objetivo de marketing preocupa-se com o equilíbrio entre os 

produtos e seus mercados, devendo ser definíveis e quantificáveis, em termos de 

valores ou participações de mercado. 

 Também é importante definir no plano de marketing as políticas e 

posicionamentos da empresa com relação à preços, mercados, marcas, etc. Isso se 

evidencia tendo em vista que as estratégias de marketing das organizações devem 

sempre considerar os concorrentes e o mercado onde atuam, para que realmente 

possam contribuir para o incremento das atividades e lucros das empresas. 
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 Uma etapa especial do planejamento de marketing é a formação do 

composto, ou do mix de marketing (produto, preço, promoção e praça) a partir das 

características do produto e da empresa.  

 Segundo Kotler (2000), o produto é algo que pode ser oferecido a um 

mercado para satisfazer a um desejo ou necessidade. Já a estratégia de “preço” 

pode ser influenciada pelas características do consumidor, da organização e da 

concorrência. Para Kotler (2000), o preço é o único elemento do composto de 

marketing que produz receita; os outros elementos geram custos.  

 As estratégias de “promoção” são selecionadas de acordo como os objetivos 

específicos da organização, de maneira a se escolher as ferramentas mais 

adequadas para se atingir estes objetivos. Ela quer atingir o mercado, de maneira a 

informar, orientar e persuadir o consumidor, estando inclui todas as atividades 

desempenhadas para comunicar e promover os produtos ao mercado-alvo 

(KOTLER, 2000). 

 Por fim a “praça” é o elemento do composto de marketing caracterizado pela 

combinação das instituições por meio das quais se comercializam produtos para os 

diversos tipos de compradores, desde compradores industriais a consumidores 

finais. Inclui todas as várias atividades assumidas para tornar o produto acessível ou 

disponível aos consumidores-alvo, desde varejistas, atacadistas e toda e qualquer 

empresa de distribuição física envolvida no processo. Devem criar utilidade de 

forma, tempo, local e posse ao consumidor (KOTLER, 2000). 

 Outra estratégia necessária ao plano de marketing diz respeito à formação de 

programas de ação. Segundo Westwood (1996), o plano deve especificar os 

programas de marketing específicos para atingir os objetivos da empresa. Cada 

elemento da estratégia deve ser elaborado para responder às seguintes perguntas: 

O que será feito? Quando será feito? Quem o fará? Quanto custará? 

 Por fim, no plano de marketing é necessário que seja demonstrado uma 

projeção de resultados e os controles de marketing que farão parte das ações de 

marketing. Na demonstração de resultado projetado devem ser previstos os 

resultados financeiros do plano, bem como orçamento requerido para sua 

implantação. O orçamento deve estar alinhado com os objetivos de marketing da 

organização, de modo a maximizar o retorno sobre o investimento. Já os controles 

servirão para a monitoração de todo o plano.  
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 Cobra (1992) destaca que as mutações ambientais frequentemente podem 

tornar um plano ultrapassado antes mesmo do final do período de sua duração. As 

mudanças de cenário podem ser tantas que um plano básico acaba ganhando várias 

versões de alternativas estratégicas, sendo de fundamental importância o controle 

não só das datas de execução e de cobrança de resultados, como também de 

atualizações imprescindíveis. 

 Conforme observado, o plano de marketing segue uma sequência. Segundo 

Kotler (2000), o processo de marketing inicia-se  com a  análise  das oportunidades 

mercadológicas, segue adiante com as pesquisas e a seleção de mercados alvo, a 

concepção de estratégias de marketing, o planejamento de programas de marketing, 

terminando com a implantação de ações de marketing. O bom andamento 

de todo esse ciclo depende de esforços de organização  e do controle dos 

resultados alcançados. Nesta etapa a empresa deve identificar suas 

oportunidades potenciais, dada sua experiência no mercado e suas competências 

centrais, utilizando um sistema de pesquisa e informações de marketing. A 

compreensão do mercado possibilitará que a organização selecione seu mercado-

alvo (KOTLER, 2000). 

 Portanto, o planejamento estratégico de marketing abrange uma série de 

ações e dimensões da política de marketing da empresa, visando a melhoria de 

suas atividades e, consequentemente, de seus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

  

 Neste capítulo destaca-se a metodologia da pesquisa, considerando a suas 

características, população e amostra, instrumentos de coleta de dados e 

procedimentos de análise. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Quanto ao objetivo geral a pesquisa caracterizou-se como exploratória, 

buscando proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses (DIEHL; TATIM, 2004). Desse modo, 

envolveu levantamento bibliográfico, realização de entrevistas e análise dos 

resultados, buscando responder aos objetivos. 

 Quanto à abordagem do problema esta pesquisa caracterizou-se como 

pesquisa qualitativa, descrevendo a complexidade do problema e a interação de 

certas variáveis (DIEHL; TATIM, 2004), ou seja, buscou avaliar as estratégias de 

marketing necessárias para a implantação e consolidação de um produto veterinário 

para a região norte do Rio Grande do Sul. Também é quantitativa, pois utilizou-se da 

quantificação, por meio de estatística. 

 Quanto ao propósito de delinear um plano de marketing com a finalidade de 

promover o produto no mercado consumidor, este estudo caracterizou-se como 

proposição de planos. Para Diehl e Tatim (2004) esse tipo de projeto busca 

apresentar propostas “para solucionar problemas organizacionais” (p. 56).  

E, segundo o procedimento técnico, o presente trabalho envolveu tanto o 

estudo de caso como a pesquisa. Estudo de caso porque foi desenvolvido em 

apenas um contexto, ou seja, uma empresa fabricante de produtos veterinários, com 

estudo de poucos objetos, especialmente análise do processo de implantação de um 

novo produto veterinário. Além disso, foi uma pesquisa participante tendo em vista a 

interação do pesquisador com os membros das situações investigadas (DIEHL; 

TATIM, 2004). 

 

 

 



37 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 O contexto de pesquisa é a empresa Alger Nutrição Ltda., situada no 

município de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul. 

 Segundo Malhotra (2001), a população é a soma de todos os elementos que 

compartilham algum conjunto comum de características, conformando o universo 

para o propósito do problema de pesquisa de marketing. Já a amostra é um 

subgrupo dos elementos da população selecionado para participação no estudo. 

 Nesse sentido, os participantes foram selecionados de forma intencional, 

sendo contatados previamente pelo pesquisador, o qual enviou o instrumento de 

coleta de dados por e-mail ou pessoalmente, solicitando a devolução num prazo pré-

estipulado. A amostra foi composta por 30 (trinta) clientes, escolhidos 

intencionalmente. O critério de escolha dos clientes se deu pela experiência de 

compra e uso do produto KURAVIT-H, objeto deste estudo, foco do planejamento de 

marketing. Além disso, participaram da empresa 5 (cinco) empresas agropecuárias 

que comercializam esse tipo de produto. A seleção também se deu de forma 

intencional, tendo em vista questões como disponibilidade, volume de 

comercialização e acessibilidade. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 O instrumento de coleta de dados foi o questionário. De acordo com Diehl e 

Tatim (2004, p. 68), o questionário “é um instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador”. As perguntas fechadas são aquelas em que o 

informante escolhe sua resposta entre duas opções, por exemplo, sim ou não. As de 

múltipla escolha são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de 

possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. Já as perguntas 

abertas são aquelas em que as respostas são descritivas, não direcionadas e de 

acordo com a opinião dos respondentes. 

A pesquisa foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2015. Os 

questionários foram compostos de questões fechadas e abertas, com a finalidade de 

analisar o mercado consumidor, as perspectivas com relação à utilização do 

produto, incluindo sua avaliação e aceitação. Cada categoria de pesquisado, 
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recebeu um questionário diferente. As empresas que comercializam produtos 

agropecuários receberam um questionário composto por 12 (doze) questões abertas 

e fechadas (Apêndice A). Já os clientes receberam um questionário de 12 (doze) 

questões abertas e fechadas (Apêndice B). 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  

A análise dos dados foi desenvolvida de forma qualitativa e quantitativa, uma 

vez que as informações passíveis de quantificação foram apresentadas em quadros 

e gráficos, e as demais foram analisadas a partir de análise de conteúdo, 

correlacionando com a literatura, buscando atender os objetivos do estudo, 

especialmente com relação à aceitação do mercado consumidor com relação ao 

produto. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  E DO PRODUTO 

 

 

O contexto de pesquisa diz respeito à empresa ALGER NUTRIÇÃO LTDA - 

ME, localizada no município de Tapejara/RS (Fig. 3). 

 

 
Figura 3 - Logomarca da empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

 A empresa ALGER é uma empresa nova, formada em março de 2015, sendo 

que foi adquirida a partir da venda de uma empresa que já atuava no mercado 

anteriormente. Conta com uma cartela de 200 clientes, atuando numa área ainda 

restrita, que inclui os municípios de Tapejara, Vila Lângaro, Sananduva, Lagoa 

Vermelha, Chapecó, Machadinho, Maximiliano de Almeida e São José do Ouro. 

 Atua no segmento de nutrição animal, seguindo os rigorosos padrões de 

qualidade exigidos pela legislação. Possui foco nos clientes, pois é com o feedback 

deles que busca atingir o melhor dos seus produtos, e resolver os problemas com 

um custo menor. Além disso, tem metas de ampliação da produção objetivando um 

custo menor.  

 O KURAVIT-H, produto objeto deste estudo (Fig. 4), é um suplemento para 

ruminantes que tem como principal função, prevenir e curar a mastite bovina, que se 

caracteriza como uma das principais perda dos produtores de leite. Também auxilia 

no processo digestivo e no fortalecimento do casco.  
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Figura 4 - Folder do produto Kuravit-H 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

O produto é vendido em lojas agropecuárias, mas a maioria das vendas é 

realizada por vendedor externo da empresa, visitando diretamente o produtor. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo destacam-se os resultados da pesquisa com os clientes e 

empresas que atuam na comercialização de produtos agropecuários, buscando 

identificar aspectos a respeito do produto, objeto deste estudo. Além disso, são 

listadas as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do produto, apresentando 

um plano de marketing com base no composto mercadológico que poderá ser 

desenvolvido com vistas à promoção do produto no mercado consumidor. 

 

5.1 PESQUISA COM CLIENTES 

 

 Dos trinta questionários entregues, 24 foram devolvidos respondidos pelos 

produtores de leite, sendo este o total da amostra participante do estudo. 

 No Gráfico 1 destaque para a faixa etária dos pesquisados. 

 

 
Gráfico 1 - Faixa etária dos produtores pesquisados 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

 Observa-se que 25% têm mais de 50 anos, 21% entre 46 a 50 anos e 17% 

entre 41 a 45 anos. Os indicadores mostram que os produtores pesquisados são 

pessoas com maior experiência de vida, seja pela idade ou pelo tempo de produção, 

conforme destacado no Gráfico 2, onde se observa o percentual relativo ao tempo 

de atuação dos produtores na produção de leite. 
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Gráfico 2 - Tempo de atuação com a produção de leite 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

 Observa-se que mais da metade dos pesquisados produz leite há mais de 15 

anos (54%). 

 Com relação ao número de animais em lactação, os pesquisados destacaram 

ter entre 10 e 23 animais, o que representa produtores de pequeno e médio porte. 

 Todos os pesquisados destacaram que já tiveram problema com mastite, e 

que isso ocorre praticamente todos os anos, em determinados períodos. Esse 

indicador mostra que o produto tem mercado, ou seja, possui uma demanda, o que é 

relevante à empresa. 

 Sobre o conhecimento do produto Kuravit-H verifica-se que 65% já conhecem 

e utilizaram o produto. Contudo, entre os pesquisados, 35% ainda não conhecem ou 

não utilizaram o produto. 

 O Gráfico 3 destaca os indicadores relativos aos critérios que os produtores 

consideram na hora de comprar um produto veterinário. 

 

4%
17%

25%

54%

De 1 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 15 anos

Mais de 15 anos



43 

 

 
Gráfico 3 - Critérios considerados na hora de comprar produto veterinário 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

Observa-se que a eficácia (33%) e a confiança no produto (25%) são os 

principais quesitos apontados. O preço também é considerado por 17%, e com 

menor importância observam-se os aspectos de indicação veterinária e marca. 

 No Gráfico 4 os dados relativos ao local onde os produtores adquirem seus 

produtos veterinários. 

 

 
Gráfico 4 - Onde costuma comprar produtos veterinários 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

 Conforme os pesquisados, a maioria costuma comprar produtos veterinários 

junto à lojas agropecuárias (63%) ou diretamente com as empresas (33%). Isso 
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mostra o quanto o desenvolvimento de uma parceria com as empresas que 

comercializam produtos agropecuários torna-se relevante para a consolidação do 

produto no mercado. Além disso, a venda direta também tem grande potencial e 

deve ser desenvolvida. 

 Sobre os meios de comunicação nos quais gostaria de receber informações 

acerca dos produtos da empresa Alger Nutrição, observa-se o Gráfico 5: 

 

 
Gráfico 5 - Meios de comunicação preferidos para receber informações sobre os produtos da Alger 

Nutrição 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Conforme os produtores pesquisados, a maioria prefere as visitas, 25% as 

redes sociais, 21% a internet por meio de site e 13% o rádio. Verifica-se que o jornal 

e a televisão tiveram os menores percentuais (4% cada). 

 Por fim, os clientes destacaram o significado de “satisfação ao cliente”. 

Poucos responderam a questão, mas nas respostas observou-se que os clientes 

acreditam que satisfação tem relação com atendimento de necessidades, bem como 

com o fato das empresas conseguirem atender o cliente com qualidade, ofertando o 

que ele procura. 

Cabe ressaltar que o marketing deve ser aplicado para buscar o desempenho 

de atividades com fins de direcionar o fluxo de produtos e serviços da indústria de 

sementes para a satisfação das necessidades e desejos dos agricultores. Ao 

satisfazer as demandas da empresa e do sistema agroindustrial, tem-se o lucro e 
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por consequência, os objetivos da empresa e a satisfação dos clientes são atingidos 

(GIRARDI, 2002). 

 

5.2 PESQUISA COM EMPRESAS AGROPECUÁRIAS 

 

 Dos cinco questionários enviados, apenas três foram devolvidos respondidos 

pelas empresas, sendo esta a amostra de pesquisa. 

 Com relação ao porte, duas das empresas pesquisadas são microempresas 

que atuam no mercado entre 10 a 15 anos e uma pequena empresa que atua há 

mais de 15 anos. 

 As três empresas relatam que a comercialização de produtos veterinários é 

expressiva, especialmente considerando o fato de que atuam em regiões onde a 

produção de leite é uma das principais atividades desenvolvidas, principalmente 

juntos aos pequenos produtores. 

 Para as empresas pesquisadas o que determina a venda de uma determinada 

marca de produto veterinário é sua eficiência e/ou eficácia, seguido da confiança do 

produtor e do preço. Neste contexto, Girardi (2002) revela que o fortalecimento da 

imagem da marca e dos produtos é imprescindível para a competitividade em função 

de que os grandes avanços na qualidade e o posicionamento competitivo dos 

concorrentes diminuem a fidelidade dos consumidores a uma única marca. 

 Conforme a opinião das empresas, o lançamento e a consolidação no 

mercado de um produto veterinário para bovinos de leite necessitam primeiramente 

de boa qualidade do produto, aliada ao preço de mercado. Além disso, destaca-se a 

necessidade que tenha especificações técnicas e material humano capaz de atrair a 

confiança de quem o compra. 

 Todas as empresas pesquisadas tem conhecimento do produto Kuravit-H, 

sendo que tiveram esse contato a partir da visita do vendedor da Alger Nutrição. 

Segundo eles, o produto fornece segurança ao produtor rural, pois tem uma boa 

eficiência no controle e cura da mastite dos animais nas propriedades. 

 Conforme os pesquisados, o principal desafio da Empresa Alger Nutrição com 

relação ao produto Kuravit-H é conseguir estar sempre visível no mercado, 

conseguindo repor os estoques para que o produto não falte, e sem deixar de 

ampliar a pesquisa e o contato com o cliente sobre as novas necessidades que vão 

surgindo na produção de bovinos. 
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 Desse modo, segundo a opinião das empresas pesquisadas, as principais 

estratégias de marketing que devem ser desenvolvidas pela empresa Alger para 

lançar o produto Kuravit-H e fixar o seu produto no mercado local, regional e 

nacional estão relacionadas aos aspectos de marketing, sendo que a empresa 

deverá investir em propaganda, mostrando os resultados reais do produto e fazendo 

com que essas informações cheguem até o produtor. 

 

5.3 PLANO DE MARKETING 

 

5.3.1 Análise dos pontos fortes e fracos, ameaças e  oportunidades da empresa  

 

A análise ambiental, também conhecida como SWOT, sigla dos termos 

ingleses: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças) possibilita que a empresa se posicione para 

tirar vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou minimizar as 

ameaças ambientais. Com isso a empresa tenta enfatizar seus pontos fortes e 

moderar o impacto de seus pontos fracos (WRIGHT et al, 2000).  

Esse tipo de análise contribui para a identificação da postura estratégica da 

empresa, facilitando o delineamento das ações e estratégias que precisam ser 

implementadas para o alcance das metas e objetivos organizacionais. Nesse 

sentido, a matriz permite realizar a análise da atividade produtiva em seu ambiente 

macro e micro. Os resultados possibilitam organizar melhor as ações da empresa 

realçando as forças e eliminando as fraquezas, para que possa explorar de forma 

mais proveitosa as oportunidades relacionadas a sua atividade, bem como diminuir 

os riscos inerentes a ela (WRIGHT et al, 2000). 

Baseado nessas considerações, os Quadros 3 e 4 apresentam, com base na 

pesquisa realizada, as características do ambiente interno através dos pontos fortes 

e fracos da empresa, e do ambiente externo, a partir da análise das oportunidades e 

ameaças. 
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Pontos fortes  Pontos fracos  
1. Produto em si 
2. Eficiência do produto 
3. Capacidade de controlar a mastite 
4. Bom aspecto do produto (mistura 

homogenia) 
5. Confiança na marca 
6. Boa aceitação ao paladar animal 

1. Falta de marketing 

Quadro 3 - Pontos fortes e pontos fracos da empresa Alger Nutrição com relação ao produto Kuravit-
H 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

Oportunidades  Ameaças  
1. Demanda crescente da produção leiteira 
2. Exigências sanitárias e legais para a 

produção 

1. Concorrência 
2. Crise econômica 
3. Marcas consolidadas 
4. Novos entrantes 

Quadro 4 - Ameaças e oportunidades da empresa Alger Nutrição com relação ao produto Kuravit-H 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

5.3.2 Desenvolvimento de estratégias no mix de mark eting 

 

 Tendo em vista a análise do ambiente externo e interno da empresa Alger 

Nutrição, especialmente com relação à avaliação do Kuravit-H, cabe sugerir algumas 

estratégias para o mix de marketing, com a finalidade de consolidar a marca e 

promover o produto no mercado. 

Destaca-se a necessidade da empresa em progredir e se antecipar na área 

de gestão empresarial, com foco no mercado e nas estruturas organizacionais que 

compreendem modernos conceitos de marketing. Nota-se que as possibilidades de 

uma empresa manter-se atuante no mercado dependem incisivamente desta 

percepção (GIRARDI, 2002). 

Deve-se evidenciar que o plano de marketing é um produto estratégico, e sua 

elaboração pode seguir diversos processos, constituindo uma contribuição valiosa 

para a estratégia de marketing de uma empresa (GRAZIANO et al., 2007). 

Importante destacar ainda segundo Graziano et al. (2007) que a ativação no 

marketing no agronegócio compreende todas as ações desenvolvidas para a venda 

de produtos e serviços agropecuários e para a fixação de uma imagem positiva das 

empresas que atuam no setor. Assim, as empresas tendem a promover ações e 

atividades junto aos diferentes públicos, através de campanhas publicitárias, eventos 
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(feiras, exposições, dias de campo etc.) e um trabalho de assistência e comunicação 

junto aos produtores rurais. 

No Quadro 5 apresentam-se as estratégias que podem ser desenvolvidas 

pela empresa. 

 

Composto de 
marketing 

Estratégias  

 
 

Produto 

� Investir em pesquisa e experimentação constantemente do produto. 
� Manter rigor no processo produtivo, investindo em qualidade.  
� Aprimorar a embalagem e as informações nela contida, a partir do 

feedback do produtor. 
 

Preço 
� Buscar redução de custos para que o preço se iguale ao dos 

concorrentes.  
� Ampliar a parceria com fornecedores com a finalidade de redução 

preço e repassar ao mercado. 
 
 

Praça 

� Desenvolver parceria com cooperativas. 
� Ampliar as vendas pessoais e contatos com empresas 

agropecuárias. 
� Desenvolver logística para entrega dos produtos, conforme 

solicitação do cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoção 

� Ampliar a participação em relações públicas, patrocinando eventos. 
� Participação em feiras e exposições.  
� Desenvolver um programa fidelidade com os produtores. 
� Investir no desenvolvimento e atualização constante de um site. 
� Comunicação permanente com os produtores por meio de redes 

sociais e e-mail. 
� Dispor de guias e manuais sobre a produção de animais, com o 

objetivo de informar e auxiliar os produtores. 
� Desenvolver estudos ou experimentações e veicular os resultados 

no site, rede social, folders, etc. 
� Consolidar o logo da empresa através de adesivamento de veículos, 

layout do site, manuais, guias e documentos. 
� Oferecer brindes aos produtores (chaveiros, canetas, etc.) com o 

logo da empresa. 
� Reforçar a equipe de vendas com treinamento e capacitação. 

Quadro 5 - Estratégias de marketing para a empresa Alger Nutrição  
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

 Portanto, a empresa poderá desenvolver essas e outras ações dentro do 

composto de marketing, sendo que para tanto deverá orientar sua equipe, realizar 

um coerente planejamento e delineamento de ações, com base em suas 

expectativas e necessidades frente o mercado consumidor. 
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6 CONCLUSÃO   

 

 

Este estudo teve como objetivo identificar as estratégias de marketing que 

devem ser desenvolvidas no processo de implantação e consolidação de um produto 

veterinário para a região norte do Rio Grande do Sul.  

Buscando verificar as características do marketing agropecuário observou-se 

a importância e necessidade dos elos da cadeia do agronegócio buscarem 

desenvolver ações de marketing com a finalidade de agregar maior competitividade 

no setor. 

Ao compreender as variáveis relacionadas ao produto dentro do contexto de 

marketing verificou-se que o produto é algo que vem para suprir alguma 

necessidade do consumidor, sendo que deve agregar qualidade, características, 

design, marca e embalagem. 

Investigando a aceitação do mercado consumidor ao produto, com base na 

análise do ambiente interno e externo, percebeu-se que o mesmo tem muitos pontos 

fortes como eficácia e aceitação e oportunidades no mercado como demanda e 

exigências sanitárias e legais. Contudo, os pontos fracos e ameaças precisam ser 

considerados para que a empresa possa desenvolver ações visando superar tais 

fatores, consolidando-se no mercado.  

Por fim, desenvolveu-se um plano de marketing com a finalidade de promover 

o produto. Buscou-se salientar que a empresa Alger Nutrição e o produto Kuravit-H  

tem grande potencial no mercado local e regional, salientando-se a necessidade de 

ampliar as ações dentro do composto de marketing.  

 Assim, ao responder o problema de pesquisa observou-se que devem ser 

desenvolvidas estratégias em todo o mix de marketing, envolvendo produto, preço, 

praça e promoção, para que se possa implantar e consolidar o produto no mercado. 

Uma sugestão importante é o desenvolvimento de ações para reforçar a equipe de 

vendas com treinamento e capacitação, tendo em vista ser uma importante 

ferramenta para a maximização do contato com o produtor e o desenvolvimento de 

parcerias com empresas do setor de comercialização. 

O desenvolvimento deste estudo vem contribuir com a empresa em análise no 

processo de consolidação da marca e do produto Kuravit-H, bem como pode servir 

de modelo para outras empresas do ramo, buscando compreender e utilizar-se de 
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todos os recursos e benefícios do marketing para a melhoria dos processos e 

resultados no âmbito do agronegócio. 

Cumpre salientar que o estudo teve limitações, especialmente com relação ao 

número de participantes da amostra, e pelo fato de que não se pode generalizar os 

resultados, pois estão relacionados apenas à empresa e produto em questão. 

Enfim, considera-se o marketing um diferencial importante e que deve fazer 

parte do cenário do agronegócio, devendo ser planejado e desenvolvido a partir das 

necessidades e das características de todos os elos da cadeia produtiva, podendo 

ser um aliado capaz de gerar vantagem competitiva. Por isso, sugerem-se estudos 

futuros que possam ampliar ainda mais a discussão acerca do marketing no setor do 

agronegócio, e de que forma as empresas podem planejar e desenvolver ações de 

marketing a partir do composto mercadológico. 
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APÊNDICE A - Questionário para lojas agropecuárias 

 

 
Prezado (a) empresário (a): 
 

Solicito a sua colaboração respondendo a pesquisa a seguir, o qual faz parte 
do Trabalho de Conclusão do Curso de Administração da Faculdade Anglicana de 
Tapejara. Esclareço desde já, que a sua participação é voluntária, porém muito 
importante para a conclusão do trabalho.  

Os resultados gerais obtidos na pesquisa serão utilizados apenas para 
alcançar os objetivos do trabalho: Identificar as estratégias de marketing que devem 
ser desenvolvidas no processo de implantação e consolidação de um produto 
veterinário para a região norte do Rio Grande do Sul.  
 

Importante: Os dados serão avaliados de forma confidencial. 
 

Planejamento de Marketing no Agronegócio: 
Um estudo no setor de produtos veterinários 

 
Acadêmico: Carlos Eduardo Comiran 
Professora Orientadora: Suzanara Agostinetto 
Nome da empresa (nome fantasia): __________________________________ 
 
Por gentileza, responda com sinceridade as perguntas abaixo. Desde já agradeço 
sua participação. 
 
1. Qual o porte da sua empresa: 
(      ) Microempresa 

 
(      ) Pequena empresa  

(      ) Média empresa 
 

(      ) Grande empresa  
 
2. Qual o tempo de atuação no mercado:  
(     ) De 1 a 5 anos 
(     ) De 5 a 10 anos 
(     ) De 10 a 15 anos 
(     ) Mais de 15 anos 
 
3. A comercialização de produtos veterinários é expressiva em sua empresa? 
(     ) Sim  (     ) Não 
Justifique________________________________________________________ 
 
4. Na sua opinião, a venda de uma determinada marca de produto veterinário está 
relacionada com: 
(     ) Marca do Produto 
(     ) Confiança do Produtor 
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(     ) Eficiência e/ou Eficácia 
(     ) Preço do produto 
Justifique____________________________________________________________ 
 
5. Na sua opinião, há espaço no mercado para novos produtos veterinários voltadas 
especificamente à doenças em bovinos de leite? 
(     ) Sim  (     ) Não 
Justifique____________________________________________________________ 
 
6. Na sua visão de empreendedor, lançamento e a consolidação no mercado de um 
produto veterinário para bovinos de leite necessitam do quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Você conhece o produto KURAVIT-H? 
(     ) Sim  (     ) Não 
 
8. Como ficou sabendo do produto? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9. Qual a importância do produto KURAVIT no mercado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. Em sua opinião, quais os principais desafios da Empresa ALGER NUTRIÇÃO 
com relação ao produto KURAVIT-H? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11. Com base no seu conhecimento acerca do produto KURAVIT-H, liste: 
 

Pontos Fortes do Produto  Pontos Fracos do Produto  
  

 
 
 

Oportunidades  Possíveis Ameaças  
  

 
 
 
 

 
12. Em sua opinião, quais estratégias de marketing devem ser desenvolvidas pela 
empresa ALGER para lançar o produto KURAVIT-H e fixar o seu produto no 
mercado local, regional e nacional? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário para produtores rurais 

 

 
 
Prezado produtor: 
 

Solicito a sua colaboração respondendo a pesquisa a seguir, o qual faz parte 
do Trabalho de Conclusão do Curso de Administração da Faculdade Anglicana de 
Tapejara. Esclareço desde já, que a sua participação é voluntária, porém muito 
importante para a conclusão do trabalho.  

Os resultados gerais obtidos na pesquisa serão utilizados apenas para 
alcançar os objetivos do trabalho: Identificar as estratégias de marketing que devem 
ser desenvolvidas no processo de implantação e consolidação de um produto 
veterinário para a região norte do Rio Grande do Sul.  
 

Importante: Os dados serão avaliados de forma confidencial. 
 

Planejamento de Marketing no Agronegócio:  
Um estudo no setor de produtos veterinários 

 
Acadêmico: Carlos Eduardo Comiran 
Professora Orientadora: Suzanara Agostinetto 
Endereço da sua propriedade: ______________________________________ 
 
Por gentileza, responda com sinceridade as perguntas abaixo. Desde já agradeço 
sua participação. 
 
1. Qual a sua idade: 
(     ) 18 a 25 anos  (     ) 26 a 30 anos 
(     ) 31 a 35 anos  (     ) 36 a 40 anos 
(     ) 41 a 45 anos  (     ) 46 a 50 anos  (     ) Mais de 50 
 
2. Qual o tempo de atuação no mercado de produção de leite?  
(     ) De 1 a 5 anos  (     ) De 5 a 10 anos 
(     ) De 10 a 15 anos (     ) Mais de 15 anos (     ) Outros_______________ 
 
3. Número de animais em lactação?_________________________________ 
 
4. Os seus animais já tiveram problema com mastite? 
(     ) Sim   (     ) Não 
 
5. Se na questão nº 4 sua resposta foi positiva, nos responda em que mês e ano 
isso aconteceu? 
_______________________________________________________________ 
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6. Já conhece o produto KURAVIT-H?  
(     ) Sim   (     ) Não 
 
7. Já utilizou o produto KURAVIT-H? 
(     ) Sim   (     ) Não 
 
8. Qual a sua avaliação do produto? 
 

Pontos Fortes do Produto  Pontos Fracos do Produto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Quais critérios você leva em conta na hora de comprar um produto veterinário? 
(     ) Marca em si  
(     ) Confiança no produto 
(     ) Indicação veterinária 
(     ) Preço 
(     ) Eficácia  
(   ) Outro:______________________ 
 
10. Onde costuma comprar seus produtos veterinários? 
(     ) Lojas especializadas (agropecuárias) 
(     ) Diretamente nas empresas (vendedores diretos)  
(     ) Diretamente com o médico veterinário 
 
11. Através de quais Meios de Comunicação gostaria de receber informações acerca 
dos produtos da empresa ALGER NUTRIÇÃO? 
(     ) Jornal 
(     ) Rádio 
(     ) Televisão 
(     ) Site 
(     ) Rede social 
(     ) Visitas 
 
12. Para você, o que significa “Satisfação ao Cliente”? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 


