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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa buscou abordar como tema a gestão do mix de marketing na empresa De 

Giacometti & Savaris Ltda. A escolha do tema possui ênfase na necessidade da referida 

empresa analisar, entender e apreciar os resultados coletados para, em posterior análise, 

implementar ações afim de melhorar, caso necessário, processos relacionados ao tema central 

deste estudo. Para a coleta dos dados, utilizou-se um questionário com onze questões 

objetivas aos clientes. Por meio das respostas obtidas foi possível realizar análise qualitativa e 

quantitativa dos dados. Por fim foram registradas as respostas obtidas com o questionário e 

então feitas sugestões de melhorias para cada ponto que precisa ser corrigido ou aperfeiçoado 

e será entregue uma cópia ao proprietário da empresa, onde caberá a ele decidir se irá querer 

aplicar as melhorias sugeridas. 

 

Palavra chave: Marketing. Mix de Marketing (preço, praça, produto, promoção).  
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Abstract 

 

 

This research sought to address the theme of management of the marketing mix in the 

company De Giacometti & Savaris Ltda. The choice of theme has emphasis on the need for 

such a company to analyze, understand and appreciate the results listed for, on further 

analysis, implement actions in order to improve, if necessary, processes related to the central 

theme of this study. To collect the data, we used a questionnaire with eleven objective 

questions to customers. Through the responses were possible qualitative and quantitative data 

analysis. Finally were recorded the responses obtained with the questionnaire and then made 

suggestions for improvements for each point that needs to be corrected or improved and given 

a copy to the owner of the company, where it will be up to him to decide whether to want to 

apply the suggested improvements. 

 

Key-words: Marketing. Marketing Mix (price, place, product, promotion). 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O Mix de Marketing e os 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção) são ferramentas 

importantes para obtenção de sucesso na atividade empresarial. Dessa maneira podem ser 

identificadas quais as implicações de cada “P” no desenvolvimento das atividades da empresa 

e melhorias que podem ser ocasionadas com melhor aplicação ou novas regras.  

De acordo com Mike Levy (2002 p. 32) muitas empresas deram errado por produzir 

coisas erradas, pelos motivos errados. “Lembre-se da essência do marketing, manter o cliente 

sempre embaixo da sua vista”, você está fazendo tudo pelo seu cliente e só em função dele? 

No contexto abordado, fica evidente que o cliente é a peça fundamental na 

engrenagem da sobrevivência de uma empresa. Sem ele não há sustentabilidade do negócio e, 

para haver continuidade e prosperidade se deve conhecer o cliente como sendo o melhor 

amigo da empresa. Saber de suas necessidades, ambições e, principalmente, intensões de 

compra, para que, de maneira hábil, seja possível atingir o ápice de satisfação do cliente, o 

tornando fiel e menos propenso a adquirir produto (s) concorrente (s) em outro (s) 

estabelecimento (s). 

Uma das ferramentas que podem ser utilizadas para circunstanciar a notoriedade de 

compra dos clientes são os 4Ps de marketing, sendo o Preço, Praça, Produto e Promoção. 

Agindo de maneira sutil no envolvimento motivador, muitas vezes parecendo de ocasião, mas 

monitorado por atividades planejadas, objetivando, não somente a conquista de novos 

clientes, mas sim, a permanência fiel e consolidada dos clientes que a empresa já possui.  

Neste trabalho serão colhidas percepções sobre a empresa em questão, através de 

questionário e, em posterior análise, serão oferecidas sugestões para melhoria e 

aperfeiçoamentos na gestão dos 4Ps de marketing, afim de possibilitar maiores resultados 

quer seja em relação financeira, de relacionamento entre empresa e clientes, empresa e 

fornecedores, talvez uma melhor logística ou outra área que haja necessidade de maior 

atenção. 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Gestão do mix do marketing. Trabalhar com os 4Ps do marketing, desenvolvendo 

melhorias e soluções que poderão ser encontradas no enfoque utilizado, tanto para 



13 

 

implementação, bem como, para melhoramento de atividades envolvidas no dia a dia 

empresarial. 

Conforme afirma Magalhães: 

  

A atual dinâmica de mercado exige das empresas adaptação constante a 

uma realidade sempre mutável, demandando novas formas de gerenciamento. Nesse 

contexto a gestão de marketing enfrenta hoje o desafio de utilizar novas abordagens 

aplicadas a um consumidor mais exigente. Entre estas novas abordagens está a 

preocupação em estabelecer um marketing de relacionamento com os clientes que 

pode no futuro, representar uma verdadeira simbiose com o cliente, baseada na troca 

de informações e conhecimentos sobre produtos, serviços e novos projetos 

comerciais que possam beneficiar mutuamente tanto a empresa quanto o cliente. 

Desta simbiose podem resultar produtos e serviços com maior valor agregado na 

percepção do consumidor (MAGALHÃES et al; 2009, p. 79). 

 

No momento em que o cliente se sente “parte” da empresa é que surge a 

cumplicidade dele e o reconhecimento pelo trabalho realizado para sua satisfação. 

A empresa Jota G Informática trabalha com atividade de comércio varejista e 

prestação de serviço na área da tecnologia da informação, envolvendo hardware e software. 

Dessa maneira, necessita de atendimento ao público e envolve os 4Ps do marketing, pois 

trabalha diretamente com atendimento ao público, de forma pessoal e direta. 

A empresa em questão está em crescimento acentuado, havendo enfoque no 

atendimento pessoal aos clientes, ficando perceptível a necessidade de, não somente 

conquistar novos clientes, mas sim, fidelizar e consolidar a relação da empresa com os 

clientes que já possui. Para tanto, fica claro a necessidade de elaboração de estudo dos 4Ps do 

marketing, pois é ferramenta indispensável para atingir o foco desejado e, em decorrência, 

maior crescimento, melhor fixação de mercado e maior conhecimento de seus clientes, formas 

de tratamento à estes, e sua fidelização. 

Nesse enfoque, se torna indispensável saber a situação que se encontra os 4 Ps do 

marketing dentro da empresa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo é o estudo da aplicabilidade dos 4Ps, identificando pontos fracos e pontos 

fortes e sugerir ações para conquista de melhores resultados. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar como está a aplicabilidade dos 4 Ps do marketing precisa ser melhorado 

na empresa Jota G Informática para que esta se torne melhor e mais lucrativa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Verificar o posicionamento dos 4 Ps do marketing: o que a empresa oferece. 

- Mensurar a percepção do cliente dentre os 4 Ps do marketing. 

- Propor melhorias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O mix de marketing pode ser um dos elementos responsáveis pelo sucesso de uma 

empresa. Assim, saber utilizá-lo é essencial e indispensável. Pois através de estratégias de 

marketing as empresas pensam, analisam e avaliam o seu desempenho. A partir destes 

estudos, empresas alteram a forma de agir, conseguindo prevenção sobre certos riscos e 

conflitos possíveis no tratamento com os clientes. 

O mercado atual busca cada vez mais a perfeição em produtos e serviços, assim 

sendo, a empresa precisa se situar em que parâmetro ela se encontra param assim elaborar 

estratégias de mudanças. No caso da empresa Jota G Informática, através de pesquisa será 

possível analisar e avaliar como os clientes estão vendo a empresa e podendo assim propor 

melhorias. Esta pesquisa também fará com que a empresa possa avaliar a percepção do cliente 

perante preço, praça, promoção e propaganda. 

Todo retorno financeiro e a satisfação do cliente é o resultado do bom emprego das 

ferramentas da gestão do mix do marketing. Portanto tudo deve ser avaliado e empregado com 

cuidado e detalhadamente. 

Sendo assim, toda empresa que não possui estratégia de marketing deve ficar atenta, 

pois o ativo mais rentável para as empresas são seus clientes. Esse trabalho proporcionará à 

empresa uma visão mais precisa do seu público alvo, do seu plano de marketing e quais as 

reais necessidades contemporâneas. Para o acadêmico elevará o grau de sabedoria e 

proporcionará esclarecimento sobre diversas questões que são colocadas a prova dia a dia, 

proporcionando maturidade sobre as ações e medidas a serem adotadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diversos autores denominam de maneiras distintas os 4Ps do marketing. Alguns com 

enfoques mais específicos ao assunto de cada tema e outros de forma mais abrangente, 

permitindo noção macro do assunto. 

Poderá ser percebido que dentre todas as ideias abordadas, todas estarão presentes no 

dia a dia das empresas, algumas com maior naturalidade e outras agindo de forma subliminar, 

abrangendo as entrelinhas do negócio e foco principal. 

 

2.1 MARKETING 

Alguns pensadores julgam com diferentes palavras e mesma contextualização o 

marketing, como podemos perceber: 

Segundo Kotler (2000, p. 29) “dentre todas as inúmeras definições existentes para 

marketing, podemos estabelecer uma distinção entre definições sociais e gerenciais. Uma 

definição social mostra o papel desempenhado pelo marketing na sociedade.” 

Ainda Kotler (2000, p. 30) complementa que “marketing é um processo social por 

meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtém aquilo que necessitam e o que desejam 

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

Para complementação total Kotler (2000, p. 30) exemplifica que “marketing é o 

processo de planejar e executar a concepção, a determinação de preço, a promoção e a 

distribuição de ideias, bens e serviços para criar negociações que satisfaçam metas individuais 

e organizacionais.” 

Com as tais citações fica claro o pensamento de Kotler sobre o Marketing. Outros 

como Churchill descreve de maneira similar, porém de forma mais sucinta, como poder ser 

percebido: Churchill (2012, p. 20) “administração de marketing é o processo de estabelecer 

metas de marketing para uma organização e planejar, implementar e controlar as estratégias 

para poder alcançá-las.” 

Em resumo pode ser citado Kotler (2006, p. 4) que escreve “O marketing envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma 

maneira bem simples, podemos dizer que ele „supre necessidades lucrativamente.” Dessa 

maneira fica visível e perceptível a identificação da relação de Kotler com o Marketing. 

Outros escritores definem de maneira mais minuciosa o marketing, como pode ser 

percebido: 
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 Integra um conjunto de funções desempenhadas na empresa, como 

produção, finanças, logística, recursos humanos, sistemas de informação, engenharia 

de produtos, pesquisa tecnológica, entre outras, que gerenciam recursos e geram 

resultados para agregar valor econômico ao processo empresarial com um todo. 

Portanto, a função de marketing engloba a tomada de decisões, a gestão de recursos, 

a coordenação de processos e a avaliação de resultados, como qualquer outra função 

empresarial (DIAS, 2004, p. 9). 

 

 

Uma expressiva e clara ideia que Kotler (2006, p. 34) expressa pode ser percebida 

em “Fazer marketing significa satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes. O dever de 

qualquer negócio é fornecer valor ao cliente mediante lucro.” Nessa interpretação torna-se 

clara a função de uma empresa no mercado, em qualquer ramo de atividade e qualquer 

negócio.  

Ainda há definição de marketing de relacionamento, sendo explicitado uma definição 

abrangente em Dias (2004, p. 313) “o processo pelo qual uma empresa constrói alianças de 

longo prazo com seus clientes em potencial e compradores existentes, em que ambos – 

vendedor e comprador – são direcionados a um conjunto comum de objetivos específicos.” 

Com a contextualização de todas as ideias e ensinamentos é bastante abrangente e, ao 

mesmo tempo, muito simples o marketing da empresa. Deve ser toda e qualquer atividade que 

beneficie o cliente, que sane uma necessidade e, em contrapartida, perceba lucro à empresa. 

 

2.2 PLANOS DE MARKETING 

Para a empresa possuir um plano ou roteiro de aplicação de sua estratégia de 

marketing é necessário bem como possui algo documentado, pois segundo Churchill (2012, p. 

20) “planos de marketing são documentos criados por organizações para registrar os 

resultados e conclusões das análises ambientes e detalhar estratégias de marketing e os 

resultados pretendidos por ela.” 

A aplicação do marketing da empresa é o que trará o resultado desejado, atingindo o 

público foco e proporcionará o retorno financeiro desejado. Kotler (2006, p. 8) “Um 

profissional de marketing é alguém que busca uma resposta (atenção, voto, doação) de outra 

parte, denominada cliente potencial (prospect). Se duas partes estão buscando vender algo 

uma para a outra, ambas são denominadas profissionais de marketing.” 

Ainda pode ser percebido que o plano de marketing fica extremamente definido e 

esclarecido: 
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O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar 

o esforço de marketing. Ele funciona em dois níveis: estratégico e tático. O plano de 

marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e a proposta de valor que será 

oferecida, com base em uma análise das melhores oportunidades de mercado. O 

plano de marketing tático especifica as táticas de marketing, incluindo características 

do produto, promoção, comercialização, determinação do preço, canais de vendas e 

serviços (KOTLER, 2006, p. 41). 

 

2.3 MIX DO MARKETING 

É a forma mais esmiuçada que pode ser descrito o marketing, com suas nuanças e 

formas de se trabalhar. 

 

 

Figura 1: 4 P‟s do Marketing 

Fonte: Portal do Marketing (2006) 

 

O mix do marketing é o conjunto de 4 (quatro) elementos que, em conjunto, formam 

a ferramenta de marketing. Os elementos serão contextualizados e estudados a seguir e são 

eles: 

 

2.4 PRODUTO 

Poderemos acompanhar as formas de definição do que é o produto da empresa com 

citações a seguir. 

Segundo Churchill (2012, p. 167) “alguns aspectos da estratégia de produto que 

podem afetar o comportamento de compra do consumidor são a novidade do produto, sua 

complexidade e sua qualidade percebida.” 
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Logo em Kotler (2000, p. 39) podemos ter a seguinte definição “a orientação de 

produto sustenta que os consumidores dão preferência a produtos que ofereçam qualidade e 

desempenho superiores ou que tenham características inovadoras.” 

De forma mais sucinta se define em Dias (2004, p. 97) diz que o “composto do 

produto têm quatro dimensões: amplitude, extensão, profundidade e consistência.”  

Na forma de mais explicação encontra-se: 

 

A amplitude se refere ao número de linhas de produtos da empresa. A 

extensão se refere ao número de itens de produtos em cada linha. A profundidade ao 

número de versões de produtos. E a consistência se refere ao nível de semelhança 

entre as linhas e os produtos quanto à matéria prima, ao processo de produção, aos 

canais de distribuição, ao padrão de qualidade e à imagem de marca (DIAS, 2004, p. 

97). 

 

O produto denota uma filosofia que a empresa necessita para vender, possuir um 

retorno financeiro e proporcionar a continuidade do negócio. Esse é um ciclo necessário para 

que haja sustentabilidade mercadológica. 

 

2.4.1 Ciclo de vida 

Segundo Dias (2004, p. 98) o Ciclo de Vida do Produto é definido em “quatro fases 

distintas ao longo de sua presença no mercado: introdução, crescimento, maturidade e 

declínio.”  

Fica explicado e mensurado de maneira a melhor assimilação em Dias (2004, p. 99) é 

“a fase que começa com o lançamento do produto e caracteriza-se por lento crescimento das 

vendas e baixos lucros, ou mesmo prejuízos, devido aos altos investimentos, à inexistência de 

economias de escala e ao desconhecimento do produto ou serviço por grande parte do 

público-alvo.” 

O Crescimento, segundo Dias (2004, p. 99) é “a fase seguinte, quando a taxa de 

adoção do produto pelos clientes potenciais é acelerada, as vendas crescem acentuadamente e 

os lucros acompanham o crescimento das vendas, à medida que se ganham economias de 

escala.” 

Quanto a maturidade: 

 

 Quando as vendas do produto tendem a se estabilizar, acompanhando o 

crescimento vegetativo do mercado, que é pequeno ou, até, nulo. Nessa fase, há um 

grande número de concorrentes e a disputa pelo mercado fica acirrada, já que o 

crescimento só é possível com a perda de participação dos concorrentes (DIAS, 

2004, p. 100). 
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A última etapa é o Declínio, de acordo com Dias: 

 

Quando o produto fica obsoleto e é gradativamente substituído por novos. 

Nessa fase, as vendas são decrescentes e, para minimizar prejuízos, algumas 

empresas reduzem ou eliminam os investimentos, outras retiram o produto do 

mercado, e hás as que reduzem a distribuições, atendendo exclusivamente aos 

segmentados de maior volume, ou os preços, diminuem o número de itens ou 

versões de produto ou deixam de investir em propaganda, tecnologia e inovações de 

produto. Nessa etapa, é necessário reduzir custos para minimizar a redução dos 

lucros (DIAS, 2004, p. 100). 

 

2.4.2 Variedade de produtos 

Este quesito pode variar de cada empresa e seu plano de negócio. Há diversas 

empresas que possuem grande variedade de produtos no mesmo ramo de negócio se tornando 

concorrentes de si mesma, ou seja, atingindo público de diversos nichos e níveis de mercado. 

Logo, outras empresas podem desenvolver variedades de linha de produtos, aventurando por 

diversos nichos de mercado mas, não participando da mesma atividade mercadológica de seus 

produtos. 

 

2.4.3 Qualidade 

Em diversas ocasiões a qualidade pode ser o ponto central para a concretização da 

negociação, sendo mais pautada que o preço, propaganda, ou outros artifícios oriundos para 

negociação de um produto. 

Para ficar de forma clara e sucinta, vamos exemplificar: um consumidor pode 

escolher adquirir um carro que possua 5 (cinco) anos de garantia por desejar possuir qualidade 

superior aos outros carros existentes no mercado, não se importando com o valor mais 

elevado de aquisição. 

 

 

2.4.4 Características 

É imprescindível a mensuração e descriminação das características do produto, pois 

o consumidor deve e deseja ficar ciente de todas as características do produto que está 

adquirindo. Algumas características devem ser estimulas à leitura por força da lei e outras 

podem ser o complemento do produto, pautando sobre diversos assuntos e dando ênfase em 

questões que podem levar a concretização do negócio. 
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2.4.5 Nome da marca 

O nome que carregará a marca é algo fundamental para continuidade do negócio, 

bem como para fixação junto ao público alvo. 

Em Dias (2004, p. 109) “Marca é uma letra, uma palavra, um símbolo ou qualquer 

combinação desses elementos, adotada para identificar produtos e serviços de um fornecedor 

específico.” 

Ainda em Dias (2004, p. 110) fica definido que a escolha do nome da marca deve ter 

como base os seguintes fatores: 

“Deve sugerir os benefícios oferecidos pelo produto;  

Deve ser positivo, distintivo e fácil de falar e lembrar;  

Deve ser coerente com a imagem do produto ou da empresa;  

Tem de poder ser registrado legalmente.” 

Para haver uma definição mais convincente pode ser citado Shimp (2002, p. 185 e 

186) “uma marca é a designação única de uma empresa, ou marca registrada, que distingue 

sua oferta dos produtos na mesma categoria ...um bom nome de marca pode sentimentos de 

responsabilidade, confiança, segurança, força, durabilidade, velocidade, status, e muitas 

outras associações desejáveis.” 

Para dar nomes a essas marcas envolve-se um processo objetivo de escolha, podendo 

ser seguido os seguintes passos: Churchill (2012, p. 188): 

1 – Especificar os objetivos do nome da marca: identificar os objetivos a serem atingidos. 

2 - Criar possíveis nomes de marcas: utilizando-se de pensamentos criativos. 

3 – Avaliar os possíveis nomes: os diversos nomes gerados são avaliados com critério como 

relevância para a categoria do produto, riqueza de imagens sugeridas pelo nome e apelo geral. 

4 – Escolher o nome da marca: essa escolha é uma questão de julgamento subjetivo. 

5 – Registrar a marca: registro da marca. 

 

2.4.6 Embalagem 

Embalagem trará características visuais do produto, onde poderá ser o primeiro 

contato do público com o produto. 

Conforme Shimp (2002, p. 190) “uma embalagem comunica o significado da marca 

através de seus diversos componentes simbólicos: cor, modelo, forma, tamanho, materiais 

físicos e rótulo de informações.” 
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2.4.6.1 O uso da cor na embalagem 

Ao utilizar determinada cor estamos direcionando o produto a um consumidor foco, 

o que já foi estudado e mensurado em diversos estudos, e um deles é o que segue, Shimp 

(2002, p. 190): 

- O vermelho é sempre descrito como ativo, estimulante, energético e vital. 

- O laranja é uma cor que abre o apetite, e é sempre associada a comida. 

- O amarelo é bom para chamar a atenção e é uma cor quente, que causa efeito de alegria nos 

consumidores. 

- O verde conota abundância, saúde, calma e serenidade. 

- O azul sugere calma e frescor e é sempre associado a produtos de lavanderia e limpeza. 

- O branco significa pureza, limpeza e suavidade. 

 

2.4.6.2 Sugestões de design e formas de embalagens 

Nessa área a diversas explicações e questionamentos do que dever ser utilizado e a 

forma que se deve aplicar as técnicas estudadas. Vários autores tem trabalhado este tema,  e o 

que mais se aproxima do detalhamento é Shimp, quando diz que: 

Shimp (2002, p. 191) “Um design de embalagem eficaz é aquele que permite um 

bom fluxo do olhar e dá ao consumidor um pouco de foco. Uma maneira de evocar diferentes 

sensações é através da escolha da inclinação, comprimento, e espessura das linhas em uma 

embalagem.” 

- Linhas horizontais sugerem repouso e calma, evocando sentimentos de 

tranquilidade; 

- Linhas verticais evocam a sensação de força, confiança e até de orgulho; 

- Linhas inclinadas sugerem movimento ascendente; 

- Formas arredondadas ou curvas tem conotação de feminilidade; 

- Linhas retas ou angular sugerem masculinidade. 

 

2.4.6.3 Tamanho da embalagem 

Nesse contexto é perceptível que algumas empresas praticam técnicas de arranjo para 

irradiar mais visibilidade dos produtos comercializados e, ou, fabricados. Ou seja, no mercado 

consumidor encontram-se produtos que poderiam ser armazenados em caixas menores, 

porém, para haver maior destaque e, talvez, criar a falsa impressão do consumidor estar 

adquirindo maior quantidade, acondiciona o produto em embalagens muito maiores que o 

necessário. 
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Isso pode ser percebido com a seguinte citação: Shimp (2002, p. 191) “Os fabricantes 

oferecem recipientes de diversos tamanhos para satisfazer a as necessidades específicas dos 

diversos segmentos de mercado, para abranger as diferentes situações de uso e também para 

ganhar mais espaço de prateleira nos varejistas.” 

Fica claro que às vezes tamanho é documento. 

 

2.4.6.4 Materiais físicos da embalagem 

Para trabalhar com o consumidor de forma proativa é necessárias aplicações de 

técnicas já estudadas e conhecidas. Com a citação supra-citada, pode-se perceber que para o 

consumidor: 

 

Os materiais de embalagens podem gerar emoções, geralmente, no 

consumidor. Embalagens de metal evocam sensação de força, durabilidade e frieza; 

o plástico tem conotação de leveza, limpeza e, talvez, preço baixo. Os matérias 

macios, como o veludo, são associados a feminilidade. Os laminados tem uma 

imagem de alta qualidade e pode evocar a sensação de prestígio. A madeira evoca a 

ideia de masculinidade (SHIMP, 2002, p. 191). 

 

Diversas técnicas são estudadas para, cada vez mais, atingir o público alvo. 

 

2.4.6.5 Informações sobre o produto na embalagem 

É de extrema necessidade e importância, inclusive perante a lei, haver as informações 

sobre o produto discriminadas na sua embalagem. O marketing possui diversas técnicas e 

ferramentas para que seja possível a organização atingir seu público alvo, portanto o 

conhecimento destas é fundamental para o profissional de marketing.  

Há regras de quais informações são necessárias e de que maneira deve-se expor.  

 

2.4.7 Serviços 

Os serviços prestados aos consumidores podem ser descritos e, ou, informados na 

embalagem ou em qualquer parte do produto. Esta parte pode ser de cumprimento de forças 

da lei ou esclarecimentos e dicas que a empresa deseja informar seus consumidores. 

Dependendo do tipo de produto se torna necessário a implementação, por parte da 

empresa, em serviços para ajuda e, muitas vezes, ajuda a processos desencadeados por seus 

próprios produtos. Um exemplo é uma empresa que produz e vende cigarros necessita, por 

força da lei, possuir um serviço de 0800 denominado Disque Pare de Fumar. 
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2.4.8 Garantias 

Todo produto e serviço devem possuir garantias já estipuladas em lei, as quais 

variam de produto a produto. 

Estas garantias devem estar descritas, denominadas e bem esclarecidas na hora da 

aquisição por parte do consumidor e caso não esteja, o mínimo de garantia estipulado em lei é 

de direito do adquirente do produto. 

Diversas empresas utilizam a boa prática de estender o prazo de garantia podendo, 

dessa maneira, afirmar e exemplificar que o produto possui procedência de forma a aproximar 

a aquisição por parte do consumidor. 

 

2.4.9 Devoluções 

Por sua vez as devoluções são praticadas por, no mínimo, nas formas da lei e prazos 

estabelecidos legalmente. Diversas empresas cultivam as devoluções de diversas formas, 

aproximando seus clientes e proporcionando máxima satisfação. 

 

2.5 PREÇO 

O preço muitas vezes é peça fundamental em uma negociação. O método que pode 

ser aplicado não é do menor preço e nem do maior preço, mas sim, do preço mais justo. 

Quando o consumidor percebe que o produto que deseja adquirir está com preço 

justo, esta etapa da negociação está vencida. Isso pode ser percebido em Churchill, (2012, p. 

168) afirma que “a estratégia de preço influencia o comportamento de compra quando o 

consumidor está avaliando alternativas e chegando a uma decisão”. 

Ainda segundo Churchill, (2012, p. 11) “o marketing voltado para o valor tem o 

cliente como o foco principal do negócio. Isso significa que os profissionais de marketing 

devem reconhecer que as trocas com os clientes são a vida das organizações. As empresas 

devem compreender seus clientes, saber o que eles pensam, o que sentem e como compram e 

usam produtos e serviços.” 

“...os clientes avaliam qual oferta proporciona maior valor. Eles procuram sempre 

maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na procura e pelas 

limitações de conhecimento, mobilidade e receita. Eles formam uma expectativa de valor e 

agem com base nela” (KOTLER ,2000, p. 56). 

As organizações empresariais necessitam possui estratégias diversas, sendo também 

o preço uma questão de decisão na hora de realizar uma negociação.  
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Sabe-se que o preço é uma peça fundamental na cadeia de uma negociação, o que 

fica evidente em Dias (2004, p. 255) “O preço é um dos elementos do composto 

mercadológico que, junto aos demais, determina a percepção que os consumidores criam 

sobre a oferta. O preço é um componente intrínseco ao processo transacional, que caracteriza 

a economia capitalista.” 

Sempre que o preço for a opção principal de marketing para a organização, esta deve 

conhecer em sua essência os clientes, bem como a forma que compram, quais são os produtos 

e serviços que consomem e a maneira que interagem na hora da escolha de qual produto 

adquirir. 

Kotler (2006, p. 36) “Michael Porter, de Harvard, propôs a cadeia de valor como 

uma ferramenta para identificar as maneiras pelas quais se pode criar mais valor para o 

cliente.” 

 

2.6 PRAÇA (CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO) 

Referindo-se a praça: 

 

A estratégia do profissional de marketing para tornar um produto 

disponível pode influenciar a decisão de se e quando os consumidores encontrarão 

tal produto. Um produto amplamente disponível ou fácil de comprar entrará no 

conjunto considerado de mais consumidores. A disponibilidade é especialmente 

importante para a tomada de decisão rotineira ou limitada (CHURCHILL, 2012 p. 

168). 

 

 

Escolhido o público alvo é necessária a disponibilização do produto de forma a 

atender a demanda originada. 

A praça é a parte onde deve-se preocupar com a disponibilização dos produtos aos 

seus mercados consumidores. A distribuição referente aos canais através dos quais o produto 

chega aos clientes, inclui pontos de vendas, pronta-entrega, horários e dias de atendimento e 

diferentes vias de compra. Além disso, o responsável por essa área deve saber exatamente que 

canais de distribuição utilizará, o seu tamanho e a área geográfica que será coberta 

logisticamente. Para o cliente a distribuição do produto deve ir ao encontro das necessidades e 

maior conveniência do mesmo. 

Os canais de distribuição são afetados pelas estratégias adotadas, influenciando 

diretamente a escolha pelo comércio varejista ou atacadista.  

Em Dias (2004, p. 193) “As estratégias de marketing podem transitar num eixo em 

que o mercado é visto como único, de modo individualizado, o que determina a importância 

do entendimento do negócio e de suas formas de segmentação.” 
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2.7 PROMOÇÃO (COMUNICAÇÃO DO MARKETING) 

Fica expresso esse termo ser o valor, a atenção o desprendimento de valores ao 

produto final e não somente o termo promoção caracterizando uma oferta. 

 

A estratégia de promoção do profissional de marketing pode influenciar 

os consumidores em todos os estágios do processo de compra. Suas mensagens 

podem lembrar aos consumidores que eles têm um problema, que o produto pode 

resolver o problema e que ele entrega um valor maior do que os produtos 

concorrentes (CHURCHILL, 2012, p. 168 e 170). 

 

 

A promoção é uma das partes extremamente necessárias para que os clientes possam 

vincular o produto as necessidades, de forma, muitas vezes, inconsciente, pois poderão estar 

vinculadas a um gosto, cheiro, atos, músicas ou comportamentos. 

Dias (2004, p. 298) “A promoção de vendas é a oferta de incentivos imediatos, de 

curto prazo, como brinde e descontos, por um patrocinador identificado, com ou se o apoio da 

propaganda, para estimular a experimentação, aquisição ou repetição de compra do produto.” 

Os profissionais de marketing usam estas variáveis para estabelecer um plano de 

marketing. Para o plano de marketing ser bem sucedido, a estratégia traçada para os quatro 

pês, deve refletir a melhor proposta de valor para os consumidores de um mercado-alvo bem 

definido. A administração de marketing é a aplicação prática deste processo. 

Nem sempre a compra de um produto se dá pela sua necessidade ou falta deste, mas 

sim, pela estratégia de marketing despertar uma necessidade de consumo. Sempre que é 

disponibilizado um produto no mercado este poderá concorrer com outros produtos existentes 

ou é originada uma nova demanda, sendo inovador e necessário. 

 

2.7.1 Promoção de vendas 

Segundo Dias (2004, p. 346) “[...] Não há nenhuma outra atividade ou disciplina no 

campo das comunicações de marketing que disponha de tantas técnicas, mecânicas, meios, 

recursos e instrumentos para serem usadas.” 

Dentre diversas técnicas existentes de prática de promoção de vendas onde podem 

ser citadas algumas: 

 

Premiações por meio de concursos, sorteios, vales-brindes ou operações 

assemelhadas; premiações por meio de ações de marketing de incentivo; ofertas; 

liquidações; vendas condicionadas; milhagens; demonstrações, degustações, 
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experimentações; convenções, encontros, reuniões, seminários de vendas; brindes; 

competições de qualquer natureza. Combinando criativamente cada uma dessas 

principais ferramentas promocionais paralelamente às inúmeras outras que se podem 

acrescentar é a grande tarefa dos estrategistas na busca dos melhores resultados de 

vendas (DIAS 2004, p. 346 e 347). 

 

 

O papel das promoções de vendas, segundo: 

 

Está implícito no seu próprio nome: é uma técnica de promover vendas. É 

um esforço e uma diligência para que as vendas aconteçam, aplainando o caminho 

de sua realização. Sua função é, pois, fomentar, facilitar e favorecer o ato de vendas 

em si. Vendas “fecham” os negócios. Promoções “abrem” essa possibilidade, 

facilitando a venda. É por isso que muitas das técnicas promocionais estão mais 

perto da caixa registradora que das comunicações em si (DIAS, 2004, p. 348). 
 

 

Em Dias (2004, p. 354) “a promoção de vendas é um estímulo mais forte que a 

propaganda”, dessa maneira é perceptível que propagandas são mais a curto prazo e, 

normalmente, para alancar o resultado desejado imediatamente. Logo, as promoções de 

vendas são técnicas que fornecem sustentação para que haja resultados desejados, podendo ser 

aplicadas diversas técnicas mercadológicas. 

 

2.7.2 Propaganda 

Segundo Dias (2004, p. 297) “Os resultados alcançados por uma campanha de 

propaganda devem ser avaliados para que se possa medir sua eficácia. Em geral, utilizam-se 

pesquisas de comunicação.” 

 

2.7.3 Força de vendas 

Segundo Dias (2004, p. 327) “existem vários métodos para determinação da 

quantidade de vendedores diretos e representantes comerciais.” As variáveis que influenciam 

essa decisão dependem do direcionamento estratégico de cada empresa. As mais comuns são: 

carga de visitação a clientes e perspectiva de negócios, custos de atendimento, potencial de 

vendas, tipos de linhas de produtos, tipos de clientes e localização. 

Um método utilizado para venda pode ser a venda direta, onde define: 

 

A venda direta ocorre quando a venda de produtos e serviços é feita fora 

do estabelecimento comercial fixo. As vendas diretas são realizadas de pessoa a 

pessoa, individualmente ou não. São consideradas muito mais como um canas de 

distribuição pela característica da não-existência de vínculo empregatício entre a 

empresa e os vendedores (DIAS, 2004, p. 338). 
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A venda pode ser direcionada em equipe seguindo o que diz Dias: 

 Em situações em que existem complexidade operacional e necessidade 

de envolvimento de diversas áreas da empresa, a formação de equipe é essencial 

para criação de estratégias, manutenção de relacionamentos, realização das 

transações de vendas e resolução de problemas dos clientes. A venda em equipe 

conta com um grupo de profissionais compromissados com um trabalho coletivo de 

atendimento ao cliente (DIAS, 2004, p. 336). 

 

 

2.7.4 Marketing direto 

O marketing direto surgiu, segundo Dias (2004, p. 396) “em 1872, quando Aaron 

Montgomery Ward produziu seu primeiro catálogo (mail order catalog) – uma lista de preços 

cuja oferta era um desconto de 40%.”  

Desde então o marketing sofreu diversas modificações e mutações.  

Contemporaneamente a grande revolução se deve aos softwares CRM (customer relationship 

management), ou gerenciamento do relacionamento com o cliente.  

 

Os softwares de CRM permitem capturar todas as informações das 

interações com os clientes atuais e potenciais num único banco de dados, 

aumentando o escopo e a aplicabilidade do marketing direto como canal de vendas 

diretas e como técnica de comunicação. A internet, por outro lado, torna-se um canal 

de vendas e de relacionamento extremamente conveniente para o cliente, e de menor 

custo para as empresas (DIAS, 2004, p. 397). 

 

A definição de marketing direto mais conhecida é, segundo Dias (2004, p. 398) 

“Direct Marketing Association (DMA): um sistema interativo de marketing que utiliza uma 

ou mais mídias a fim de produzir resposta e ou transação mensuráveis, e em qualquer lugar. ” 

As principais características, segundo Dias (2004, p. 399) são: “interatividade, 

utilização integrada de várias mídias, mensuração da resposta, comunicação pertinente e 

individualizada, transação em qualquer lugar e por qualquer meio e uso da propaganda para 

obter uma resposta direta.” 

O marketing direto pode se tornar um canal de vendas, pois, segundo Dias (2004, p. 

424) “A aplicação do marketing direto como canal de vendas é consagrada, fazendo parte dos 

canais de marketing para venda e distribuição de produtos e serviços [...]” Portanto, o 

marketing direto cumpre as duas funções, como intermediário (aquele que vende) e com 

facilitador (aproxima as partes interessadas e divulga o produto ou serviço, gerando 

predisposição de compra), pois transfere a posse do produto ou executa o serviço, utilizando 
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diversas mídias para gerar uma comunicação direta e imediata com os clientes atuais e 

potenciais. 

As principais aplicações deste tipo de marketing, segundo Dias (2004, p. 427) “é a de 

canal de vendas, que, apesar de não aparecer na definição da DMA, está implícita no conceito 

de interatividade.” 

Uma técnica bastante utilizada para aplicabilidade de marketing direto é a utilização 

de quiosques ou totens.  

 

Quiosques ou totens são pequenos espaços alocados em supermercados, 

lojas de departamentos, shopping centers etc. que permitem a venda, a exibição, a 

demonstração, o manuseio ou a experimentação de produtos ou serviço. Esses 

espaços podem também gerar nomes de clientes potenciais altamente qualificados, 

que serão abordados posteriormente pela força de vendas (DIAS 2004, p. 430). 

 

 

3 METODOLOGIA 

  

É o caminho a trilhado pelo pesquisador para encontrar respostas aos problemas de 

pesquisa por ele proposto. 

A metodologia tem por objetivo definir o tipo de pesquisa, qual a sua população e a 

população amostral, seleção dos sujeitos, coleta de dados, tratamento dos dados e limitações 

do método. Vergara (2000, p. 46).  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto a natureza, a técnica de pesquisa foi instrumental e baseada na 

documentação. Segundo Malhotra (2001, p. 274) o questionário é a “técnica estruturada para 

coleta de dados que consiste de uma série de perguntas – escritas ou verbais – que um 

entrevistado deve responder.” 

Assim, a técnica estruturada que poderá ser utilizada para coleta dos dados, consistirá 

em perguntas, escritas ou verbais, onde os clientes e população em geral irão responder. 

Quanto ao tratamento dos dados se abordará a pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Segundo Malhotra (2012, p. 36), pesquisa qualitativa “é a metodologia de pesquisa 

exploratória, não estruturada, baseada em pequenas amostras com o objetivo de proporcionar 

ideias e entendimento do ambiente do problema.” 

O tratamento dos dados abordará a pesquisa qualitativa para melhor entendimento e 

análise dos dados coletados. 
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Malhotra (2012, p. 110) “pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e, 

normalmente, aplica alguma forma de análise estatística.” Dessa forma, após o recolhimento 

dos dados, poderá ser demonstrado, de forma estatística, a análise dos dados. 

Quanto aos objetivos propostos: posteriormente, é importante caracterizar o tipo de 

pesquisa exploratória. 

Define-se ainda esta pesquisa do tipo exploratória, pois visa esclarecer ideias a 

respeito do posicionamento das pessoas diante de uma marca da organização, ou seja, como 

estas podem ser influenciadas a ponto de mudarem seus costumes e ideais em detrimento de 

um produto ou serviço prestado pela mesma. 

Essa pesquisa terá como métodos a indução e a dedução, pois são forma de 

raciocínio e expressão de um pensamento e/ou opinião sobre determinado assunto ou situação 

existente em um contexto. 

Os métodos aplicados nessa pesquisa serão a indução e a dedução. Segundo Cervo 

(1983, p. 34) “a indução e a dedução são, antes de tudo, formas de raciocínio ou de 

argumentação e, como tais, são formas de reflexão e não de simples pensamento.”  

Sendo assim, os dados serão coletados, analisados e relacionados de maneira a 

contribuir à empresa para alcance do objetivo deste trabalho. 

 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

Razão Social: De Giacometti & Savaris Ltda 

Nome Fantasia: Jota G Informática 

CNPJ: 05.538.405/0001-00 

Inscrição Estadual: 138/0036590 

Endereço: Rua do Comércio, 1405, Centro, Tapejara – RS 

CEP: 99.950-000 

Telefones: 54 3344-2380 e 54 3344-2930 

Site: www.jotag.com.br e www.jotaginformatica.com.br  

A empresa Jota G trabalha com venda e assistência técnica em computadores, 

notebooks, GPS, impressoras e software gerencial e fiscal. Dessa maneira abrange diversos 

públicos, como, pessoas físicas e o público empresarial. 

Em 17 de março do ano de 2003, Jucemar De Giacometti juntamente com sua prima 

Josiane Gregoleti fizeram uma parceria e iniciaram as atividades. O estabelecimento onde a 

empresa está situada é alugado e continua no mesmo endereço desde o início das atividades. 

http://www.jotag.com.br/
http://www.jotaginformatica.com.br/
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No ano de 2010 a empresa teve uma mudança nos sócios, onde Josiane se afastou da 

empresa e Fabiana Gazolla Savaris assumiu o posto de sócia-proprietária juntamente com 

Jucemar. Hoje (junho/2014) a empresa está composta por 2 sócios e 3 funcionários, prestando 

assistência em Tapejara, Charrua, Vila Lângaro, Água Santa, Ibiaçá, e outros municípios do 

norte do Rio Grande do Sul. 

A empresa em questão trabalha com poucos funcionários, sendo hoje somente 2, pois 

com a grande capacidade de trabalho e treinamento e também com muito comprometimento e 

igual conhecimento, sendo todos estudantes de graduação ou pós-graduação, realizando 

cursos nas áreas trabalhadas na empresa e sempre em constante aperfeiçoamento, sempre 

almejando o ápice de conhecimento e honrando a confiança que os clientes depositam na 

empresa, pois o trabalho realizado não se trata somente de máquinas e equipamentos, envolve 

dados pessoais e, no caso das empresas atendidas, é envolvida a vida empresarial como um 

todo, pois um imposto calculado de forma incorreta, no caso da implementação de software, 

há contrapartida financeira e, diretamente, alteração nos resultados de lucro ou prejuízo. 

Com o trabalho realizado irá se descobrir as necessidades dos clientes e o que eles 

pretendem encontrar na empresa para cada vez mais conseguir atender as expectativas dos 

mesmos, lhes fidelizar e proporcionar a obtenção do ápice de satisfação mercadológica. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para a pesquisa, foi utilizado como ferramenta um questionário, sendo um conjunto 

de perguntas elaboradas para identificar informações sobre as percepções dos indivíduos que 

frequentam a empresa.  

As perguntas foram de múltipla escolha, possibilitando ao pesquisador alcançar um 

maior número de informações em menor tempo, facilitando a tabulação dos dados alcançados. 

Os dados obtidos através desta pesquisa são dados primários, pois foram gerados pelo 

pesquisador para a finalidade específica de solucionar o problema em pauta. 

Foi aplicado durante duas semanas do mês de julho, e todo o final do dia os 

questionários foram recolhidos e colocados em um envelope para futura análise. 

Na pesquisa aleatória, todos os componentes da população, que foram 163 (cento e 

sessenta e três) tiveram a mesma chance de participar da pesquisa, respondendo as questões 

somente quem demonstrou disposição, sendo voluntário. 

O número de clientes que responderam o questionário foi calculado com base na 

fórmula:  
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Dimensionamento da Amostra:  

Cálculo do Tamanho Mínimo da Amostra: Conforme Barbetta (2001, p. 60), temos: 

 

   

 

N= Tamanho da população 

EO= Erro amostral tolerável 

NO= primeira aproximação do tamanho da Amostra 

n= Tamanho da Amostra 

O número de clientes que responderam o questionário foi calculado através da média 

de clientes que frequentam a empresa mensalmente. Foi retirada uma amostra com erro 

amostral tolerável em até 5%. Atingindo o proposto pela pesquisa com um retorno de 163       

(cento e sessenta e três) pesquisas retornadas. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Após os dados coletados foram quantificados em planilhas como Excel, interpretados 

e feitos gráficos para melhor visualização dos resultados e para ter maior suporte para analisar 

e propor melhorias para a empresa. 

Cervo (2002, p. 76) define que a análise de dados como sendo “A 

comparação e o confronto dos dados e das provas destinadas a comprovar ou rejeitar a 

hipótese.” 

Depois deste projeto concluído uma cópia do trabalho foi entregue ao proprietário da 

empresa, para que este observe, analise e faça bom uso dos resultados podendo assim, se for 

necessário, realizar melhorias. 

 

4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: De Giacometti & Savaris  Ltda 

Nome Fantasia: Jota G Informática 

n0 =  
E0

2 

1 

N + n0 

N . n0 
n =  
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CNPJ: 05.538.405/0001-00 

Inscrição Estadual: 138/0036590 

4.2 ENREDEÇO 

Rua do Comércio nº 1405 – Centro – Tapejara-RS 

CEP: 99950-000 

Telefones: (54) 3344-2380 e (54) 3344-2930 

4.3 NATUREZA DO NEGÓCIO 

A empresa De Giacometti & Savaris Ltda é voltada para o ramo de atividade de 

Tecnologia da Informação, abrangendo atividades de comércio de produtos e serviço, 

vendendo equipamentos e dispositivos voltados para este nicho de mercado, abrangendo 

hardware e software. Trabalha com consultoria e prestação de serviços para empresa, 

empreendendo conserto tanto de hardware quanto de software, pois implementa sistemas para 

controle, gerenciamento, planejamento e gestão às empresas. 

 

4.4 MISSÃO DA EMPRESA 

Segundo Vasconcelos (2008, p. 19), “a missão comunica o que se pode efetivamente 

esperar da organização. Representa um compromisso expresso da entidade com seus pares, 

devendo ser motivadora, realista, clara e refletir a vocação essencial da entidade.” 

A missão da empresa é fornecer produtos e serviços que satisfaçam as expectativas e 

necessidades dos clientes.  

 

4.5 VISÃO DA EMPRESA 

De acordo com Vasconcelos (2008, p. 21), “o conceito de visão está relacionado com o 

que a organização deseja ser no futuro, sua posição ideal. A visão na verdade, representa uma 

projeção das possíveis oportunidades no futuro, visando uma concentração adequada de 

esforços.” 

A visão da empresa é empreender produtos e serviços que favoreçam a compreensão, 

trabalho e necessidades dos clientes, proporcionando soluções às necessidades dos clientes. 

 

4.6 VALORES DA EMPRESA 

A empresa possui como valores: seriedade, honestidade e comprometimento. 
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4.7 OBJETIVOS DA EMPRESA 

 A empresa atende pessoas física e jurídica, sendo que há necessidade de adequação às 

expectativas diferenciadas dos clientes. Dessa maneira, a empresa fica empenhada em 

solucionar e proporcionar procedimentos que torne a vida e trabalho das pessoas envolvidas 

mais simples, dinamizado e correto. 

 

4.8 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 Em 17 de março do ano de 2003, Jucemar De Giacometti juntamente com sua prima 

Josiane Gregoleti fizeram uma parceria e iniciaram as atividades. O estabelecimento onde a 

empresa está situada é alugado e continua no mesmo endereço desde o início das atividades. 

No ano de 2010 a empresa teve uma mudança nos sócios, onde Josiane se afastou da empresa 

e Fabiana Gazolla Savaris assumiu o posto de sócia-proprietária juntamente com Jucemar. 

Hoje (dezembro/2014) a empresa está composta por Jucemar De Giacometti e Fabiana 

Gazolla Savaris como proprietários e possui como funcionários, Jean Pedro Sbardelloto e 

João Gilberto dos Santos, prestando assistência em Tapejara, Charrua, Vila Lângaro, Água 

Santa, Ibiaçá, e outros municípios do norte do Rio Grande do Sul. 

A empresa em questão trabalha com poucos funcionários, porém, com muito 

comprometimento e igual conhecimento, sendo todos estudantes de graduação ou pós-

graduação, realizando cursos nas áreas trabalhadas na empresa e sempre em constante 

aperfeiçoamento, sempre almejando o ápice de conhecimento e honrando a confiança que os 

clientes depositam na empresa, pois o trabalho realizado não se trata somente de máquinas e 

equipamentos, envolve dados pessoais e, no caso das empresas atendidas, é envolvida a vida 

empresarial como um todo, pois um imposto calculado de forma incorreta, no caso da 

implementação de software, há contrapartida financeira e, diretamente, alteração nos 

resultados de lucro ou prejuízo. 

 

4.9 VISTA INTERNA DA JOTA G INFORMÁTICA 
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Figura 2: Visão interna da Jota G Informática 

Fonte: A autora 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A obtenção, apresentação e análise dos resultados obtidos através deste pesquisa 

proporciona a identificação de opiniões e percepções dos clientes sobre a Jota G Informática. 

Com esses dados evidenciados se torna possível pontuar os pontos positivos e negativos da 

empresa, bem como, sugerir melhorias necessárias, para obtenção da melhora dos processos 

que abrange os 4Ps do marketing. 

 

Como você conheceu a Jota G Informática:  

 

Gráfico 1: Como o entrevistado conheceu a empresa 

Fonte: A autora 

69% 

18% 

6% 
5% 

2% 

Indicação Site Visita Outros Lista telefônica
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Verifica-se que 69% entrevistados ficaram sabendo da empresa por indicação. Há 

pontos de vista para serem verificados, pois como há pessoas indicando é pela satisfação dos 

serviços e produtos recebidos, porém, há o outro lado, pois é necessário investir em outras 

mídias para haver um maior alcance de futuros clientes. Necessário pontuar que somente 2% 

dos entrevistados encontraram a Jota G Informática através da lista telefônica, isso também 

justifica devido as novas práticas digitais, ou seja, a lista telefônica em papel está com um 

percentual baixo de alcance dos clientes da empresa. 

 

Você recomendaria a Jota G Informática a outras pessoas: 

 
Gráfico 2: Você recomendaria a Jota G Informática a outras pessoas? 

Fonte: A autora 

Quase totalidade recomendaria a Jota G Informática para outras pessoas, atingindo 

98% dos entrevistados. Isso demonstra que além da satisfação presente nos clientes da 

referida empresa, há grande probabilidade de obtenção de novos clientes pela chamada 

propaganda boca a boca. 

 

A localização da empresa lhe favorece na hora de vir até ela: 

98% 

2% 

Sim Não
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Gráfico 3: A localização da empresa favorece na hora de vir até ela 

Fonte: A autora 

A Jota G Informática está localizada no centro, próxima a prefeitura, concessionária de 

energia elétrica, banco de crédito financeiro, o que é notória rotina mensal de tráfego 

costumeiro, favorecendo a maior parte dos entrevistados à frequentar a referida empresa. 

 

O preço dos produtos da Jota G informática estão compatíveis: 

 

Gráfico 4: O preço dos produtos da Jota G estão compatíveis 

Fonte: A autora 

Nesta interpretação, fica apresentado que 64% da pessoas entrevistadas identificam 

que o preço dos produtos da Jota G Informática estão compatíveis com os preços de mercado. 

Há um grande percentual, totalizado em 36% que não interpretam que os preços estejam 

compatíveis com os de mercado, isso pode ser referido devido a alta disponibilidade e 

demanda por produtos oriundos de lojas virtuais que, em consequência de diversos fatores são 

apresentados com valores menores e, muito importante verificar que dependendo da origem 

de distribuição poderá haver práticas que não estão em conformidade com as adotadas pela 

referida empresa. Ex.: compras de mercado externo (Paraguai). 

94% 

6% 

Sim Não

64% 

36% 

Sim Não
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Os prazos de pagamento que a Jota G oferece estão satisfatórios ( entrada + 9X): 

 

Gráfico 5: Prazos de pagamento oferecidos estão satisfatórios? 

Fonte: A autora 

Referente aos prazos, 97% dos entrevistados expressam satisfação com as condições 

de pagamento que são oferecidas pela Jota G Informática. Dessa maneira fica evidenciado que 

não há necessidade de alteração nas condições de pagamento frente a satisfação dos 

entrevistados. 

 

Os prazos de entrega de equipamentos que estão em conserto, estão sendo cumpridos: 

 

Gráfico 6: Prazos de entrega de equipamentos que estão em conserto estão sendo cumpridos? 

Fonte: A autora 

Neste quesito 82% dos entrevistados consideram que os prazos de entrega de 

equipamentos que estão em conserto estão sendo cumpridos. Ainda, 7% dos entrevistados 

expressam descontentamentos neste prazo e 11 % dos entrevistados consideram que somente 

as vezes estes prazos são cumpridos. Mesmo sendo um percentual menor dos clientes 

entrevistados que não estão completamente satisfeitos com os prazos cumpridos, há 

necessidade de maior atenção, não está atendendo adequadamente 18% da clientela. 

97% 

3% 

Sim Não

82% 

7% 

11% 

Sim Não As vezes
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Você ouve as propagandas da Jota G Informática nas rádios: 

 

Gráfico 7: Você ouve propaganda da Jota G Informática nas rádios? 

Fonte: A autora 

Torna-se perceptível o alcance de propagandas veiculadas à radio, sendo que 63% dos 

entrevistados ouvem propagandas da Jota G Informática. Dessa maneira, com este alcance, 

fica expressa a continuidade e ampliação da utilização deste meio de comunicação como 

ferramenta de divulgação. 

 

Você é atendido com respeito, educação e clareza na Jota G Informática: 

 

Gráfico 8: Você é atendido com respeito, educação e clareza na Jota G Informática? 

Fonte: A autora 

Interpretando este questionamento ficar evidenciado o comprometimento que a Jota G 

Informática possui com seus clientes, pois 99% dos entrevistados expressam que são 

atendidos com respeito, educação e clareza. Somente 1 % respondeu que As vezes é tratado 

com os adjetivos já mencionados e nenhum questionário expressou não ser tratado da referida 

maneira.  

63% 

37% 

Sim Não

99% 

1% 0% 

Sim Não As Vezes
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Quando acontece de um equipamento ir para a garantia, qual é a agilidade da Jota G 

Informática nos procedimentos: 

 

Gráfico 9: Quando acontece de um equipamento ir para a garantia, qual é a agilidade da Jota G Informática nos 

procedimentos? 

Fonte: A autora 

Com a pergunta de quando um equipamento ser enviado para a garantia, qual é a 

agilidade da Jota G Informática fica percebido um descontentamento acentuado, pois 49% dos 

entrevistados consideram a agilidade Boa, mas 45% dos entrevistados consideram a agilidade 

Ruim. Há um percentual de 4% que consideram a agilidade ruim e somente 2% consideram 

Muito Bom. Isso ocorre devido a garantia, principalmente em equipamentos proprietários, ou 

seja, onde a montagem, disponibilização, comercialização e garantia é dada por empresas que 

possuem suas ações centralizadas em grandes centros mercadológicos. Um exemplo são os 

notebooks, que quando necessitam garantia há necessidade de envio até o estado de São 

Paulo, pois os agentes autorizados ao fornecimento deste serviço, para o Brasil todo, 

encontram-se neste estado. Logo, com esta logística, a Jota G Informática indefere de 

intervenção à agilidade deste serviço, restando somente o aguardo até o retorno do 

equipamento consertado. 

 

Como você considera o pós-venda da Jota G Informática: 

2% 

49% 45% 

4% 

Muito bom Bom Ruim Péssimo
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Gráfico 10: Como você considera o pós-venda da Jota G Informática? 

Fonte: A autora 

O pós venda da Jota G Informática está sendo considerado por 63% dos entrevistados 

como bom, para a maioria das pessoas mas sendo que deverá melhorar para 49 pessoas, tendo 

a empresa que se dedicar a todos os clientes não deixando nenhuma situação por não retornar 

sobre o serviço prestado ou equipamento vendido. 

 

As ordens de serviço da Jota G Informática são claras nas suas descrições e explicações 

sobre o que foi realizado nos seus equipamentos: 

 

Gráfico 11: As ordens de serviço da Jota G Informática são claras nas suas descrições e explicações sobre o que 

foi realizado nos seus equipamentos? 

Fonte: A autora 

Identifica este gráfico que para a maioria dos entrevistados, chegando a 58%, as 

explicações do serviço prestado está clara, porém para 42% as explicações não estão 

especificadas de maneira a proporcionar compreensão sobre o que foi realizado nos seus 

equipamentos. Fica evidenciado a necessidade da empresa mudar a forma de explicação do 

serviços nessas ordens de serviço, pois há necessidade de melhorias neste quesito. 

 

7% 

63% 

30% 

Ótimo Bom Ruim

58% 

42% 

Sim Não
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6 SUGESTÕES E MELHORIAS  

 

Fica evidente que a empresa está se empenhando e trabalhando de maneira eficiente e 

eficaz, havendo comprometimento com seus clientes e há condições e táticas para buscar 

novos clientes, fidelizar e melhorar o relacionamento entre a empresa e clientes.  

1ª sugestão: em análise ao Preço sugere-se que haja maior empenho para promover os 

produtos com preços mais competitivos. Pode ser realizando parcerias com fornecedores e 

transportadoras, diminuindo o preço de custo e, em consequência afetará o preço final da 

venda, podendo haver redução do preço de venda, tornando os produtos comercializados mais 

competitivos. 

2ª sugestão: as áreas de comercialização dos produtos: podem ser expandidas, criando 

parcerias com empresas da cidade e expandindo para outras cidades. Essas parcerias poderiam 

ser ofertadas a empresas que não trabalham com comercialização de sistema de controle e 

gestão empresarial, porém seus clientes são públicos alvo. Um exemplo são escritórios 

contábeis, pois a grande maioria dos clientes de um escritório contábil necessita de software 

para gerenciar a empresa, bem como, para emissão de nota fiscal eletrônica e atividades afins.  

3ª sugestão: há grande diversidade de produtos comercializados, sendo estes de marcas e 

modelos iguais aos concorrentes mercadológicos. Como sugestão fica para criar parcerias 

com empresas que possam centralizar a venda na Jota G Informática, tornando esta 

referenciada sempre que houver a necessidade de aquisição do produto da parceria, bem 

como, criar uma identidade que somente os produtos adquiridos pela Jota G Informática pode 

possuir. Como exemplo pode ser um software de gestão que não haja mensalidade ou 

equipamentos com 4 anos de garantia. Isso proporcionará diferencial mercadológico 

aprimorando laços entre a empresa e o cliente.   

4ª sugestão: promoções são sempre bem vindas, pois atrai o público e fortalece as vendas. 

Se a empresa utilizar datas comemorativas ou ocasiões pontuais (carnaval, volta as aulas, 

páscoa, dia das mães, dia dos namorados, natal e outras) para promover produtos a preços 

mais acessíveis poderá fomentar as vendas e, se for utilizar preços com menor margem de 

lucro, fica recompensado no aumento da vendas, sendo o balanço final como positivo. 

5ª sugestão: as propagandas utilizadas nas rádios 63% dos entrevistados as ouvem. Dessa 

maneira este tipo de divulgação pode ser utilizado com maior intensidade em períodos que há 

maior expectativa de vendas, como na volta as aulas, natal e outros, sendo necessário análise 

criteriosa e, se possível, com relatórios de faturamento mensal dos últimos 3 anos, para que 



42 

 

possam ser mapeados e identificados os períodos com maior faturamento e, também, os 

períodos que necessitam de intensificação de propaganda e promoções para fomento à vendas. 

6ª sugestão: ponto crucial é o melhoramento da forma de divulgação da empresa, pois o 

site não está totalmente atualizado, com preços defasados, o que proporciona ao cliente uma 

imagem negativa. Também há necessidade de maior acompanhamento com divulgações em 

mídias digitais como o Facebook, Twitter, Instagram e outros, pois são excelentes canais de 

divulgação, que além de proporcionar maior integração com clientes já consolidados, há 

grandes probabilidades de angariar novos clientes. 

7ª sugestão: no caso da assistência técnica, devido o alto percentual de pessoas, totalizado 

em 42% dos entrevistados, que não conseguem entender claramente nas descrições e 

explicações sobre o que foi realizado nos seus equipamentos, há necessidade de alteração do 

processo, com linguagem compreensível para os clientes. Fica como sugestão a possibilidade 

de uma explicação técnica e em outro campo uma explicação mais coloquial. 

8ª sugestão: quanto ao pós venda a empresa deve estipular um prazo após a venda ou o 

serviço realizado para ligar e ver como está seu equipamento, podendo assim se certificar se o 

que foi feito está a contendo do cliente e se não estiver, solucioná-lo por completo. 

9ª sugestão: referente as garantias a empresa deverá verificar com seus fornecedores e 

criar um meio de agilizar o processo,  que tenha mais agilidade quanto ao envio , quanto à 

verificação do equipamento e quanto ao despacho do mesmo, para assim os clientes não 

ficarem descontentes por eventuais produtos que derem garantia.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se com o término desse trabalho que os 4Ps do marketing estão direta e 

indiretamente relacionados com o dia a dia de decisões, de compras e de possibilidades de 

escolha, sendo que as empresas devem trabalha-los de forma eficaz e eficiente  para que se 

tornem lucrativos para a mesma.  

Sendo assim, pode-se considerar que dentro do contexto proposto pelo trabalho, os 

objetivos deste trabalho foram atingidos e fica a critério da empresa analisar e decidir pela 

implementação das melhorias verificadas, sendo que se aplicadas as sugestões há grande 

perspectiva de solidificação no mercado, bem como, aumento e fidelização de clientes, tanto a 

curto quanto a longo prazo.  
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