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RESUMO

Grande parte dos livros atuais trabalham com estratégias de marketing para

médias e grandes empresas, gerando certa dificuldade em adaptar tais conceitos às micro

e pequenas empresas. Partindo dessa deficiência, este trabalho vem citar algumas

referências já elaboradas nessa área, bem como, associar tais conceitos a casos práticos e

analisar como as estratégias de marketing podem auxiliar o crescimento dessas micro e

pequenas empresas. Alguns conteúdos direcionados a médias e grandes empresas serão

trabalhados de maneira que se adéquem à realidade das empresas de pequeno porte. O

principal objetivo do trabalho é analisar se é possível aplicar as estratégias de marketing

citadas nas empresas em questão, especialmente das analisadas no estudo de caso, qual a

melhor maneira de fazê-lo e qual a contribuição dessa aplicação para as mesmas. Serão

descritos e analisados, neste trabalho, estudos de casos de micro e pequenas empresas da

região sul fluminense. Ao final, o trabalho demonstra que com um pouco de

planejamento e dando a devida importância às estratégias discutidas, micro e pequenas

empresas também podem se beneficiar muito delas, ainda que seja em uma proporção

menor do que as grandes organizações. E que tais estratégias são de importância vital

também para empresas de menor porte.

Palavras-chave: Marketing, Micro, Pequenas, Empresas, Estratégias.
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ABSTRACT

The most part of the literature works with marketing strategies for medi um and

large companies, creating some difficulty in adapting these concepts to micro and small

enterprises. From this deficiency, this work come to explore some references that had

already been produced in this area, as well, link such concepts in practical cases and

examine how marketing strategies can help the growth of these micro and small

enterprises. Some content targeted at midsize and large companies will be worked out in

ways that suit the reality of small businesses. The main objective is to verify if it's

possible to apply the marketing strategies mentioned in the companies concemed,

especially those analyzed in the studied case, and what is the"better way to do it and what

the contribution of that application to them. Will be described and analyzed in this work,

studied cases of micro and small enterprises in the southem region of Rio de Janeiro.

Keywords: Marketing, Micro, Small, Enterprises, Strategies.
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1. Introdução

Segundo Sebrae (2011), as micro e pequenas empresas geram números

consideráveis de empregos e renda, movimentando a economia e se tomando

indispensáveis para a estabilização e equilíbrio de um país. De acordo com o site, esse

segmento é "a maior fonte de empregos, absorvendo a maior parte da mão-de-obra

oriunda das demissões em massa de grandes empresas, assoladas pelo alto índice de

desestatização, abertura econômica (globalização) e políticas governamentais recessivas".

Essas mesmas empresas encontram dificuldades para adaptar as estratégias de

marketing às suas realidades, já que, normalmente, os exemplos existentes se referem e se

destinam a grandes organizações. Porém, essas empresas também precisam da ajuda do

marketing, de alguma forma, para não sucumbir à concorrência, muitas vezes, de

empresas maiores e com mais recursos que elas.
,
E para suprir parte dessa deficiência que este trabalho vem mostrar, através das

teorias já existentes e do estudo de caso, como as estratégias de marketing podem auxiliar

o crescimento e/ou desenvolvimento de micro e pequenas empresas, especialmente das

analisadas no estudo de caso, a fim de que essas tenham maiores chances no mercado

competitivo atual.

O trabalho abordará somente a "promoção" dos 5 P' s de Porter, uma vez que,

inicialmente, foi a estratégia julgada mais adequada e adaptável a micro e pequenas

empresas. Porém, ao longo das entrevistas será possível notar várias práticas citadas pelas

respectivas empresas de outros p's, que não serão discutidas nesse trabalho. O marketing

de varejo não será abordado no trabalho, pois a intenção inicial não era focar em

empresas varejistas.

Para a classificação das empresas, será considerada a definição do "Simples"

(GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2010), ou seja, "a sociedade empresária,

a sociedade simples e o empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial

do Estado ou no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

microempresas - aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igualou inferior a R$



15

240.000,00; e empresas de pequeno porte - aufira, em cada ano-calendário, receita bruta

igualou inferior a R$ 2.400.000,00".

O trabalho analisará somente algumas das estratégias de marketing existentes - as

mais abrangentes e consideradas pela autora relevantes a empresas de pequeno porte.

1.1. Problema de pesquisa

Diante da dificuldade de aplicação das estratégias de marketing em pequenas

empresas, uma vez que grande parte dos exemplos e da literatura são direcionados às

grandes organizações e o desenvolvimento dessas estratégias requer, muitas vezes, um

investimento considerável, este trabalho vem analisar como as estratégias de marketing

citadas podem auxiliar micro e pequenas empresas, especialmente as analisadas no estudo

de caso, já que elas, nesse mundo globalizado, também precisam da ajuda do marketing

para garantir sobrevivência.

1.2. Objetivo do trabalho

Apresentar as estratégias de marketing consideradas relevantes a empresas de

pequeno porte e analisar como essas estratégias podem auxiliar o crescimento e/ou

desenvolvimento de micro e pequenas empresas, especialmente das analisadas no estudo

de caso, a partir de uma entrevista semi-estruturada.

1.3. Proposição

Os micro e pequenos empresários compreendem a importância de se traçar

estratégias de marketing, mas não possuem capacidade gerencial e recursos financeiros

para implementá-las conforme sugere a bibliografia de marketing.
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1.4. Delimitação

A fim de não perder o foco e o objetivo do trabalho, fez-se necessária a

delimitação do assunto. Desta forma, o trabalho foi desenvolvido com base em alguns

tópicos principais das teorias consideradas relevantes a micro e pequenas empresas, bem
.

como no estudo de caso, direcionado à análise de uma micro empresa e uma empresa de

pequeno porte, ambas varejistas da região sul-fluminense.

1.5. Relevância

Este estudo se mostra relevante, pois permite analisar se micro e pequenas

empresas, especialmente as citadas no estudo de caso, conseguem ter acesso e colocar em

prática estratégias de marketing, que são usualmente utilizadas por empresas de grande

porte, e se beneficiarem com elas.

Espera-se que esta pesquisa contribua para o crescimento e desenvolvimento de

micro e pequenas empresas, com base nas estratégias de marketing mais adequadas à

cada uma, a fim de que, nesse mundo globalizado, elas possam enfrentar a concorrência

de grandes organizações com as mesmas "armas" que essas.
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2. Fundamentação Teórica

2.1. Marketing em pequenas empresas

Segundo Kotler & Armstrong (2000), marketing é "o processo social e gerencial

através do qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, criando e

trocando produtos e valores uns com os outros". Rocha & Christensen (1999) definem

marketing como "uma função gerencial, que busca ajustar a oferta da organização a

demandas específicas do mercado, utilizando como ferramental um conjunto de

princípios e técnicas". Cobra (2009) complementa a definição de Kotler: "é importante

que o papel do marketing não seja apenas vender produtos, mas criar clientes".

As definições citadas demonstram que o marketing é um processo gerencial

voltado especialmente para os clientes, tomando-os responsáveis diretos pelo sucesso ou

fracasso de uma organização. Porém, para analisar esses clientes, é preciso do auxilio de

algumas ferramentas e técnicas, as quais, num primeiro momento, são facilmente

adquiridas por grandes organizações, que possuem recursos e meios adequados para taL

Já as empresas de pequeno porte, raramente possuem um setor específico e bem

estruturado para esse tipo de análise, o que pode dificultar esse processo gerencial e

tomá-las menos competitivas.

Mattar (1998) defende que "a pequena empresa deve se comunicar eficazmente

com o mercado e com os públicos que influenciam no seu desempenho mercadológico".

Rosa (apudMATTAR, 1998) complementa:

"Tanto quanto ter uma filosofia séria e voltada para o consumidor e fabricar

produtos adequados e de boa qualidade, a pequena empresa precisa comunicar-

se eficazmente com o mercado para mostrar sua qualificação, atraindo mais

clientes e até mesmo tornando mais eficiente os serviços à clientela."

Philip Kotler (1993) postula que "para atingir os objetivos organizacionais, é

necessário determinar as necessidades e desejos dos mercados-alvo e proporcionar as

satisfações desejadas de maneira mais efetiva e eficiente que seus concorrentes".
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Portanto, o marketing não está somente ligado diretamente com os clientes, como está

sempre sofrendo influências e interferências das outras empresas atuantes no mesmo

setor. Em empresas que lidam diariamente com seus concorrentes, como é o caso do

comércio, essa interferência se intensifica, pois cada dia é uma nova batalha para

proporcionar o desejado, superando o concorrente.

Para Peter Drucker (apud Basta et. aI, 2006) "pode-se presumir que sempre haverá

alguma necessidade de vender. Mas a meta do marketing é tomar a venda supérflua, é

conhecer e entender tão bem o consumidor que o produto ou o serviço se adapte a ele e se

venda sozinho". Levando em consideração o contato direto e frequente com os clientes,

as pequenas empresas possuem uma facilidade maior em atingir essa meta uma vez que

elas tenham conhecimento necessário para extrair informações de seus clientes e entender

o que realmente faz diferença pra eles. Como define Raimar Richers (apud Basta et. aI,

2006) "marketing é a intenção de entender e atender o mercado".

De acordo com Cobra (2009), a idéia passada de que o marketing era de uso

exclusivo para empresas de grande porte, foi extinta. Hoje em dia, o mercado exige uma

postura de marketing independente do porte da organização. David Carson (apud

Oliveira, 2009), ao contrário, cita alguns aspectos que dificultam bastante o

desenvolvimento de ações de marketing por pequenas empresas, entre eles, a falta de

recursos e a falta de conhecimento técnico.

Hemandes (2007) diz que "embora as pequenas empresas tenham muitas

limitações, identificando e respeitando seus limites e também concebendo soluções

criativas para ultrapassá-los, os proprietários dirigentes podem obter sucesso na

implantação de estratégias de marketing". Da mesma maneira, De Felipe (1995) afirma

que "o marketing é hoje importante e indispensável nas relações de comércio e na tomada

de decisões. A competição do mercado, as novas técnicas, os novos conceitos de compra

e venda necessitam de ações eficientes rumo à prosperidade das empresas".

2.2. Marketing de relacionamento

Segundo Cobra (2009), marketing de relacionamento é "definido com o objetivo

de criar, conquistar e manter clientes, estabelecendo relacionamentos mutuamente
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satisfatórios de longo prazo com partes chave como clientes, fornecedores e

distribuidores, a fim de ganhar e reter sua preferência e seus negócios". Bem semelhante

à definição de Kotler (2000), que diz que "o marketing de relacionamento tem como

objetivo estabelecer relacionamentos mutuamente satisfatórios de longo prazo com

partes-chave" .

O marketing de relacionamento é muito importante para todas as empresas,

porém, em uma empresa pequena, principalmente, ele se faz muito necessário, uma vez

que o relacionamento com clientes e fornecedores é muito próximo e intenso e, portanto,

fortemente avaliado pelos mesmos. De acordo com Richers (apud Mello e Vieira, 2008),

o consumidor ponderado procura empresas que sejam confiáveis e que mereçam a sua

fidelidade.

Levitt (1991) diz que não existe estratégia empresarial que não esteja ligada

diretamente com uma estratégia de marketing. Solomon (apud Mello e Vieira, 2008)

complementa, dizendo que o marketing tem um papel significativo na forma como os

consumidores vêem o mundo, e uma marca registrada das estratégias de marketing é a

ênfase na consolidação de um relacionamento com os consumidores.

Segundo Morgan e Hunt (apud Mello e Vieira, 2008), a empresa mantém

relacionamentos com quatro categorias amplas: relacionamentos dentro da empresa;

relacionamentos com clientes intermediários e finais; relacionamentos fora da empresa; e

relacionamentos com fornecedores.

Grõnroos (apud Mello e Vieira, 2008) menciona que alguns clientes podem estar

mais dispostos a aceitar um contato relacional com uma firma, visto que outros podem

querer ter apenas um contato de negociação. Em determinada situação, uma pessoa pode

estar interessada em um relacionamento e em outra situação não, pois a construção de

relacionamento está baseada, também, nos valores que os clientes buscam com a compra

do produto.

Com base nessas definições, pode-se afirmar que o marketing de relacionamento é

de extrema importância para as empresas, intensificando-se nas de pequeno porte.

Conhecer e entender os clientes e fornecedores e saber como se relacionar com eles, no

final, é o que faz a diferença. E empresas pequenas possuem algumas facilidades para tal.

Elas possuem menos clientes e, portanto, um contato maior com cada um deles. Na
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maioria delas, todos os funcionários conhecem todos os produtos e serviços fornecidos,

podendo esclarecer dúvidas e prestar um atendimento mais satisfatório e pessoal.

Frequentemente os funcionários se sentem livres e mais a vontade para tomar

determinadas decisões, diminuindo o tempo de espera e customizando o atendimento de

acordo com o cliente. O relacionamento com os fornecedores em geral é mais próximo e

menos burocrático.

Administrar bem o relacionamento com os fornecedores e, principalmente, com os

clientes gera, especialmente para pequenas empresas, onde normalmente não se

desenvolvem Estratégias de Marketing, o destaque perante a concorrência (vantagem

competitiva) e o grande desafio toma-se manter o cliente através da confiança,

credibilidade e sensação de segurança transmitida pela empresa.

2.3. Segmentação, Targeting e Posicionamento

"Na onda da produção em massa veio a atual onda da desmassificação que traz a

necessidade de identificar pequenos segmentos homogêneos de mercado" (COBRA,

2009). Para pequenas empresas, a segmentação de mercado ajuda na seleção e distinção

do público-alvo, uma vez que esse público, em sua maioria, possui prioridades em

comum. Essa segmentação variará muito, principalmente, de acordo com a área de

atuação da empresa e o local em que se situa. Ela pode ser feita de muitas maneiras,

porém, é preciso saber considerar itens relevantes para cada caso, pois de nada adianta

segmentar o mercado se essa segmentação não ajudar futuramente. (exemplo: venda de

sal - segmentar por cor de cabelo)

Após a segmentação, definir o mercado-alvo corretamente é uma maneira de

minimizar problemas futuros. Quando o mercado-alvo é bem definido, é mais fácil

trabalhar com o posicionamento. De acordo com Oliveira (2009), existem duas técnicas

muito utilizadas para a definição de público-alvo: tabulação cruzada simples, onde se

identifica os compradores e não compradores de determinado produto; e cluster análise,

que consiste em tomar uma população total e dividi-la em subgrupos característicos. De

acordo com Kotler (1993), uma empresa deve considerar três fatores para definir seu
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público-alvo: tamanho e crescimento do segmento, atratividade estrutural do segmento e

objetivos e recursos da empresa. Kotler (apud Redigga, 2008) diz que "o processo de

marketing envolve segmentar o mercado e escolher aqueles mercados-alvos que a

empresa pode satisfazer de maneira superior", ou seja, a empresa precisa conhecer bem

sua capacidade e seus limites.

Posicionamento, segundo AI Ries (apud Cobra, 2009), é a imagem do produto

na mente do consumidor. Cobra (2009) ressalta que não adianta mudar o produto de

acordo com a preferência dos clientes, o que importa é descobrir o melhor meio de atingir

a mente do consumidor e evitar que a concorrência roube a posição desse produto. Kotler

e Armstrong (2000) citam três erros que devem ser evitados ao se posicionar uma

empresa: i) o subposicionamento - incapacidade da empresa em se posicionar; ii) o

superposicionamento - passar uma imagem limitada da empresa; e iii) o posicionamento

confuso - passar uma imagem confusa da empresa. De acordo com Jack Trout (apud

Oliveira, 2009), "diariamente, milhares de mensagens concorrem por um espaço na

mente do consumidor. Portanto, não se engane! A mente é um campo de batalha".

Kotler (apud Basta et. aI, 2006) define posicionamento como "a maneira como

um produto é definido pelos consumidores no que diz respeito aos atributos importantes -

o lugar que o produto ocupa na mente dos consumidores em relação aos produtos

concorrentes". Kotler (1993) define, também, que "a pqsição de um produto é o

complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre

um produto em comparação com os outros produtos concorrentes".

2.4. Estratégias Promocionais

Segundo Kotler (1993), as empresas, além de produzirem bons produtos, devem

saber informar aos consumidores os benefícios e diferenciais do seu produto. Para tanto,

precisam fazer uso das técnicas de promoção: propaganda, promoção de vendas e

relações públicas. Basta et. aI, (2006) acrescentam duas outras técnicas além das já

citadas: venda pessoal e atendimento ao cliente. Alguns outros autores ainda incluem o

"boca-a-boca" .
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Todas as empresas lidam, frequentemente, com diversas formas de comunicação

com o intuito de promover seus produtos e serviços, valores e marca. As estratégias são

necessárias para se combinar as técnicas da maneira mais adequada, alinhando-as. Uma

empresa de pequeno porte nem sempre terá recursos necessários para desenvolver ou

aplicar algumas dessas técnicas e, portanto, terá uma dificuldade a mais: decidir por

qual(is) dela(s) optar, levando em consideração o custo x benefício para seu negócio.

Ao fazer a escolha das melhores técnicas a serem utilizadas, a empresa deve levar

em consideração seu público-alvo, uma vez que precisa atingir diretamente a mente deles,

da maneira mais rápida e eficiente, para que a estratégia escolhida alcance seu objetivo e
,

seja considerada um sucesso. E importante ressaltar que não basta só atingir

positivamente a mente do público-alvo, é preciso manter-se lá, e talvez essa seja a parte

mais complicada, como lembra a já citada frase de Jack Trout (apud Oliveira, 2009),

"diariamente, milhares de mensagens concorrem por um espaço na mente do

consumidor" .

Para Las Casas (apud Redigga, 2008) "uma das ferramentas mercadológicas mais

importantes à disposição dos varejistas é a promoção. Promoção em sentido amplo

significa a comunicação do lojista com seu mercado", o que reforça a importância de

conhecer o mercado-alvo para desenvolver a ferramenta.

Abaixo, serão definidas cada uma das técnicas promocionais citadas.

2.4.1. Propaganda

A Associação Americana de Marketing (apud Basta et. aI, 2006) define

propaganda como ''toda forma paga e impessoal de promover idéias, bens e serviços por

conta de uma instituição patrocinadora identificada". Para Cobra (2009), propaganda é

"uma veiculação paga de uma campanha de um anunciante que visa persuadir as pessoas

a comprarem seus produtos e/ou serviços". Segundo ele, para ser caracterizada como

propaganda, a comunicação deve ser, necessariamente, paga, entregue a uma audiência

via mídia de massa e persuasiva.

Kotler (apud Redigga, 2008) afirma que:
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"A propaganda é a ferramenta mais poderosa para promover a conscientização
das pessoas sobre uma empresa, um produto, um serviço ou uma idéia. [...] Se
os anúncios forem criativos, uma campanha publicitária pode construir a
imagem da marca e até possibilitar sua aceitação, se não um certo grau de
preferência" .

Atualmente, a propaganda está em todo lugar. As pessoas estão em constante

contato com ela, do amanhecer ao anoitecer. Pode-se dizer inclusive, que ela é uma das

responsáveis, se não a própria responsável, pelos padrões de consumo, pelas tendências e

pelo próprio comportamento comum dentro de uma mesma região. Moradores do Rio de

Janeiro que possuem contato diário com as mesmas propagandas tendem a fazer escolhas

parecidas, mas diferentes das escolhas dos moradores de Manaus que têm contato com

outras propagandas.

A propaganda molda os hábitos e interfere nos gostos da população. O que é

considerado "brega" hoje, pode não ter sido ontem e não ser mais amanhã, depende do

que as organizações querem transmitir e da intensidade da pr9paganda feita.

Como pode-se perceber pelas definições acima, faz-se necessário um investimento

considerável para aplicar essa técnica, portanto, micro e pequenas empresas

frequentemente a desconsideram, ou a fazem de acordo com seus orçamentos. Essas

empresas, raramente conseguem atingir as características da propaganda conforme citado

acima, por dois motivos principais: falta de recursos financeiros e falta de recursos

humanos capacitados e especializados nessa área.

Para Mattar (1998), as ferramentas de propaganda mais acessíveis e fáceis de

serem utilizadas por pequenas empresas são:
.1.
..
11.

•••111.

·IV.
v.
.VI.
..

VII.

VIII.

·IX.

Anúncio em televisão e rádio;

Anúncio em cinema (mídias eletrônicas);

Anúncio emjomal e revista (mídias impressas);

Anúncio em embalagens/rótulos/sacos de embrulho;

Anúncio em panfletos/prospectos;

Anúncio em adesivos/brindes/botons;

Anúncio em páginas amarelas;

Anúncio em gravações de espera;

Anúncio em som volante;
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x. Anúncio via homens-sanduíches;

xi. Anúncio em displays/cartazes;

xii. Anúncio em painéis/faixas/outdoors;

xiii. Anúncio em veículos/pontos de ônibus;

xiv. Anúncio em toalhas de mesa/guardanapos;

xv. Anúncio em quadro de aviso.

2.4.2. Promoção de Vendas

De acordo com Cobra (2009), "a promoção de vendas é um canal direto com o

consumidor, pois estimula a experimentação antes da compra, e, com isso, ganha o
,

cliente consumidor". E, também, uma maneira de encorajar o cliente a comprar

repetidamente ou em maiores quantidades, um novo produto, além de ser um ótimo

método de combater concorrentes agressivos.

Kotler (1993) diz que "a promoção de vendas consiste em incentivos de curto

prazo que visam a estimular a compra ou a venda de um produto ou serviço" e

complementa alegando que enquanto a propaganda oferece razões para a compra, a

promoção de vendas oferece razões para compra imediata. Cobra (2009) cita cupons,

preço promocional, prêmios, amostras e fidelização como as promoções de vendas mais

utilizadas.

Essa técnica é voltada para o consumidor final e, devido ao resultado imediato e

ao baixo custo de implantação, é fortemente utilizada por micro e pequenas empresas,

especialmente as ligadas ao varejo.

Segundo Mattar (1998), "a promoção de vendas é uma ferramenta de

comunicação de marketing recomendada para a pequena empresa em função das

oportunidades que oferece".

Para Mattar (1998) as ferramentas de Promoção de Vendas mais acessíveis e mais

fáceis de serem utilizadas pelas pequenas empresas são:

i. Amostra grátis;

ii. Cupons com desconto;

111. Concursos/loterias/jogos;
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iv. Recompensa por preferência a empresa;

v. Prêmios (ou brindes) de incentivo à compra;

vi. Pacotes de preços promocionais;

vii. Descontos;

viii. Displays no ponto de venda;

ix. Demonstrações;

x. Promoção cruzada/vinculada;

xi. Feiras/exposições e

xii. Merchandising.

2.4.3. RelaçõesPúblicas

Essa técnica se resume, basicamente, em monitorar a relação da empresas com os

stakeholders, a fim de atrair bons relacionamentos e uma melhor imagem para a empresa.

Para Kotler (apud Redigga, 2008), as Relações Públicas vão além da publicidade. Elas

são importantes para o lançamento de novos produtos, auxiliam o reposicionamento de

um produto maduro, ajudam a desenvolver interesse por determinada categoria de

produto e defendem produtos que enfrentam o descrédito público, além de construir uma

imagem corporativa favorecendo seus produtos.

Kotler (1993) diz que as Relações Públicas tem forte impacto sobre a percepção

do público, por um custo bem inferior, uma vez que a empresa não paga por um espaço

na mídia, e sim por uma equipe que desenvolva e divulgue informações e eventos.

Mesmo sem ter, na maioria das vezes, uma equipe especializada em Relações

Públicas, as micro e pequenas empresas quase sempre desenvolvem programas de RP,

ainda que não classifiquem com tal. Pelo baixo custo e alto resultado, essa é uma ótima

técnica a ser desenvolvida nessas empresas.

Para Mattar (1998), as atividades de RP mais acessíveis e mais fáceis de serem

utilizadas pelas pequenas empresas são:

i. Doações/obras de caridade;

ii. Patrocínio de atividades comunitárias;

111. Cartões de cumprimentos;
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iv. Envio de notícias/artigos/histórias à imprensa;

v. Apresentações/entrevistas à imprensa;

vi. Publicação de boletim/informativo próprio;

vii. Apresentações em palestras/seminários;

viii. Promoção de eventos;

ix. Relações sociais com a comunidade;

x. Mídia de identidade corporativa e

xi. Relações públicas internas.

2.4.4. Venda Pessoal ou Força de Vendas

Kotler (1993) defende que a venda pessoal "consiste em uma comunicação

pessoal de mão dupla entre vendedores e clientes individuais". A venda pessoal é a

individualização do cliente, é conhecer cada um deles, adaptar a oferta de marketing e

adequar as condições de venda. Segundo Kotler (1993), para muitos clientes, os

vendedores são o único contato, portanto, para eles, a força de vendas é a própria

empresa.

Uma vez que a força de vendas não exige maiores esforços, já que é

fundamentalmente representada pelo vendedor, e funciona como um elo básico entre a

empresa e seus clientes, pode ser facilmente desenvolvida em micro e pequenas

empresas.

Las Casas (1994) afirma que: "a venda pessoal é o processo de comunicação que

apresenta a vantagem de um feedback imediato ao cliente. Portanto, um dos mais

expressivos meios de comunicação no composto promocional", e o que, muitas vezes,

permite com que micro e pequenas empresas possam analisar, mesmo que

superficialmente, o retomo dos seus clientes, já que para a maioria delas não soa

interessante contratar um funcionário ou gastar um tempo de algum para fazer uma

análise mais aprofundada.

Para Mattar (1998) as atividades de Venda Pessoal recomendáveis a serem

utilizadas pelas pequenas empresas são:

i. Planejamento de vendas (fixação de objetivos de vendas e previsão de vendas);
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ii. Organização da força de vendas (determinação de territórios/zonas de vendas e

definição das funções/responsabilidades da força de vendas);

111. Desenvolvimento da força de vendas (recrutamento/seleção de vendedores e

treinamento/integração de vendedores);

iv. Direcionamento da força de vendas (remuneração e motivação/incentivo dos

vendedores );

v. Controle de performance da força de vendas (definição de quotas de vendas e

acompanhamento do desempenho de vendedores).

2.4.5. "Boca-a-boca"

O "boca-a-boca" é uma técnica eficiente e importantíssima para uma empresa,

porém, está diretamente ligada à satisfação do cliente e à visão que ele tem da empresa.

Uma empresa que passa uma boa imagem aliada a um cliente satisfeito é o cenário

perfeito para um "boca-a-boca" bem sucedido.

De acordo com Renée Dye (apud Kotler, 2006), as empresas precisam se atentar

para cinco concepções errôneas quando quiserem tirar proveito do marketing "boca-a-

boca":

i. Apenas produtos escandalosos geram marketing "bo~a-a-boca". Segundo Renée,

não existe produto específico, todo produto, até os mais prosaicos, pode gerar esse

marketing.

ii. O marketing "boca-a-boca" simplesmente acontece. Cada vez mais, o "boca-a-

boca" é resultado de táticas desenvolvidas pelas empresas.

iii. As melhores pessoas para iniciar o marketing 'boca-a-boca" são seus melhores

clientes. São seus clientes em geral.

iv. Para lucrar com o marketing 'boca-a-boca", você deve agir primeiro e rápido.

Empresas imitadores conseguem ucrar significativamente, desde que saibam a

hora de entrar no mercado.

v. Mídia e propaganda são necessárias para criar o marketing "boca-a-boca".

Quando usadas antecipadamente ou em excesso, podem silenciar o "boca-a-boca",

ou nem permitir que ele comece.
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vi. Malcolm Gladwell (apud Kotler 2006) defende que existem três tipos de pessoas

que ajudam a disseminar uma idéia: i) os conhecedores - aqueles que sabem

muito; ii) os conectores - os que conhecem e tem contato com muitas pessoas; e

iii) os vendedores - os que possuem um notável poder de persuasão. Para ele, uma

idéia que desperte o interesse dos três tipos, tem possibilidade de ser amplamente

divulgada.

Micro e pequenas empresas normalmente se beneficiam do marketing "boca-a-

boca" sem desenvolverem técnicas para tal. Uma vez que a relação com o cliente é muito

próxima, o marketing "boca-a-boca" é gerado com facilidade, mas em proporções
,

menores - sem atingir uma longa distância. E, comumente, a técnica mais utilizada por

essas empresas, ainda que sem acompanhamento e controle.

2.4.6. Marketing Direto

Para Kotler (2006), "marketing direto é o uso de canais diretos e serviços sem

intermediários de marketing". Ferreira (apud MATTAR, 1998), defende que marketing

direto é "um sistema interativo de marketing que se utiliza de uma ou mais mídias para

produzir um efeito mensurável em termos de respostas e/ou transações em qualquer

local" .

Alguns autores definem esta modalidade de marketing como uma modalidade que

possibilita um contato direto com seu público alvo e que acaba por gerar uma grande

oportunidade de relacionamento duradouro, o que até pode ser vista como uma grande

vantagem competitiva. (RODRIGUES, RODRIGUES e OLIVEIRA, 2007).

Para Mattar (1998) as principais ferramentas do Marketing Direto, que podem

facilmente ser utilizadas pelas pequenas empresas são:

i. Mala-direta;

ii. Catálogos;

111. Shopping eletrônico;

iv. Telemarketing;

v. Cartas pessoais e

vi. Anúncios de resposta direta em rádio, revista, jornal e TV.
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3. Método de pesquisa

Neste trabalho foi considerada a Região do Médio Paraíba-RJ pois, além de ser

uma região em evolução, é onde a UFF se situa, tomando mais fácil a busca por dados e

informações.

No que se refere à natureza, a pesquisa é aplicada, pois se caracterizou pela

geração de conhecimento acerca da influência das estratégias de marketing em micro e

pequenas empresas, para, posteriormente, solucionar problemas específicos, envolvendo

verdades e interesses locais. O problema central foi desenvolvido por uma abordagem

qualitativa, envolvendo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas idéias, a partir

das já existentes.

Do ponto de vista de seus objetivos, é uma pesquisa descritiva, pois tem como

finalidade proporcionar maiores informações e facilitar a delimitação das estratégias de

marketing para empresas que não sejam de grande e· médio porte. Envolveu o

levantamento bibliográfico do assunto e análise de estudos de caso que estimularam a

compreensão do mesmo.

Referente aos procedimentos técnicos, este trabalho foi desenvolvido através da

pesquisa bibliográfica e do estudo de caso, pois abordou a bibliografia pública em relação

ao tema escolhido com o intuito de recolher informações e conhecimentos prévios acerca

do problema, seguido de estudos de casos de micro e pequenas empresas da Região do

Médio Paraíba.

Para realização do estudo de caso, foi feita uma entrevista semi-estruturada
"presencial- APE DICE 1 - com cada sócio-gerente, onde foram explorados os tópicos

considerados principais pela autora, de cada estratégia citada, com a intenção de

confrontá-los posteriormente com as referências teóricas. Essas entrevistas foram

realizadas após o desenvolvimento do referencial teórico, motivo pelo qual alguns

assuntos abordados na entrevista não estão sendo d·scutidos neste trabalho. As empresas

foram selecionadas de acordo com a facilidade da autora em chegar até os sócios e os

mesmos fornecerem os dados necessários, uma vez que o marketing de uma empresa é

algo muito interno.
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4. Análise dos Resultados

4.1. Estudo de Caso

o desenvolvimento desse item foi feito com base nas respostas de uma entrevista

semi-estruturada realizada com cada uma das empresas citadas. Foi elaborado um roteiro

básico de condução da entrevista, como é possível observar no Apêndice 1, com algumas

questões chave, a partir das quais os assuntos foram direcionados.

4.1.1. DVR Móveis

A DVR Móveis é uma microempresa da Região do Médio Paraíba que foi

fundada em 01 de junho de 1997 com a finalidade de trabalhar com informática e

assistência técnica, já que essa era uma área promissora nessa época. Daí o nome fantasia

inicial: DVR Informática. Após dois anos de atuação, o empresário achou mais vantajoso

se voltar para o mercado de móveis de escritório, estanterias, vestiários e mesaninos, pois

já tinha experiência, uma vez que trabalhou nesse setor (vendas) de 1989 a 1997, quando

fundou a DVR.

Com larga experiência neste setor, o empresário afirma que pode garantir um bom

atendimento aos clientes, projetando, vendendo, entregando e instalando seus produtos.

Ele alega não ter preferência por atendimento de determinado tipo de cliente, e afirma

que atende desde pessoas físicas até grandes corporações sem distinções, porém, ele

dedica o sucesso que tem às grandes organizações, além de seus parceiros, que, segundo

ele, acreditam em seu trabalho e vem colocando à sua disposição os melhores produtos

do mercado a um valor adequado, possibilitando um bom atendimento aos seus clientes.

No tocante à estrutura (quadro de funcionários), a empresa conta com o dono e

gerente, que coordena toda a equipe; um funcionário que auxilia nas finanças; dois

vendedores - um interno e um externo (que possuem liberdade de negociação até um

certo limite), cinco montadores e entregadores e uma secretária. O entrevistado disse que

eles estão em constante contato e dificilmente ocorre uma discussão, pois estão quase
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todos na mesma linha hierárquica, sendo a auxiliar financeira uma espécie de chefe

substituta e o gerente o responsável por todos.

A empresa tem, percentualmente, sua maior fonte de renda nas empresas privadas

da região e no setor público. Os clientes possuem em comum a característica de estarem

procurando renovar e adequar seus ambientes de trabalho aos novos padrões de estilo e

design. Além de móveis prontos, a DVR vende projetos de móveis. Segundo o

entrevistado, algumas fábricas parceiras desenvolvem e fabricam o móvel sobre medida

para seu cliente.

A DVR móveis não possui um setor ou uma pesso.a específica para cuidar do

marketing, quem desenvolve essa função é o dono e gerente. De acordo com ele, a

empresa se preocupa bastante com a imagem passada para os clientes e, recentemente,

realizou uma reforma física na loja para melhor atendê-los. Além disso, o site conta com

constantes atualizações e sempre que terminam um trabalho, procuram escutar a opinião

do cliente para analisar pontos positivos e negativos, a fim de realizar melhorias no

processo. Para saber a opinião do cliente, segundo o entrevistado, existem algumas

maneiras: i) através de uma ligação telefônica, efetuada por qualquer representante da

empresa; ii) através da ligação ou e-mail do próprio cliente, quando está muito satisfeito

ou insatisfeito com determinado serviço; e iii) através do retomo do cliente à empresa.

As sugestões, críticas e elogios computados são revertidos diretamente em

bonificações aos empregados, que sempre ficam sabendo ao final do mês o motivo do

valor da bonificação repassada. O dono alega que essa ação tem por objetivo incentivar a

boa qualidade dos serviços, aumentando as entregas diárias sem prejudicar o nível do

serviço, atendendo ao prazo de entrega, sempre.

Para o dono e gerente da empresa, o preço e a entrega são os diferenciais que

fazem com que os clientes a escolham, ao invés dos concorrentes. De acordo com ele, a

DVR geralmente é a única da região a ter o produto em estoque e atender de imediato seu

cliente. Para reter esses clientes, a empresa conta com um bom atendimento, vendendo o

produto certo para a necessidade deles.

A empresa opta por trabalhar com "Parceiros" - fornecedores que demonstram

total segurança para que atendam os clientes conforme o solicitado. Os fornecedores são

selecionados pelo preço que apresentam, forma de pagamento, prazo de entrega e
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qualidade do produto. Como a entrega é um dos pontos fortes da empresa, a mesma conta

com os "parceiros" que asseguram a entrega dos produtos, na especificação correta e no

menor tempo possível.

A estratégia de marketing mais utilizada pela empresa é a promoção de vendas,

porém ela faz uso da propaganda na TV, venda pessoal e boca-a-boca, também. De

acordo com o entrevistado, a venda pessoal e o boca-a-boca nem sempre são intencionais,

previstos e controlados, sendo a primeira um pouco mais que o segundo.

Novos desejos e necessidades do público-alvo não são diretamente identificadas,

porém, de acordo com o entrevistado, todo ano a equipe participa de feiras e eventos da

área para trazer as inovações do setor para a região. Os produtos novos são divulgados

através de exposição na loja ou servindo de modelo para uma grande montagem, que, de

acordo com o entrevistado, seria quando o produto serve de base para uma grande venda

e fica exposto diretamente em um ambiente de trabalho de uma empresa.

O dono e gerente considera o marketing importante para qualquer tipo de empresa

e acredita que precisa melhorar consideravelmente nesse setor. Ele sugere a contratação

de uma pessoa ou uma empresa terceirizada especializada para cuidar desta área de 'sua

empresa. O mesmo calcula que destina, em média, 1% de sua receita ao marketing.

4.1.2. CicieDois Irmãos

A CicIe Dois Irmãos é uma empresa de pequeno porte que trabalha com comércio

de bicicletas, peças e acessórios para bicicletas. Situa-se na Região do Médio Paraíba e

apresenta tal nome por ser um empreendimento gerenciado por dois irmãos. A escolha do

setor de atuação foi ao acaso, pois, segundo um dos sócios, foi a oportunidade que surgiu

de comprar uma empresa completa que já atuava nesse mercado.

No que se refere à estrutura de marketing, apesar de considerar muito importante

o desenvolvimento de marketing em empresas de pequeno porte, a empresa não possui

um setor ou uma pessoa específica que cuide dessa área, são os próprios sócios que a

desenvolvem, acumulando funções.

O entrevistado identifica seus clientes atuais por produto. Para bicicletas

esportivas, ele cita as classes A e B; para transporte, C e D; para lazer, as quatro classes.

c-UFF •HOC •DBT •Biblioteca do terrado
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E, segundo o mesmo, são desenvolvidas estratégias promocionais especiais, normalmente

por e-mail, para o público esportista. Foram mencionadas as seguintes estratégias

promocionais, nesse caso: marketing direto - através de mala-direta por e-mail, promoção

de vendas pelo próprio site, realização de eventos de ciclismo e organização de "passeios

aventureiros". De acordo com ele, os sócios conseguem ter umfeedback sobre cada uma

dessas estratégias desenvolvidas através do balcão da loja, numa conversa informal.

Segundo o sócio, o diferencial da empresa que faz com que os clientes a escolham

é a diversidade dos produtos, o serviço diferenciado e· a especialização. "Somos

especialista no que fazemos e o cliente percebe isso imediatamente ao entrar em nossa

loja". Para manter esses clientes, a empresa aposta na qualidade de seus serviços.

Alguns serviços de marketing da empresa são terceirizados, como cartazes, faixas
,

e site. E de responsabilidade desse terceiro a elaboração e confecção do melhor design

para cada um deles, em cada situação, sempre mediante aprovação de um dos sócios.

Quando há algum "super lançamento" (lançamento de um produto novo significativo), o

produto é divulgado no site, em destaque e posicionado logo na entrada dele, facilitando a

visualização. Os vendedores possuem autonomia para negociações de preço com limite

até determinado percentual e de prazo.

A empresa possui grande preocupação com a imagem passada para os clientes,

mas não controla nenhuma ação de marketing desenvolvida e acha "complexo"

identificar novos desejos e necessidades do público-alvo. O sócio acredita que não aplica

e nem desenvolve o suficiente em marketing e consegue identificar melhorias que

poderiam ser feitas, como "ações via internet", que foi exemplificada como melhoria e

maiores investimentos no site da empresa, umas vez que seus principais clientes

(esportistas) possuem muito contato virtual com a empresa. A empresa destina, em

média, 0,45% de sua receita ao marketing.
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5. Conclusão

o objetivo deste trabalho, conforme descrito no item 1.2 era "apresentar as

estratégias de marketing consideradas relevantes a empresas de pequeno porte e analisar

como essas estratégias podem auxiliar o crescimento e/ou desenvolvimento de micro e

pequenas empresas, especialmente das analisadas no estudo de caso".

As estratégias consideradas relevantes pela autora foram citadas, desenvolvidas e

discutidas ao longo do trabalho, de maneira que se encaixassem no contexto e limitações

das micro e pequenas empresas. O estudo de caso forneceu dados reais, através de uma

entrevista semi-estruturada, que mostram a dificuldade em adaptar as estratégias de

marketing a empresas pequenas e sem muitos recursos. Os próprios donos das empresas

citadas (DVR e CicIe Dois Irmãos), apesar de alegarem que acham o marketing um

campo muito importante para empresa, não desenvolvem muito nessa área, e aplicam, em

média, até 1% de sua receita total anual nesse setor, o que significa muito pouco

considerando que a receita não ultrapassa R$ 2.400.000,00.
,

Um plano de marketing é essencial para o sucesso de qualquer empresa. E a partir

dele que serão desenvolvidas as ações que garantirão o volume de vendas e reterão os

clientes à organização. No mercado globalizado e agressivo atual, empresas que não

conseguem divulgar seus produtos/serviços e transmitir ao seu público-alvo quais são as

suas vantagens e pontos fortes em relação à concorrência, estão fadadas ao fracasso.

A definição de Cobra (2009) é muito válida para essa discussão. A idéia passada

de que o marketing era de uso exclusivo das grandes empresas, está defasada. Nos dias de

hoje, o mercado exige uma postura de marketing, independente do porte da organização.

Um plano de marketing, orienta a empresa a saber exatamente o que fazer para se tomar a

favorita no mercado que escolheu atuar.
,
E possível desenvolver algumas estratégias de marketing com recursos escassos,

porém, é preciso também que os empresários se conscientizem da importância da adoção

dessas estratégias para suas empresas. Conforme defende Hernandes (2007), "embora as

pequenas empresas tenham muitas limitações, identificando e respeitando os seus limites

e também concebendo soluções criativas para ultrapassá-los, os proprietários dirigentes

podem obter sucesso na implantação de estratégias de marketing".
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Marketing de relacionamento, por exemplo, é uma estratégia onde não se precisa,

necessariamente, de investimentos e técnicas extraordinários e traz um retomo excelente

para as empresas que a desenvolvem bem, pois, de acordo com Cobra (2009), ela cria,

conquista e mantém clientes, estabelecendo relacionamentos mutuamente satisfatórios. E

pode-se perceber nas empresas analisadas, que é uma estratégia presente, ainda que não

seja proposital e intencional, as duas conhecem e entendem seus clientes, sabem como

lidar com eles. O fato de serem empresas pequenas e varejistas facilita a percepção

individualizada dos clientes, podendo fornecer produtos customizados e direcionados,

gerando uma satisfação mútua.

Quanto às estratégias promocionais, conforme definição de Kotler (1993), as

empresas, além de produzirem bons produtos, devem saber informar aos consumidores os

beneficios e diferenciais do seu produto. Ao fazer a escolha das melhores técnicas a

serem utilizadas, deve-se levar em consideração o público-alvo, já que a intenção é

atingir diretamente a mente deles, da maneira rápida e eficiente, para que a estratégia

escolhida alcance seu objetivo e seja considerada um sucesso.

Talvez, as estratégias promocionais, dentre as citadas, sejam as mais complicadas

de serem adaptadas a micro e pequenas empresas, uma vez que é a estratégia que requer

maior conhecimento técnico e investimentos consideráveis. Ainda assim, como se pode

observar pelo caso da empresa DVR, que trabalha com propaganda na TV (uma das

mídias que requer maiores investimentos e certa estrutura técnica), não é inviável. Para as

empresas mais conservadoras, as estratégias promocionais reservam algumas técnicas

mais tradicionais como mala-direta, shopping eletrônico, boca-a-boca e etc.

Apesar de as duas empresas entrevistadas considerarem as estratégias de

marketing importantes para o crescimento e desenvolvimento de micro e pequenas

empresas, foi possível perceber que os dois entrevistados (donos e gerentes), muitas

vezes, não sabiam definir exatamente as estratégias de marketing utilizadas por elas e

nenhum dos dois soube citar os resultados da aplicação dessas estratégias. Portanto, é

importante ressaltar que não basta que tais estratégias sejam viáveis de aplicação em

pequenas empresas. Os empresários precisam compreender a importância delas, além de

saberem quais e como utilizar, tendo em vista alcançar ou superar os resultados



37

desejados, uma vez que essas estratégias são apenas o auxílio para chegar onde se

planeja.

A partir de então, pode-se afirmar que as estratégias de marketing citadas nesse

trabalho são sim viáveis a micro e pequenas empresas, basta adequá-las ao perfil da

empresa e do público-alvo. E ainda proporciona a essas empresas a chance de disputar

mercado com grandes organizações, aumentando a receita de vendas e, portanto,

auxiliando no crescimento e desenvolvimento de cada uma delas, desde que, os

empresários compreendam sua importância e saibam como utilizá-las.

Para finalizar, que fique claro que essa não é uma afirmação de que as estratégias

de marketing podem ser implementadas com muita facilidade e sem custo nenhum nessas

empresas. Apenas que com um pouco de planejamento e dando a devida importância a

essas estratégias, micro e pequenas empresas também podem se beneficiar delas, ainda

que seja em uma proporção menor do que as grandes organizações.

5.1. Sugestões para trabalhos futuros

Formular estudos baseados no mercado da Região do Médio Paraíba por

completo, abrangendo diversos setores da economia e empresas de diversos ramos,

colhendo dados das mesmas e, se possível, sempre entrevistando os gestores, a fim de

tentar formular uma análise mais abrangente.

Analisar precisamente as empresas citadas, levando em consideração o marketing

de varejo e os outros p's do composto de marketing.

5.2. Limitações

Este trabalho baseia-se no estudo de caso de duas empresas de diferentes setores

da Região do Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro. Portanto, a generalização das

conclusões tiradas a partir deste devem ser formuladas com cautela.
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Apêndice I - base da entrevista semi-estruturada

A entrevista foi desenvolvida com base no roteiro pré-estabelecido demonstrado

abaixo e conduzida pela autora, da maneira mais adequada par cada situação.Os outros

assuntos discutidos vieram em decorrência destes.

i. Apresentação da empresa, porque da escolha desse setor de atuação

ii. Micro ou pequena empresa, estrutura empresarial (quadro de funcionários)

iii. Definição do público-alvo, definição dos clientes

iv. Marketing na empresa: ações, importância e dados

v. Cliente para a empresa

vi. Terceirização de serviços de marketing

vii. Estratégias de marketing: visão da empresa, importância, desenvolvimento

VIII. Estratégias promocionais


