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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os tipos de posicionamento resultantes dos
investimentos em marketing e níveis de volume vendas das equipes participantes de um
jogo de empresas. Os investimentos em marketing e decisões foram analisados por meio
de relatórios gerados pelo simulador adotado num curso de administração de empresas
numa universidade pública. A pesquisa descritiva teve os dados analisados por meio de
uma abordagem quantitativa utilizando a analise de regressão múltipla e escalonamento
multidimensional (MDS). Os resultados mostraram diferentes tipos de posicionamento
de marketing associados com níveis de volume de vendas confonne indicados pela
literatura estudada, demonstrando o uso potencial do jogo de empresas como um
ambiente de pesquisa.

Palavras-chave: Estratégias de marketing. Jogos de Empresas. Posicionamento de
Marketing
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1. INTRODUÇÃO

Os jogos de empresa surgiram nas organizações com o objetivo de treinar os

executivos para eventuais problemas futuros. Hoje em dia, várias instituições de ensinos

utilizam os jogos de empresa como recurso didático fazendo com que os alunos

vivenciem um ambiente dinâmico e consiga combinar a teoria com a prática.

Dentro do jogo de empresa é trabalhado questões como nível de investimento

em marketing, pesquisa e desenvolvimento (P&D), detenninação do quanto se deve

produzir com base nas restrições como hora extra, mão de obra, determinação do preço

a ser praticado e outras variáveis.

A definição de uma estratégia que possibilite a organização conseguir uma

vantagem competitiva dentro do mercado é de extrema importância, no entanto não é

uma tarefa fácil para os gestores.

Ao realizar o planejamento estratégico a visão sobre o posicionamento da

empresa também deve ser pensado, pois de nada vai adiantar ter uma estratégia bem

formulada se o posicionamento não condiz com a mesma. Dentro do mercado a

defmição correta do posicionamento pode fazer com que a empresa alcance um

diferencial perante os concorrentes.

Dessa maneira o presente trabalho busca revisar a importância das estratégias

na área de marketing e os tipos de posicionamento e como este auxilia a empresa na

obtenção da vantagem competitiva juntamente com a teoria sobre jogos de empresas.

O objetivo geral deste estudo foi analisar os tipos de posicionamentos

derivados do investimento nas ações de marketing e a sua relação com o volume de

vendas das empresas participantes de um jogo de empresas.

Para o alcance deste objetivo foram elencados meios mais específicos que

norteiam o trabalho, dentre eles destacam-se: (i) levantar as variáveis que podem

influenciar as ações de marketing de uma empresa, (ii) identificar os padrões de

investimento em marketing para estabelecer o tipo de posicionamento adotado, (iii)

comparar os padrões de posicionamento com o volume de vendas e (iv) analisar se

existe uma relação entre os tipos de posicionamento que consiga alcançar maiores

volumes de vendas.
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A pesquisa desenvolveu-se numa disciplina que utilizou a técnica de

aprendizagem do tipo jogos de empresas, onde as equipes eram compostas por

estudantes de Administração.

No ambiente simulado utilizado na pesquisa haviam seis empresas

concorrentes: Lingtecnology (LG), Embramul (EM), Manada (MD), Geralda's (GD),

Mix Call (MC) e Sunshing (SS), todas atuam na mesma indústria fabricando produtos

idênticos (aparelho celular) o que as diferencia são os investimentos realizados em cada

área funcional, principalmente os investimentos em Marketing (que faz a comunicação

do produto com o consumidor fmal, fazendo com que esse tenha o desejo de comprá-

lo), Pesquisa e Desenvolvimento (que faz com que os produtos tenham mais qualidades

e os processos se tomem mais rápidos) e o Preço.

Ao realizar o levantamento dos dados percebeu-se que as empresas

apresentavam desempenho em volume vendas bem distintos uma das outras, neste

sentido supõe-se que haja esforços diferentes na área marketing, o que produz

posicionamentos diferentes, assim como destacaram Kotler (2000) e Crawford (1995) as

estratégias de posicionamento promovem distintas percepções junto aos consumidores,

influenciando a participação de mercado em termos de vendas.

Diante dos diferentes tipos de posicionamento, o estudo trata do dilema entre

tipos de posicionamento adotados pelas empresas simuladas e seu desempenho

mercadológico em termos de volume vendas. Assim a questão que a pesquisa tenta

responder é qual o tipo de posicionamento que proporciona maior volume de vendas

para a empresa?
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Estratégia em marketing

A estratégia de marketing pode ser entendida como, a detenninação dos

objetivos básicos para a sobrevivência da organização, que deve ser pensada no longo

prazo.

Katz (1970) propõe ainda que a estratégia se refere à relação entre a empresa e

seu meio, onde a relação atual é a situação estratégica, e a relação futura consiste no

plano estratégico.

As estratégias de marketing podem ser defInidas como, ações de defesa para o

enfrentamento do ambiente externo com sucesso e obter um retomo maior sobre o

investimento. Com base nessas definições pode-se observar que apesar das divergências

os autores veem a estratégia como, objetivo ou ações que as empresas utilizam para ter

sucesso dentro do mercado em que atuam (PORTER, 1980).

Para Johnson; Scholes e Whittington (2011) a estratégia pode ser vista como a

orientação e o alcance da organização em longo prazo que traz uma vantagem

competitiva para a organização dentro de um ambiente inconstante combinando os

recursos e as competências existentes na organização.

As estratégias de marketing baseiam-se no ambiente interno e no ambiente

externo, no ambiente interno encontram-se as variáveis controláveis, sendo aquelas que

a empresa consegue gerenciar, no ambiente externo têm-se as variáveis incontroláveis

que são forças externas que influenciam as ações de marketing de todos os

competidores do mercado (KOTLER, 2000).

As estratégias, além de serem defInidas pela presidência e seguidas por toda a

organização, também são definidas em cada área que compõe a organização, como na

área de planejamento, marketing, produção, RH e fmanças. Com ênfase para área de

marketing, Sauaia (2010) afirma que "mesmo que tenhamos um bom produto em

quantidade para atender o mercado, o mais importante é sabennos o que desejam os

nossos clientes a cada momento!".
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De acordo com Porter (1980), a empresa alcança os melhores desempenhos

dentro do mercado, quando a mesma consegue aplicar apenas um tipo de estratégia

marketing.

2.2 Posicionamento de marketing

Para que as empresas conseguiam alcançar o sucesso desejado é necessário que

se tenha um posicionamento, sendo esse a imagem que os consumidores têm da

empresa ou do produto em sua mente de forma destacada (Kotler, 2000).

A palavra posicionamento foi popularizada por dois executivos na área de

propaganda chamados AI Ries e Jack Trout, os dois definem posicionamento como, um

exercício criativo feito em um produto já existente:

"Posicionamento começa com um produto, uma mercadoria, um serviço,
uma empresa, uma instituição e até mesmo uma pessoa. ...Entretanto,
posicionamento não é o que você fa= para um produto. Posicionamento é o
que você fa= para a mente do comprador potencial. Você posiciona o
produto na mente deste comprador potencial"(AL RIES; TROUT, apud
KOTLER, 2000, p.321).

Quando uma empresa busca fazer o posicionamento de um determinado

produto ou serviço, é necessário atribuir características que vão fazer com que o mesmo

se destaque na mente dos consumidores, assim diferenciando-se dos demais produtos,

para Kotler (2000, p.309) "diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de

diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa, da oferta da concorrência",

assim o importante na defmição do posicionamento que vai ser adotado pela empresa, é

identificar algo único no produto a ser comercializado.

Essa diferenciação pode ocorrer em atributos fisicos que são aqueles que

compõem a estrutura do produto, especificações técnicas, durabilidade, embalagem,

forma do produto e atributos perceptivos são aqueles que o consumidor sente ao

consumir o produto, pode-se ter como atributo perceptivo, a marca, fatores psicológicos,

fatores sociais etc.

Segundo Siqueira (2005) um bom posicionamento auxilia a empresa na sua

estruturação interna e externa, contribui para um melhor entendimento entre as áreas de

marketing, P&D e produção, a fim de conseguir os melhores atributos fisicos para os

produtos e permite uma melhor comunicação com os clientes.
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Para Kotler (2000), as empresas têm sete possibilidades diferentes de

posicionar seu produto no mercado, dentre elas as que melhor se adapta ao estudo são:

• Posicionamento por atributo - o posicionamento da empresa é feito com

base nos atributos do produto, como tamanho, durabilidade, resistência.

• Posicionamento por beneficio - nesse caso a empresa posiciona-se de

acordo com algum beneficio que o produto traz para os clientes.

• Posicionamento por preço e qualidade - é o posicionamento com base na

relação custo benefício.

Toledo e Hemzo (1991) apud Wind (1982) enumeram seis tipos de

posicionamento que podem ser adotado pelas empresas, no entanto os que melhor se

encaixam no trabalho são:

• Posicionamento baseado em atributos do produto - é o posicionamento

estabelecido com base no desempenho especifico do produto, podendo ser

tangível ou abstrato.

• Posicionamento baseado em beneficio - além de mostrar o desempenho do

produto a empresa deixa claro os beneficios que o produto traz.

• Posicionamento por dissociação de classe do produto - onde a empresa

enfatiza as diferentes características entre o seu produto e dos concorrentes.

Crawford (1995) os tipos de posicionamento que podem ser utilizados pelas as
-empresas sao:

• Posicionamento por atributo e beneficio - onde a empresa deixa

transparecer aos seus clientes quais são os atributos que o produto possui

assim com o beneficio que a utilização do mesmo traz.

• Posicionamento por preço e qualidade - é quando a empresa consegue

equilibrar o valor a ser cobrado pelo produto com a qualidade existente no

mesmo.

Pode parecer algo fácil detenninar o posicionamento da empresa, no entanto

muitas empresas erram no momento de realizar o mesmo, os principais erros de

posicionamento, de acordo com Kotler (2000) podem se:
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• Subposicionamento: é quando os consumidores têm uma vaga ideia da

marca, assim o produto se toma mais um no mercado sem nenhuma

diferença para os consumidores.

• Superposicionamento: nesse caso ocorre a distorção elevada do produto ou

da marca, onde os consumidores conhecem a marca e a associa os produtos

a preços elevados.

• Posicionamento Confuso: nesse erro de posicionamento a empresa não

deixa claro para os clientes quais atributos o produto possui, fazendo com

que estes fiquem sem saber realmente o que pensar do produto. Essa

confusão pode ser causada por conceitos que não foram bem defmidos ou

conceitos conflitantes, mensagens contraditórias e mudança frequente no

posicionamento.

• Posicionamento Duvidoso: nesse tipo de posicionamento o que acontece é

que os consumidores não acreditam que determinada marca consiga fazer o

que ela está prometendo.

2.2.1 Mapa de posicionamento

Para definir o posicionamento adequado à empresa pode utilizar de uma análise

estatística para verificar a preferência dos consumidores em relação aos seus produtos

com os dos concorrentes, essa análise pode ser realizada através do mapa de percepção

ou mapa de posicionamento.

O mapa de posicionamento é um diagrama que mostra como uma marca ou

empresa é percebida em relação às outras, o mapa é uma representação gráfica, que

facilita as empresas perceber como os consumidores enxergam os produtos (Churchill;

Peter, 2000).

O mapa de posicionamento também pode ser utilizado para demonstrar as

oportunidades de mercado a partir de desejos não atendidos dos consumidores, assim

facilita a visualização da existência de segmentos que não estão sendo atendido pelo

produto.
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De acordo com Siqueira (2005) o mapa de posicionamento é uma técnica onde

é possível examinar a posição de um produto, avaliando sua força e fraqueza quando

comparado com o dos concorrentes. A elaboração do mapa é feita utilizando o emprego

de recursos estatísticos e técnica multi variada de escala multidimensional.

Conforme Dickson (1994), o mapa de posicionamento permite que se consiga

visualizar a posição dos concorrentes dentro do mercado, com o objetivo de realizar

uma comparação da empresa perante os concorrentes, em relação aos atributos que são

considerados importantes para um grupo de consumidores. Para facilitar o entendimento

é possível trabalhar com o mapa de duas dimensões, onde serão analisadas duas

características fundamentais do produto da empresa com o dos concorrentes.

Segundo Churchill e Peter (2000), os profissionais de marketing podem estudar

o mapa perceptivo para verificar se sua marca tem atributos considerados importantes

pelos consumidores. Os profissionais utilizando o mapa de posicionamento podem

verificar se o composto de marketing precisa ser revisado ou alterado e introduzir ou

reposicionar o produto em uma área menos concorrida no mapa.

Para a elaboração de mapas de posicionamento utiliza-se em grande escala o

Escalonamento Multidimensional (Multidimensional Scaling - MDS), que pode ser

entendido como uma técnica que tem como fmalidade a representação de objetos num

baixo espaço dimensional, tendo como entrada a informação de proximidade entre os

pares e matriz de distância, (SANTOS, 1978; BORG; GROENEN, 2005).

O MDS tem como objetivo transformar julgamentos de respondentes de acordo

com a similaridade ou preferências em distâncias que são apresentadas dentro de um

espaço dimensional (Faria, 2006).

2.3 Jogos de Empresas e Laboratório de Gestão

Os jogos de empresas têm como objetivo ajudar os estudantes a encontrar a

melhor estratégia de ação, de modo que maximize sua utilidade considerando as ações

dos competidores (COLIN 2007).

Os jogos de empresas surgiram para auxiliar e treinar os soldados para a

guerra, essa técnica foi utilizada por diversos exércitos como o Indiano e o Japonês por

exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial os japoneses e os alemães utilizaram os
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Jogos de Guerra para treinar seus oficiais nas táticas a serem aplicadas nas batalhas

(CARVALHO; PORTO, 1999).

Após a Segunda Guerra Mundial a Rand Corpotation, identificou uma

oportunidade de transferir essa técnica para a área empresarial e acadêmica como:

Administração, Economia, Política, tendo com fmalidade treinar seus executivos.

Inicialmente os jogos de empresas eram apresentados e trabalhados somente

aos executivos dentro das organizações devido a complexidade do sistema do jogo de

empresa. Em meados dos anos 70 a tecnologia dos jogos de empresa passou dos

manfraimes para os microcomputadores permitindo a elaboração de um sistema mais

simples, em paralelo com o avanço tecnológico ocorreu o avanço das técnicas didáticas

o que propiciou a disseminação dessa técnica de aprendizagem, para a sala de aula.

Para Senge (2000 p. 227)

"Os jogos são exemplos de micromundos e neles as questões e as dinâmicas
de complexas situações de negócio podem ser exploradas, ao experimentarem
novas estratégias e políticas para verificar o que poderia acontecer."

De acordo com Sauaia (2006) os jogos de empresas representam um método

educacional cuja principal característica é prover uma dinâmica vivencial que guarda

grande semelhança com o que ocorre no dia a dia de uma organização.

Com base nas palavras de Senge (2000) e Sauaia (2006), pode-se entender que

os jogos de empresas proporcionam aos estudantes a vivência de questões que

interferem o desempenho de uma empresa, como a mudança de estratégia, determinação

dos preços e também faz com que os estudantes tenham contato como o processo de

tomada de decisão, gerenciamento dos recursos que são o cotidiano de uma empresa.

O jogo tem com objetivo estimular os estudantes através do ambiente de

competição, e assim fazer com que o aprendizado fique guardado para a vida toda.

Enquanto as provas objetivas avaliam o 'conteúdo memorizado", o Jogo de Empresas

avalia o desenvolvimento de uma estratégia -' foco no processo" (SAUAIA, 2006).

Avançando no uso de jogos de empresas como ambiente de pesquisa, surgi à

proposta do laboratório de gestão que complementa o estudo dos alunos da graduação

propondo um desafio há mais que as outras disciplinas promovem. Ao invés de oferecer

teoria, o laboratório oferece um ambiente onde o aluno terá que utilizar os

conhecimentos adquiridos para tomar decisões, explorar as oportunidades do mercado e

transformá-las em resultados tangíveis (SAUAIA, 2006).
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o laboratório de gestão com base em Sauaia (2010) se constitui com base em

três pilares, Simulador Organizacional, Jogo de Empresa e Pesquisa Aplicada, como é

apresentado no quadro 1:

os TRÊS PILARES PROCESSO DE PRODUTOS
CONCEITUAIS APRENDIZAGEM

Simulador Organizacional Indivíduos assimilam regras Modelo mental integrado pela
Econômicas Lógica econômica

Jogo de Empresa Grupos vivenciam a tomada de Visão gerencial dinâmica e
Decisão estratégica sistêmica e de inovação

Pesquisa Aplicada Indivíduos estudam um Resenha: artigo de autoria,
problema de gestão tese, monografia

Quadro 1: Conceito do Laboratório de Gestão
Fonte: Sauaia (2010, p. XVII)

Para Sauaia (2010) o Laboratório de Gestão é descrito em três elementos:

• O Simulador Organizacional - é uma ferramenta didática, constituído por

regras econômicas, que tem como objetivo trabalhar com a teoria, conceitos

e técnicas, fazendo com que os alunos tomem decisões e depois examinem

os resultados obtidos. O simulador pode ser interativo como no caso do jogo

de empresa onde o resultado de uma empresa interfere no resultado das

demais, ou não interativo.

• Jogo de Empresa - quanto mais simplificado, claro e objetivo for o jogo de

empresa a assimilação das regras se tomam mais fáceis, quando o objetivo

do jogo de empresa é a aprendizagem os modelos mais simples são os

preferido.

• Pesquisa Aplicada - é o último pilar conceitual do laboratório de gestão,

onde após vivenciar o jogo de empresa os estudantes que assumiram o papel

de gestor, vão buscar um problema gerencial e investigá-lo profundamente,

com o objetivo de buscar uma solução para problema estudado.

2.3.1 Estudos correlatos de marketing em jogos de empresas

O tema jogos de empresas e marketing é retratado por diversos autores como

Silva e Sauaia (2012), Silva e Tavares (2010) e Hemzo e Lepsch (2006), devido a

grande abrangência e importância do mesmo.

15



o trabalho de Silva e Sauaia (2012) busca analisar a relação entre a gestão

mercadológica e a lucratividade dentro do jogo de empresa. Os autores utilizam na sua

pesquisa, nove empresas simuladas que competem entre si, buscando identificar entre

essas quais atuaram com o foco operacional e quais atuaram com foco estratégico na

gestão mercadológica e assim quais as que obtiveram uma maior taxa de retomo (TIR) e

uma maior lucratividade, também analisam se o composto de marketing ou quatro Ps

(produto, preço, praça e promoção) produzir resultados superiores e sinalizam a

viabilidade do negócio.

Os resultados obtidos através do estudo foi, que as empresas que trabalharam

com a gestão de marketing voltada para o operacional, obtiveram resultados negativos

como, prejuízo em alguns dos trimestres, lucro anual abaixo do setor e a TIR (taxa

interna de retomo) abaixo da média da indústria, esse resultado é reflexo das decisões

voltadas para o curto prazo e uma irregularidade da mesma.

No caso das empresas que seguiram o foco estratégico os resultados alcançados

no jogo foi bem diferentes, em todos os períodos as empresas apresentaram lucros

positivos e acima da média da indústria e TIR maior do que a média. Essa diferença se

deve as políticas regulares e previsíveis que as empresas adotaram durante o jogo.

Já o trabalho de Silva e Tavares (2010) busca verificar se existe um conjunto

de estratégias ótimas nas áreas de marketing (preço e propaganda) e P&D que auxilie as

empresas a obter resultados positivos durantes as rodadas dentro do jogo simulado.

Dentro do jogo simulado a decisão de uma empresa afeta as demais

concorrentes, assim as empresas podem tomar suas decisões de duas formas, a primeira

considerando as decisões passadas para tomar as decisões futuras, a segunda é

considerar as variáveis atuais para auxiliar na tomada de decisão futura.

O estudo evidenciou que não é possível ter um conjunto de variáveis

estratégicas ótimas devido à limitação do ambiente simulado e das informações obtidas

pelos jogadores.

Na pesquisa de Hemzo e Lepsch (2006), os autores buscam analisar como o

jogo de empresa simulada auxilia no aprendizado de alunos na área de marketing. A

necessidade de uma visão integrada da empresa e do ambiente externo faz com que o

jogo simulado se encaixe como o melhor método para a aprendizagem dos alunos na

área de marketing.

Dentro do jogo os alunos devem tomar várias decisões estratégicas como

política de preço, distribuição do produto através canais logísticos, marca,
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posicionamento junto ao segmento de mercado e compras de matéria-prima para a

produção. A conclusão que Hemzo e Lepsch (2006) chegaram foi que o jogo de

empresa desenvolve as habilidades decisórias de marketing, com base nas infonnações

fornecidas pelo simulador, amplia a visão de curto e longo prazo e faz com que os

estudantes aprimorem sua habilidade de trabalhar em equipe e de negociação.
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3. MÉTODO DE PESQUISA

Após a consolidação do referencial teórico, o procedimento metodológico foi

estabelecido visando organizar os dados, estabelecer a base para elaboração da análise e

verificar o nível de qualidade das informações obtidas para desenvolvimento de um

mapa de posicionamento das empresas participantes da simulação gerencial.

O estudo apresentou-se de natureza aplicada, pois analisou a aderência do

simulador organizacional utilizado no jogo de empresa com os fundamentos da teoria de

marketing. Quanto à classificação da pesquisa, adotando-se aspectos sugeridos por

Vergara (2009), o estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, pois buscou-se

analisar os resultados obtidos pelas empresas dentro da simulação gerencial, assim

expõe características de um determinado fenômeno, verificando a relação entre

variáveis e defInir sua natureza, porém não tem obrigação de explicar os fenômenos em

seus detalhes. Quanto aos meios, utilizou-se de pesquisa documental, a partir de dados

secundários gerados pelo simulador, através dos relatórios gerenciais.

Na abordagem do problema para tratamento dos dados o estudo foi

quantitativo, adotando-se técnicas de análise multivariada para adequação ao seu

objetivo. Utilizou-se a análise de regressão múltipla que segundo Hair Jr, Anderson,

Tatham e Black (2006), trata-se de uma técnica de análise de dependência para verificar

a relação entre uma única variável dependente e duas ou mais variáveis independentes.

Esta técnica foi usada para verificar o ajuste geral das relações entre as variáveis

estudadas.

Também foi utilizada a técnica de Escalonamento Multidimensional (MDS)

que pode ser entendida como um conjunto de técnicas de redução dimensional que tem

como objetivo encontrar as similaridades e dissimilaridades entre os pontos ou objetivos

através de uma representação gráfica de 2 dimensões ou 3 dimensões (BORG;

GROENEN, 2005). O intuito de se trabalhar com a técnica de escalonamento é que essa

utiliza a similaridade entre os objetos para elaborar uma matriz, que na maioria das

vezes é muito utilizada para acessar diferenças na organização perceptual.

A amostra foi caracterizada por conveniência, pois se obteve os elementos da

amostra que participaram da disciplina, ao todo foram seis equipes formadas por seis
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estudantes cada. Este tipo de amostra é defma por Malhotra (2002) quando os

pesquisados estão no local certo na hora certa.

O modelo teve com variável dependente o volume de vendas e como variáveis

independentes o preço, os investimentos em marketing (comunicação e promoção) e

pesquisa e desenvolvimento. Ao todo foram coletadas as infonnações das decisões e

resultados de 12 períodos simulados das seis equipes, obtendo 72 observações.
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4. DESCRIÇÃO DA PESQUISA

o estudo foi realizado numa disciplina do curso de graduação em

Administração de uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro. A disciplina,

denominada laboratório de gestão simulada, que utiliza a técnica de aprendizagem do

tipo jogos de empresas combinada com pesquisa aplicada conforme sugerido por Sauaia

(2010), no qual o ambiente simulado foi composto por seis empresas concorrentes, que

atuavam no mesmo setor e forneciam o mesmo produto.

No caso estudado cada estudante desempenha um papel diferente dentro da

equipe podendo ser, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Finanças, Gerente de

Marketing, Gerente de Planejamento, Gerente de produção e Presidente.

No simulador organizacional adotado os investimentos realizados em

marketing tinham seus efeitos em médio prazo, sendo 70% utilizado no próprio período

e os outros 30% no período seguinte, já P&D que é um investimento de longo e médio

prazo, sua utilização era de 20% no período do investimento, 30% no período seguinte e

os outros 50% no outro período.

A cada rodada os gestores das equipes deveriam tomar as decisões estratégicas

para o período seguinte, essas decisões são compostas por: determinação do preço de

venda, a compra de matéria prima, volume de produção, valores dos investimentos em

marketing, P&D, manutenção e investimento em equipamentos. Após as decisões

tomadas estas vão para o simulador que as interpretam e relacionam com as decisões

das demais empresas, para gerar os relatórios ou boletins setoriais que mostram um

panorama de toda a indústria.

As etapas da pesquisa foram organizadas após a vivência no jogo de empresa,

onde a gestora de marketing de uma das equipes e autora do trabalho identificou a

necessidade de verificar o posicionamento mercadológico das empresas, tendo em vista

as diferentes ações de marketing adotadas e respectivos volumes de vendas. O quadro 2

apresenta as etapas da pesquisa.



Etapa Descrição Recursos Utilizados
Identificação do Problema A identificação do problema foi

realizada após o encerramento da
disciplina LGSII com o término do
jogo, onde foi percebido uma
discrepância entre o posicionamento
das empresas participantes, seus
investimentos em marketing, P&D e o
volume de vendas.

o jogo de empresa
simulado.

Revisão da Literatura Para buscar assuntos e autores que
corrobora vam com o tema tratado, se
fez necessário a revisão da literatura.

Artigos científicos, livros,
periódicos.

Levantamento dos Dados o levantamento dos dados foi
utilizado para que fosse possível a-comparaçao entre as empresas
participantes.

Os relatórios gerenciais
que o simulador gerava a
cada rodada de cada
empresa.

Organização
Utilizadas

das Variáveis Para o trabalho utilizou-se apenas
quatro das variáveis do jogo, a escolha
dessas foi selecionadas as que tinham
maior relação com jogos de empresa e
marketing.

Os relatórios que
continham as variáveis.

Adequação do Método de
Análise ao Problema de Estudo

Para buscar responder o problema, foi
utilizado técnicas que auxiliassem
nesse processo.

Foi utilizado o MDS, a
análise de regressão
múltipIa e o software
SPSS.

Quadro 2: Descrição da Pesquisa
Fonte: Elaboração dos autores, 2014.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os dados da pesquisa e as análises feitas. Para

realizar o tratamento e análise dos dados foi utilizado da estatística descritiva e para a

análise do escalonamento multidimensional e elaboração do mapa de posicionamento

das empresas contou-se com o auxílio do software o SPSS (Statistical Package for

Social Sciences).

Empresas Preço CV Marketing CV P&D CV Vol. Vendas CV
Médio (Preço) Médio (Marketing) Médio (P&D) Médio (Vol. Vendas)

EM 6,62 0,027 535.667 0,3145 406.667 0,3145 529.737 0,500
MD 6,40 0,012 712.000 0,6708 310.417 0,6708 525.252 0,464
GD 6,71 0,042 1.158.917 0,8550 392.500 0,8550 739.226 0,612
MC 6,60 0,030 958.333 0,4261 687.500 0,4261 826.921 0,626
SS 6,47 0,008 633.333 0,4824 454.167 0,4824 577.898 0,725
LG 6,50 0,016 635.883 0,5655 336.175 0,5655 586.286 0,398
Média 6,55 772.356 431.238 630.887
Desvio 0,113 237.332 135.599Padrão (DP)
Coeficiente de 0,017 0,307 0,314Variação (CV)

Tabela 1: Estatísticas Descritivas das Variáveis.
Fonte: Elaboração dos Autores, 2014.

5.1. Qualidade geral do modelo analisado

Para verificar a relação entre as variáveis usadas na análise e o quadro conceitual

estabelecido pelas variáveis independentes (investimento em ações de marketing, preço

e P&D) e a variável dependente (volume de vendas) foi realizada uma análise de

regressão múltipla, tendo como resultado o coeficiente de determinação.

Também foi levado em consideração o grau de significância, que também é uma

medida de qualidade e quanto mais próximo de zero melhor é o índice. Como mostra a

tabela 2.

Modelo R R quadrado Significância
1 0,904 0,818 0,000

Variável dependente: VoI. Vendas
Previsores: (Constante), P&D 50%, preço, MKT 70%, P&D 20%, MKT 30%, P&D 30%

Tabela 2: Resultados da Análise de Regressão Múltipla
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2014.



A tabela 2 mostra os resultados da análise de regressão múltipla, onde R2 de

acordo com Kasznar e Gonçalves (2002), é o quão bem as observações se ajustam na

linha da regressão, assim um R2 de 0,818 indica que 81,8% das variáveis independentes

conseguem explicar a variação do volume de vendas (variável dependente) no modelo

estudado.

A significância observada ao modelo de regressão mostrou-se inferior ao nível

de 5%, indicando existência de uma relação entre a variável dependente e os efeitos

combinados das variáveis independentes.

5.2. Escalonamento multidimensional

Como o MDS trata de uma técnica exploratória para identificar dimensões não

reconhecidas e obter avaliações comparativas de objetos por meio das distâncias entre

eles, faz-se necessário estabelecer as coordenadas dos objetos em relação a um ponto

central. A técnica produz as coordenadas a partir das variáveis estabelecidas num

modelo conceitual já apresentada, os indicadores de qualidade e confiabilidade do teste

e o mapa de distância entre os objetos que fonnam as dimensões do modelo. Na

sequência serão apresentados os resultados do MDS.

5.2.1. Estabelecimento das distâncias entre as variáveis

As coordenadas geradas pela distância euclidianas entre as empresas (objetos)

indicam a posição relativa num plano cartesiano, deve-se esclarecer que a técnica

estabelece uma relação entre dois eixos, mesmo que o modelo tenha mais de duas

variáveis, como o caso deste estudo. A tabela 3 apresenta as distâncias.
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Abscissa Ordenada
Empresas (Dl) (D2)
EM -0,3689 -0,1263

MD -1,3738 -0,1234

GD 1,7185 -1,1991

Me 1,6152 1,1645

SS -0,6802 0,5008

LG -0,9107 -0,2164
Tabela 3: Distâncias e Dimensões Estabelecidas no MDS

Fonte: Elaboração dos Autores, 2014.

A técnica do MDS produz indicadores de qualidade de ajuste, Stress e um

coeficiente de correlação ao quadrado (RSQ). De acordo com Hair Jr, Anderson,

Tatham e Black (2006) o Stress representa o grau de correspondência entre as distâncias

e os pontos implícitos no mapa gerado e o RSQ avalia a proporção da variância dos

dados escalonados (distâncias) na partição (linha, matriz e todos os dados) os quais são

mensurados pelas suas respectivas distâncias. Quanto mais próximo de um o RSQ

confmna a qualidade do ajuste, já o stress, quanto mais próximo de zero melhor.

O stress obtido foi de 0,03 ou 3%, trata-se de uma medida de ajuste que

segundo Hair Jr, Anderson, Tatham e Black (2006) se encontra num nível muito bom e

o RSQ foi de 0,99 que confmna um stress muito bom e a qualidade do modelo

estabelecido de análise. Para maiores detalhes dos resultados ver o Apêndice 3.

Recomenda-se de forma complementar ao MDS seja feita uma análise de

relação entre as variáveis independentes do modelo conceitual e as coordenadas

geradas, isto é importante para a análise do posicionamento e das características das

dimensões formadas (eixos do mapa), além de possíveis exclusões de variáveis da

análise. Para tanto realiza-se uma análise de correlação e regressões lineares simples

entre os dados.

Uma análise preliminar mostra que através do coeficiente de variação (ver

tabela 1) pode-se verificar qual dos atributos poderia ser eliminado. Assim se fosse

necessário a variável preço em caso de exclusão seria a escolhida. Já marketing e P&D

indicaram uma boa variação para permanecer no modelo.

Os resultados dos coeficientes de determinação (R2
) na tabela 4 podem explicar

a permanência de todas as variáveis no modelo, pois todas apresentam coeficientes de

bom a excelente e um nível de significância inferior a 10% com 90% de confiança.

Cabe destacar que a variável P&D foi a que apresentou a melhor interação com o

modelo em relação às demais.
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Variável Dependente R2 Sig. de 10%

Preço Médio 0,795 0,093

MKTMédio 0,795 0,093

P&D Médio 0,995 0,000
Tabela 4: Coeficiente de Determinação e Significância

Fonte: Elaboração dos Autores, 2014.

Outra fonna de analisar a contribuição das variáveis independentes para as

dimensões 1 e 2 é observar se o coeficiente de correlação de Pearson é significativo.

Este procedimento é importante para estabelecer as definições do que pode representar

cada dimensão, pois estas são fonnadas no MDS pela similaridade do comportamento

das variáveis, logo o modelo estabelece relações proporcionais e inversamente

proporcionais em tennos de distância. A tabela 5 apresenta as correlações entre as

variáveis independentes e os eixos gerados.

MKT
Pre~o Médio Médio P&D Médio Abscissa {Dl} Ordenada {D2}

Preço Médio 1,000

MKT Médio 0,587 1,000

P&D Médio 0,330 0,345 1,000

Abscissa (D 1) 0,830* 0,856* 0,657 1,000

Ordenada (D2) -0,343 -0,266 0,737* -0,020 1,000
Tabela 5: Correlação entre as Variáveis e as Dimensões do Modelo

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2014.

Os resultados acima evidenciam que os maiores coeficientes de correlação estão

associados à dimensão 1 (abscissa) e por isso essa dimensão é a que mais contribui para

a dissimilaridade (discriminação entre as empresas). Esta dimensão foi fonnada pela

interação das variáveis preço e marketing, enquanto a dimensão 2 (ordenada) foi é

fonnada pelos efeitos da variável P&D.

Após a análise da fonnação do plano cartesiano pelas interações das variáveis e

as dimensões, o MDS gera um mapa que localiza as empresas em relação as distâncias

estabelecidas, criando um mapa de posicionamento.

Cabe destacar que a posição dos objetos (empresas) ocorre a partir da distância

relativa entre os eixos e os pontos das coordenadas, entretanto quando se tem um eixo

(dimensão) fonnado por duas variáveis deve-se considerar a distância combinada entre
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elas. Neste sentido um objeto pode ter sua posição estabelecida pela maior influência de

uma variável sobre outra, mesmo que tais variáveis formem uma dimensão.

5.2.2. Mapa de posicionamento

Para a realização do mapa fez necessário tirar uma média das variáveis

independentes, marketing, P&D e preço dos doze meses, de cada empresa utilizada na
.pesquIsa.

Mapa de Posicionamento

Me

c
olS
O-
cu~~----~~--~----~----~----~----~----~--~8. )K-~ MO
CI)w

ss

Empresas~ LT EM

• GD
". '.~::.....,

Esforço de Mkt e Preço

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2014.
Legenda: MC - Mix Call; GD - Geralda's; EM - Embramul; SS - Sunsing; LT - Lingtecnology; MD-
Manda.

Ao analisar a tabela dois e o mapa de posicionamento pode ser observado que a

empresa Me, foi a que obteve mais destaque perante as demais, isso se deve ao grande

investimento em P&D e Marketing, tendo seus investimentos médios, em primeiro e

segundo lugar respectivamente e praticando preço cinco centavos acima da média.

Utilizando essa combinação de in estimentos e o preço a empresa obteve um

posicionamento baseado em atributos e qualidade e distorção de classe o que fez com

que seu produto se diferenciasse dos demais ma em elevar o preço, assim obtendo o

melhor desempenho em volume de vendas.

No caso da GD, ela foi a empresa que mais investiu em marketing na média, no

entanto seus investimentos em P&D ficou em quarto lugar e o preço médio praticado foi

o mais elevado, em tomo dezesseis centavos acima do preço médio.



Essa discrepância entre essas três variáveis fez com que a empresa não

conseguisse passar aos seus clientes o real posicionamento da empresa, o que gera uma

confusão na mente no consumidor, pois ela faz seu produto ser visto pelos

consumidores, no entanto a qualidade do mesmo é pequena, o que faz com que a

empresa tenha um volume de vendas acima da média, mas que poderia ser muito melhor

em razão dos investimentos em marketing.

Apesar das diferenças entre as duas empresas Me e a GD, no que tange a parte

de investimento em P&D ambas se encontram no lado direito do mapa de

posicionamento, o que reforça que o alto investimento em marketing fez com que

obtivessem um diferencial perante os consumidores, absorvendo juntas 40% do volume

de vendas.

Já no caso da SS, essa foi uma empresa que praticou preço abaixo da média,

seus investimentos em marketing também foram abaixo da média ficando em penúltimo

lugar comparado com as empresas concorrentes, contrariando os investimentos em

marketing, a SS investiu muito em P&D conseguindo o segundo lugar, essa combinação

fez com que a empresa obtivesse o terceiro lugar há nível de volume de vendas, o que

faz ela está acima da linha horizontal no mapa.

Esse investimento em P&D mais elevado faz com que os produtos da SS

tenham qualidade e possuem atributos que os consumidores reconhecem, mas ela não

cosegue fazer que seu produto seja visto pelos consumidores, devido ao baixo

investimento em comunicação e propaganda o que resulta em um volume de vendas

baixo em tomo de 15%.

As empresas LT, MD e EM se encontram muito próximas e no mesmo

quadrante, isso devido aos investimentos semelhantes, a LT ficou com o quarto lugar

em investimentos em marketing, quinto em P&D e praticou preços abaixo da média a

MD obteve um investimento em marketing considerável, no entanto ficou em último

lugar no que tange investimentos em P&D o que fez com que esta não conseguisse se

diferenciar das demais concorrentes.

E por último a empresa EM que foi o in erso da MD, trabalhado com

investimentos em marketing baixíssimos ocupando o último lugar, porém em terceiro

quanto aos investimentos em marketing.

Essa três empresas não conseguiram deixar claro e seguir o posicionamento

desejado, caindo em uma armadilha que foi os erros de posicionamento.
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

o quadro 3, apresenta as características de cada empresa participante do jogo

com base nas decisões, o resultado dessas empresas e o posicionamento que foi

atribuído a cada uma delas com base no mapa de posicionamento.

Empresas Características Resultados Posicionamento Fundamentos
Sugerido Teóricos

MC 2° maior investimento em Maior volume de Uma combinação entre Kotler (2000);
marketing elo em P&D vendas posicionamento por preço Crawford (1995);
com preço um pouco 826.921 unidades. e qualidade. E Toledo e Hemzo
acima da média. posicionamento por (1991)

dissociação de classe.
GD Maior investimento em 2° maior volume Posicionamento Preço e Crawford (1995);

de marketing, 4° em de vendas Qualidade Kotler (2000)
P&D e preço bem acima 739.226 unidades.
da média.

SS 5° lugar no investimento 4° empresa em Posicionamento por Kotler (2000);
em marketing, no entanto nível de volume Atributo Toledo e Hemzo
2° maior investimento em de vendas com (1991).
P&D e preço abaixo da 577.898 unidades.
média.

LT 4° empresa no que diz 3° lugar no Erro de posicionamento-
respeito ao investimento volume de vendas Posicionamento Confuso
em marketing, 5° lugar com
em P&D e preço abaixo 586.286 unidades,
da média.

MD Empresa que obteve o 3° A MD ficou em Erro de posicionamento-
lugar em investimentos último lugar em Posicionamento
em marketing e último volume de vendas Duvidoso
lugar na classificação de com 525.252 Kotler (2000)
investimentos em P&D. unidades.
E o preço abaixo da
média.

EM Empresa que teve o Como resultado Erro de posicionamento-
menor investimento em obteve o Subposicionamento
marketing e o 3° lugar penúltimo lugar
em investimento em em volume de
P&D, e preço acima da venda com
média. 529.737 unidade

Quadro 3: Características da Empresas e seu Posicionamento
Fonte: Elaborado pelo Autores 2014.

o mapa de posicionamento junto com a análise da tabela 4 sugere que, para a

empresa obter sucesso e se diferenciar das concorrentes no jogo de empresa deve obter

uma estratégia de marketing bem estrutura e com foco nos clientes, tais resultados

reforçam a orientação da função de marketing indicada por Sauaia (2010) para o



simulador de que não basta ter um bom produto para atender ao mercado, se esse não

atende os desejos dos clientes.

Ao analisar o mapa pode-se observar a presença das equipes nos quadrantes

sugeridos pelo MDS e assim dividir as empresas em quatro grupos, o primeiro grupo na

parte superior a direita composto pela Mix Call (MC), o segundo na parte inferior a

direita pela Geralda's (GD), o terceiro na parte superior a esquerda formado pela

Sunsing (SS) e o quarto grupo na parte inferior a esquerda, formado por Embramul

(EM), Lingtecnology (LT) e Manada (MD).

O primeiro grupo com a MC apresenta como características a combinação entre

marketing e esforço na qualidade alcançando um posicionamento relativo superior as

demais equipes. Além de influenciar diretamente na diferenciação da empresa, o

posicionamento auxilia na estruturação interna, fazendo com que as áreas funcionais

como marketing e pesquisa e desenvolvimento tenham um maior entendimento

aumentando a potencialidade da empresa Siqueira (2005). Já o segundo com a empresa

GD apresentou alto investimento em marketing e comunicação e como resultado o

segundo maior nível de vendas. Assim para ambos os casos, os resultados sugerem um

conjunto de diferenças significativas que distingue seus produtos da concorrência

corroborando com as ideias de Kotler (2000).

No terceiro grupo com a empresa SS, observou-se um pequeno destaque no que

se refere aos investimentos na em P&D, mas isso não significa que ela conseguiu criar

um diferencial para o seu produto, ela preocupou-se apenas com a qualidade do produto

e se esqueceu de analisar o desejo dos consumidores.

O quarto grupo, formado pelas empresas LT, MD e EM não conseguiram se

diferenciar, isso se deve em grande parte por uma dispersão entre os investimentos, não

conseguindo criar um posicionamento que se aproximasse aos padrões requeridos na

simulação, assim deixando os clientes em dú ida a respeito da empresa e do produto, o

que Kotler (2000) denomina de erros de posicionamento.
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7. CONCLUSÃO

Diante dos objetivos propostos pela pesquisa, algumas conclusões foram

obtidas através dos resultados. Para que as empresas consigam criar uma vantagem

mercadológica dentro do jogo de empresas dinamizado pelo simulador em questão é

necessário que as mesmas detenninem o tipo de posicionamento que vai ser utilizado

durante os períodos, ao detenninar o posicionamento a partir de fundamentos sólidos na

teoria, pois erros e oscilações na combinação dos investimentos (olhar no apêndice A)

podem levar a empresa para situações indesejáveis. Tal fato demonstra a aderência do

simulador adotado à teoria de posicionamento de marketing.

Ao analisar os dados gerados pode perceber que há diferença entre as empresas

e essa tem relação com o posicionamento adotado por cada uma delas, ao observar a

relação entre preço, marketing e P&D foi possível perceber que quanto maior a

discrepância entre os investimentos de marketing, P&D e o preços durante os períodos,

maior a diferença entre as empresas. Assim foi possível perceber que a empresa que

obteve maior volume de vendas foi a que conseguiu trabalhar com as variáveis

independentes (marketing, P&D e preço) de maneira mais estável durante todas as

rodadas, desse modo o posicionamento que proporcionou maior volume de vendas foi

posicionamento por preço e qualidade e dissociação de classe, e a empresa que alcançou

essa combinação foi a empresa Me.
Uma consideração importante é que uma gestão adequada na área de marketing

gera vantagens e proporciona decisões coerentes a ser tomada na vida empresarial, isto

pode ser percebido num exercício de gestão simulada como os jogos de empresas,

auxiliando aos futuros administradores uma experiência prévia do que poderá acontecer

na realidade, fazendo com que os mesmos ·enfrentem com mais habilidade e segurança

os problemas que surgirão no futuro.

A utilização dos jogos de empresas no processo de aprendizagem gerencial

promove a integração entre teoria e prática para os estudantes de administração, pois

contém alguns aspectos que serão vivenciados na realidad,e das organizações. O estudo

apresentou também que a gestão integrada entre as áreas de marketing e P&D pode

proporcionar benefícios às empresas. Assim conforme Silva e Sauaia (2012) educar

profissionais com o intuito de capacitá-los para o enfrentamento dos desafios e

responsabilidades presentes faz-se necessária à utilização de novas técnicas que



aproveitam a transformação do pensamento, assim o laboratório de gestão simulado

(combinando jogos de empresas com pesquisa aplicada) oferece um ambiente de

reflexão científica e educação gerencial que é benéfico para a academia e para as
. -orgaruzaçoes.

31



8. LIMITAÇÃO E PROPOSIÇÃO PARA NOVOS ESTUDOS

Consciente de que o estudo apresentou certas limitações, faz-se necessário

indicar as fragilidades da pesquisa para que as mesmas possam ser melhoradas em

trabalhos futuros.

A primeira limitação trata da não inclusão de variáveis exógenas que existiam

na simulação como índices de inflação, sazonal idade e renda. A decisão de não utilizá-

las justifica-se por não encontrar na literatura de posicionamento de marketing o uso de

tais variáveis, contudo sabe-se que estas afetam a demanda e podem comprometer a

geração de oferta das empresas. Ao realizar a análise de regressão múltipla foi

constatado que o modelo foi explicado em de 80%, mesmo não utilizando essas

variáveis, talvez o modelo ganhasse maior robustez se estas fossem incluídas.

Outro fator não considerado no estudo foi a análise da relação entre os

investimentos realizados em marketing e P&D com o lucro líquido das empresas e o sua

posição dentro da indústria, também não foram abordados os gastos com manutenção,

mão de obra, distribuição de dividendo e outros fatores que interferem no desempenho

das empresas. Estas variáveis podem explicar além do posicionamento de marketing, a

vantagem competitiva das equipes no setor.

Para estudos futuros pode ser sugerida a utilização de outras técnicas de

interdependência como a análise de correspondência entre as variáveis, talvez esta

técnica possa gerar uma indicação mais detalhada entre os atributos de desenvolvimento

da oferta e os resultados de vendas das equipes participantes.

Outra sugestão de novos estudos seria a análise detalhada das decisões das

empresas pelos períodos do jogo de empresa a fnn de analisar o comportamento das

estratégias de marketing com os tipos de posicionamento encontrado.
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10. APÊNDICES

Apêndice A - Variáveis da Análise (Decisões e Resultados da Empresas por Período)

Empresas/ Vol.de Empresas/ Vol.de
períodos Preço Mkt P&D Vendas períodos Preço Mkt P&d Vendas

E1 6,5 300000 180000 423154 Mil 6,42 700000 400000 647000
E2 6,5 380000 210000 517458 Mi2 6,45 700000 300000 609181
E3 6,5 400000 220000 551555 Mi3 6,45 500000 100000 608853
E4 6,5 430000 240000 624599 Mi4 6,5 500000 300000 613553
E5 6,5 475000 290000 605564 Mi5 6,35 800000 500000 668815
E6 6,55 500000 340000 726824 Mi6 6,5 850000 550000 791021
E7 6,55 493000 350000 492610 Mi7 6,55 900000 600000 649603
E8 6,57 550000 450000 463211 Mi8 6,6 950000 800000 855592
E9 6,71 550000 510000 418160 Mi9 6,75 1000000 900000 815786
ElO 6,71 700000 610000 480243 Mi10 6,78 1200000 1000000 1042776
E11 6,78 800000 690000 468312 Mi11 6,8 1500000 1200000 1149806
E12 7,1 850000 790000 585148 Mi12 7 1900000 1600000 1471062
M1 6,46 320000 200000 448327 SI 6,5 50000 50000 265674
M2 6,46 320000 300000 437258 S2 6,42 450000 200000 458504
M3 6,46 304000 100000 352049 S3 6,45 400000 100000 352874
M4 6,46 250000 25000 147770 S4 6,5 450000 200000 564362
M5 6,49 250000 200000 289280 S5 6,5 550000 150000 584775
M6 6,25 400000 450000 546025 S6 6,5 600000 200000 645853
M7 6,31 700000 425000 607548 S7 6,4 800000 600000 522260
M8 6,31 900000 425000 679688 S8 6,4 600000 650000 673593
M9 6,35 1000000 400000 589314 S9 6,45 600000 800000 537207
MIO 6,35 1100000 400000 657543 S10 6,45 900000 800000 700000
MIl 6,4 1500000 400000 699720 Sll 6,55 1000000 900000 793405
M12 6,45 1500000 400000 848499 S12 6,55 1200000 800000 836267
G1 6,45 237000 135000 401503 LI 6,4 290000 180000 451094
G2 6,48 200000 115000 426014 L2 6,4 310000 200000 588566
G3 6,35 320000 110000 361823 L3 64 330000 210000 507766,
G4 6,39 500000 110000 502338 L4 6,4 360000 250000 588470
G5 6,7 600000 300000 533676 L5 6,4 380000 270000 606805
G6 6,71 650000 350000 717080 L6 6,45 406600 294300 635424
G7 6,69 750000 400000 618477 L7 6,55 574000 323700 477524
G8 6,67 1000000 520000 691638 L8 6,55 600000 356103 478447
G9 6,7 2100000 650000 955667 L9 6,53 900000 500000 480701
G10 6,95 3200000 650000 128169 L10 6,65 1200000 600000 747537
GIl 7,2 2100000 670000 12031 1 I L1l 6,63 1080000 350000 743481
G12 7,2 2250000 700000 11 6 3 L12 6,65 1200000 500000 729619
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Apêndice B - Resultados da Regressão Linear Múltipla

Variáveis InseridaslRemovidasa

Modelo Variáveis Variáveis Método

inseridas removidas

P&D 50%,

preco, MKT

1 70%, P&D 20%, . Inserir

MKT 30%,

P&D 30%b

a. Variável dependente: VOL.DE VENDAS

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Resumo do modelo

Modelo R R quadrado R quadrado Erro padrão da

ajustado estimativa

1 904a ,818 ,801 104569,004,
a. Previsores: (Constante), P&D 50% , preco, MKT 70%, P&D 20%, MKT

30%, P&D 30%

Modelo Soma dos df Média dos F Sigo

Quadrados Quadrados

Regressão 3186581551183,625 6 531096925197,271 48,570 OOOb,
1 Residual 710753978032,029 65 10934676585,108

Total 3897335529215,654 71

a. Variável dependente: VOL.DE VENDAS

b. Previsores: (Constante), P&D 50% , preco, MKT 70%, P&D 20%, MKT 30%, P&D 30%

Coeficientesa

Modelo Coeficientes não padronizados Coeficientes t Sigo

padronizados

B Erro padrão Beta

(Constante) 862875,192 634513,723 11360 ,179

preco -88630,417 99955,632 -,073 -,887 ,379

MKT70% ,263 ,074 ,430 3,552 ,001

1 MKT30% ,398 ,198 ,266 2,009 ,049

P&D 20% 1,684 ,575 ,413 2,928 ,005

P&D 30% - 724 ,576 -,2 5 -1,258 ,213,
P&D 50% ,379 .3031 ,199 1,250 ,216

a. Variável dependente: VOL.DE VENDAS
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Apêndice C - Resultados do Escalonamento Multidimensional

Iteration history for the 2 dimensional solution (in squared distances)

Young's S-stress formula 1 is used.

Iteration S-stress Improvement

1 ,03407
2 ,02233
3 ,02001
4 ,01818
5 ,01720

,01174
,00232
,00183
,00098

Iterations stopped because
S-stress improvement is less than ,001000

Stress and squared correlation (RSQ) in distances

RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (disparities)
in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.
Stress values are Kruskal's stress formula 1.

For matrix
Stress = ,03139 RSQ = ,99554

Configuration derived in 2 dimensions

Stimulus Coordinates

Dimension

Stimulus Stimulus 1 2
Number Name

1 VAR1
2 VAR2
3 VAR3
4 VAR4
5 VAR5
6 VAR6

-,3689 -,1263
-1,3738 -,1234
1,7185 -1,1991
1,6152 1,1645
-,6802 ,5008
-,9107 -,2164
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