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RESUMO 

 

O plano de marketing é recomendado para todas as organizações que almejam 
sucesso e querem se diferenciar no mercado. Através do plano se torna possível 
avaliar a situação da organização, definindo seus objetivos e optar pelas estratégias 
de marketing mais adequadas a serem utilizadas. O presente trabalho teve como 
objetivo elaborar um plano de marketing para empresa do ramo de informática 
localizada na cidade de Alta Floresta-MT. Trata-se de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, por meio de estudo de caso, com dados coletados através de entrevistas 
em profundidade e analisados via análise de conteúdo com categorização. 
Identificou-se como principais resultados que a empresa não possui plano de 
marketing e tem a necessidade da elaboração deste para que a empresa possa 
seguir no mercado. O trabalho apresenta uma proposta de plano de marketing, 
contendo a análise de mercado, análise da concorrência, proposta de missão, visão, 
valores, objetivos, metas e estratégias de marketing. As contribuições do trabalho 
são de cunho gerencial, onde a pesquisa apresenta as necessidades de uma 
organização, e um plano de marketing, o que auxilia a tomada de decisão de novos 
empreendedores. Ainda, o estudo apresenta uma análise de mercado do ramo de 
informática, demonstrando o entendimento do plano de marketing para os 
empreendedores. 
 
Palavras-chave: Plano de marketing; Análise de ambiente; Estratégia de marketing. 

  



    

ABSTRACT 

 

The marketing plan is recommended for all successful organizations that want to 
differentiate themselves in the marketplace. Through the plan it becomes possible to 
evaluate the situation of the organization, defining its objectives and choosing the 
most appropriate marketing strategies to be used. The present work aimed to 
develop a marketing plan for a computer company located in Alta Floresta-MT. This is 
a qualitative approach research through case study, with data collected through in-
depth interviews and analyzed through categorical content analysis. It was identified 
as main results that the company has no marketing plan and has the need to 
elaborate this so that the company can follow in the market. The paper presents a 
marketing plan proposal, containing market analysis, competitor analysis, mission 
proposal, vision, values, objectives, goals and marketing strategies. The contributions 
of the work are managerial, where research presents the needs of an organization, 
and a marketing plan, which helps the decision making of new entrepreneurs. Still, 
the study presents a market analysis of the computer industry, demonstrating the 
understanding of the marketing plan for entrepreneurs. 
 

Keywords:Marketing plan; Environmental analysis; Marketing strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O marketing compreende a análise das necessidades e desejos dos 

consumidores, obtendo as informações do mercado e planejando formas de 

atendimento destas necessidades criadas através da oferta de produtos, 

proporcionando e mantendo relacionamentos com os clientes (KOTLER; KELLER, 

2012). 

Para Ambrósio e Siqueira, (2002), marketing é um mix de estratégias dirigidas 

para potencializar a felicidade do ser humano através da satisfação das 

necessidades e desejos, otimizando o retorno para organização. Pode-se então 

apontar que o marketing é um aliado da empresa e um colaborador dos clientes, por 

proporcionar satisfação aos mesmos. Os consumidores estão cada vez mais 

exigentes quanto aos produtos e serviços oferecidos pelas empresas, levando em 

consideração o custo benefício, o atendimento e o suporte oferecido. A empresa 

além de se preocupar em oferecer produtos e serviços de qualidade, precisa 

também utilizar mecanismos para atrair a clientela, o marketing é essencial para 

alcançar esse objetivo (KOTLER, 2010). Cada vez mais as micro e pequenas 

empresas têm investido em estratégias de marketing.  

Segundo Krauter e Sousa (2016), as micro, pequenas e médias empresas 

tem uma atribuição significativa na expansão e na economia do Brasil, se tornando 

responsáveis por grande parte da produção total de bens e serviços, geração de 

empregos, contribuindo também com a arrecadação de impostos, estimulando o 

mercado a ser mais competitivo e inovador. 

As micro, pequenas e médias empresas exercem um importante papel no 

cenário socioeconômico brasileiro, relacionado à sua capacidade em gerar 

empregos e de conciliar tecnologias. Por esses motivos, são reconhecidas como 

importantes fatores de promoção social como força propulsora do desenvolvimento e 

servem de suporte para a estabilidade política e econômica. Porém, essas 

organizações apresentam algumas dificuldades para se sobressair e se tornar 

competitivas no mercado (FALLER; DE ALMEIDA, 2014). 

De acordo com a 28ª Pesquisa Anual do Uso de Tecnologia da Informação 

(TI) realizada em 2017 pela FGV, para 2018, as expectativas para o mercado de TI e 

telecomunicações foram otimistas, com a International Data Corporation (IDC) 
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prevendo 2,5% de crescimento e o Gartner estimando um aumento de 2,9% no setor 

e gastos de R$ 236,1 bilhões. 

O crescimento no mercado de Tecnologia da Informação é um potencial a ser 

explorado pela empresa, uma vez que a mesma pode associar um plano de 

marketing para alcançar suas metas e objetivos. Para Ambrósio e Siqueira (2002) 

estrutura do marketing estratégico é o conhecimento sobre o mercado, onde o plano 

de marketing será aplicado, buscando atingir com extrema exatidão os elementos 

estratégicos e táticos do mercado. Por isso, procura-se fazer verificação de 

informações de forma exata e bem detalhada, para que o profissional de marketing 

consiga elaborar ações do marketing tático da empresa. Em seguida é construído o 

marketing estratégico, em que são obtidas as informações mais completas, corretas, 

detalhadas e confiáveis, para então poder descrever a segmentação do mercado, a 

seleção do mercado-alvo, adequando os produtos e serviços da empresa, desta 

forma sendo possível a elaboração do plano de marketing. 

O planejamento de marketing é basicamente uma sequência lógica e um 

conjunto de atividades que permite à determinação de objetivos de marketing e à 

realização dos planos para alcançá-los (MCDONALD, 2004). O plano de marketing 

pode compreendido como a composição do exercício do planejamento formal, sendo 

o planejamento um processo helicoide e o plano contínuo (CAMPOMAR; IKEDA, 

2006). 

De acordo com Luna et al. (2014) o plano proporciona um direcionando 

estrategicamente propício para as micro e pequenas empresas, tornando-as mais 

competitivas, com as tomadas de decisões mais coerentes, preparada para o futuro, 

permitindo também que seus gestores compreendam melhor o ambiente onde estão 

inseridas. Diante desta contextualização, o presente trabalho busca responder o 

seguinte questionamento: O plano de marketing em uma pequena empresa de 

Informática poderá ser um diferencial no mercado? 

 

1.1 Objetivos 

 

 Para responder à pergunta de pesquisa proposta neste trabalho, propôs-se os 

seguintes objetivos:  
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1.1.1 Objetivo Geral 

 

Propor um plano de marketing para pequena empresa do ramo de 

informática. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

•  Analisar o mercado (consumidores, concorrentes e fornecedores) que a 

empresa está inserida; 

•  Identificar a utilização de práticas de marketing pela empresa; 

•  Verificar os recursos humanos, financeiros e de capital disponíveis na 

organização; 

• Propor estratégias, objetivos, metas e ações de marketing adequadas para o 

setor. 

 

1.2 Justificativa 

 

A pesquisa é relevante porque pode contribuir para ampliação da 

compreensão sobre a utilização do planejamento de marketing no âmbito das 

pequenas empresas. O estudo é capaz de contribuir também para melhorar a 

compreensão dos administradores de pequenas empresas sobre o processo de 

elaboração de planejamento estratégico e dispor de um modelo de planejamento 

direcionado para mercado aplicável no cenário de micro e pequenas empresas. 

O presente estudo busca propor um plano de marketing para uma empresa 

do ramo de informática Chipset computadores. É uma empresa fundada em 2006 

que atua no ramo de informática, situada na cidade de Alta Floresta-MT, e que após 

uma análise da empresa, foi apontada por seus diretores a necessidade de um 

plano de marketing, para analisar a situação no ambiente de mercado e identificar 

oportunidades de melhorias para o desempenho da organização. Entre as 

oportunidades, estão às estratégias de marketing que irão proporcionar a expansão 

da empresa no mercado, atraindo o público para conhecer seus produtos e serviços 

e se tornarem clientes. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado além desta Introdução, com a fundamentação 

teórica, que será composta pela história do marketing, apresentando a evolução do 

1.0 ao 4.0, utilizando conceitos dos principais autores como Kotler (2000), Sarquis 

(2003), Levitt (1960), e Yanaze (2012), posteriormente, são apresentados os 

aspectos metodológicos utilizados para construção e aplicação da pesquisa. Após 

será apresentado os resultados da pesquisa, as considerações finais, referências e 

apêndice. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo deste trabalho é conhecer as técnicas usadas pela empresa e a 

partir das informações obtidas, apresentar para a mesma um plano de marketing 

para que possa ser utilizado, colocando em prática as técnicas compreendidas e 

mais adequadas para a organização. Para isso será usado livros sobre as teorias 

existentes e artigos de autores conceituados.  

 

2.1 Conceito e história de  Marketing 

 

Ainda que o conceito e a definição de suas estratégias tenham se 

desenvolvido na década de 1950 e já havia passado por várias transformações, a 

evolução do marketing pode ser entendida como um processo instituído nos 

primórdios da civilização e que tem desenvolvimento contínuo (YANAZE, 2012).  

O berço do marketing é evidentemente nos Estados Unidos e sua 

disseminação aconteceu de maneira lenta. Mesmo na Europa, sua aceitação só teve 

inicio no final da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, foi possível identificar uma 

data especifica da inserção do conceito de marketing, na sociedade acadêmica e 

empresarial. De maneira formal, o termo “marketing” começou a ser usado a partir 

do momento que uma missão norte-americana introduziu os primeiros cursos de 

administração, em meados de 1954, na recente Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (RICHERS, 2000). 

Com a Era Industrial, período onde ocorreu um amplo crescimento de ofertas 

de produtos industrializados no mercado, o marketing teve seu foco no próprio 

produto. O objetivo era ofertar aos consumidores o que a organização produzia, sem 

levar em consideração a opinião dos seus compradores. Desta maneira os produtos 

seguiam um padrão de produção, onde o lucro conquistava-se por meio da 

quantidade vendida, ganhos em escala, onde os custos se reduzem através da 

quantidade fabricada, resultando em preços menores garantindo atingir a maior 

parte da população. Algumas empresas, na atualidade, ainda tem essa visão e 

acabam trabalhando desta maneira. O Marketing 1.0, como ficou conhecido, tem sua 

força focada no produto, para desta forma realizar a venda (CARVALHO, 2018). 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) resumem a estratégia do 1.0 como o 

“modelo T” de Henry Ford, onde os consumidores poderiam escolher seu carro de 
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qualquer cor e modelo, desde que seja o modelo T, preto; onde se confirma que o 

enfoque principal era o produto. O marketing 2.0 nasceu na atual era da informação, 

a essência é a tecnologia da informação, a missão do marketing já não é tão 

simples, os consumidores têm mais acesso as informações, tendo o poder de 

comparar os produtos e seus preços. O valor do produto é determinado pelo cliente. 

Os consumidores passam a ter suas escolhas variadas (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010). 

Os autores defendem ainda, que: 

O profissional de marketing precisa segmentar o mercado e desenvolver um 
produto superior para um mercado-alvo específico. A regra de ouro segundo 
a qual “o cliente é rei” funciona bem para a maior parte das empresas. Os 
consumidores estão em melhor situação porque suas necessidades e 
desejos estão sendo atendidos. Têm opção em meio a uma gama de 
características funcionais e alternativas. Os profissionais de marketing de 
hoje tentam chegar ao coração e à mente do consumidor. Infelizmente, a 
abordagem centrada no consumidor pressupõe implicitamente que os 
clientes sejam alvo passivo das campanhas de marketing. Tal é a visão do 
Marketing 2.0, ou a era orientada para o cliente (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2010, p. 4). 

O marketing desta forma deixou de focar no produto e percebeu que era 

importante voltar suas atividades para seus consumidores, deixando de lado a visão 

tática para ter uma visão mais estratégica. 

No Marketing 3.0 como é conhecido, é a fase focada nos valores, as pessoas 

já não eram tratadas apenas como consumidores, os especialistas de marketing os 

reconhecem como seres humanos plenos, levando em consideração a mente, 

coração e espírito. De maneira crescente, os consumidores buscam soluções para 

que possam satisfazer seu desejo de transformar o mundo globalizado em um lugar 

melhor. Em um mundo cheio de confusão e distorção, eles procuram por 

organizações que abordem suas mais profundas ânsias de justiça social, econômica 

e ambiental em sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação 

funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços 

que compram (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

O marketing 4.0 foi apresentado, a partir de uma evolução do 3.0, buscando 

agora aprofundar e ampliar o marketing centrado nas pessoas, para conseguir 

atingir cada perspectiva da jornada dos consumidores (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010). “O propósito do marketing 4.0 é fortificar a relação entre o 
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consumidor e a marca, a ponto dele se tornar um defensor, um advogado da marca” 

(CARVALHO, 2018, p.8). 

O relacionamento entre marcas e os clientes não deveria mais ser de forma 

vertical e sim de maneira horizontal. Os consumidores devem ter um relacionamento 

mais estreito com a organização, em contrapartida, a marca deve ter um caráter 

autêntico e ser verdadeira sobre seus valores. Apenas dessa maneira passará 

confiabilidade para seus consumidores (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

Após percorrermos o marketing desde 1.0 até o 4.0, foi possível verificar a 

grande mudança que ocorreu, tal maneira que o mesmo foi evoluindo juntamente 

com seus consumidores, onde passou de ser centralizado em seus produtos e 

percorreu até o caminho de hoje que é criar laços da organização e sua clientela, 

onde criam advogados de sua marca e consumidores cada vez mais exigentes, mas 

também que confiam mais em empresas que mostram sua honestidade para com 

eles. 

Levitt (1960), um dos clássicos da teoria de Marketing, tempos atrás já 

ressaltou que os setores passarão por momentos de declínio, em algum momento 

esteve em ascensão e sua queda aconteceu por alguma falha administrativa durante 

seu percurso. O declínio pode ocorrer por pura falta de visão, onde o foco está 

diretamente em apenas uma coisa e esquecendo ao redor. Um claro exemplo é das 

estradas de ferro, cuja mesma errou ao definir seu ramo perdendo público e 

mercado, preocupando-se apenas com seu produto ao invés de focar nos 

consumidores, atendendo apenas o setor ferroviário e não o de transporte (LEVITT, 

1960). 

Não é possível citar um único setor industrial de grande relevância que em 

algum período não tenha merecido a escolha mágica de “setor de rápida expansão”. 

Em todas as situações, a potência de que o setor estava beneficiado estava na 

superioridade incomparável de seu produto. Não fazia sentido qualquer maneira de 

substituição, pois o próprio era um substituto bem transcendente do produto onde já 

havia ganhando espaço no mercado e conquistado seu lugar. Apesar disso, uma por 

uma, todas as indústrias mais conhecidas passaram a ser alvo de uma intimidação 

(LEVITT, 1960). 

É de suma importância o entendimento por parte dos empresários de que um 

âmbito de atividade caracteriza um processo de atendimento ao consumidor e não 

de produção de bens. Toda organização inicia-se com o consumidor e suas 
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necessidades, ao invés de uma patente, matéria-prima ou habilidade para vender.  

Em síntese, a empresa necessita aprender levar em consideração sua função, não a 

produção de bens ou serviços, mas a conquista de clientes e a realização de fatores 

que levarão as pessoas a querer trabalhar com ela (LEVITT, 1960). 

Em miopia do marketing, Levitt (1960) traz que é necessário levar em 

consideração todos os pontos para que as organizações obtenham sucesso e não 

ficarem obsoletas é necessário se reinventar, porque o mundo muda a cada 

segundo e sem mudanças as empresas acabam ficando para trás e perdendo 

mercado. 

São várias as definições para marketing, e como conceito social, ou seja, o 

desempenho do marketing na sociedade, o “marketing é um processo social por 

meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com outros” (KOTLER, 2000, p. 30). 

Peter F. Drucker é profundamente visto como um dos últimos pensadores de 

gestão mais influentes do século. Ele é normalmente descrito como o pai do 

moderno conceito de gestão de marketing (PIESKE; PAIN; CANTAGALLO, 2018). 

Drucker (1958) foi um dos primeiros a fazer publicações sobre marketing, 

onde apresentou suas principais características e semelhanças na forma como era 

aplicada em países com subdesenvolvimento ou emergentes, pois seus melhores 

métodos para melhorar a economia desses países foi através da instalação de 

técnicas de marketing, levando seus concorrentes a melhoria de seus negócios e 

assim otimizando toda a economia, desta forma induziam os comerciantes a 

aprimorarem e melhorar seus negócios. 

Segundo Bartels (1976), em 1900, se tornou evidente que a demanda se 

tratava mais importante do que um mero poder de compra, refletindo que a 

capacidade de compra e experiência nova com publicidade e vendas estava 

provando que o desejo poderia ser aumentado e moldado por outros fatores além de 

ser meramente um fornecimento. 

O marketing passou a ser indispensável para o êxito de qualquer ramo 

comercial, pois é capaz de apontar as necessidades e desejos que o indivíduo 

procura suprir, desta forma se faz importante para que atinja o público alvo. 

Giglio (1996, p. 13) trás o conceito de marketing assim sendo “um conjunto de 

ações orientadas para o cliente, que tem como retaguarda o marketing integrado, 
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visando gerar a sua satisfação e bem-estar em longo prazo, como chave para atingir 

metas organizacionais”. Ainda para o autor, “todos os esforços se dirigem ao 

consumidor, partindo dele, de suas expectativas e retornando a ele, com as 

soluções que o satisfaçam”. 

Para Blessa (2001, p. 17), o marketing pode ser classificado como o 

“processo de planejamento, execução, preço, comunicação e distribuição de ideias, 

bens e serviços, de modo a criar trocas (comércio) que satisfaçam aos objetivos 

individuais e organizacionais”. 

Para Ambler (2004, p. 3) 

O marketing existe desde os primórdios do comércio, apesar de não ser 
assim chamado. Os comerciantes não simplesmente compravam e 
vendiam; eles desenvolveram relacionamentos de longo prazo e que agora 
seria denominado brandequity. Eles podem não ter sido introspectivos sobre 
seus métodos de negócios, mas se eles não sabiam como satisfazer os 
clientes, enquanto fazendo um lucro para si, o comércio não teria 
sobrevivido. Eles sempre devem ter desejado clientes para voltar e comprar 
novamente.  

Outra definição de marketing é que se refere a um método como filosofia 

empresarial, um fundamento geral que guia o trabalho das organizações onde os 

clientes são a essência. “As filosofias expressam os princípios de uma firma e 

ajudam a definir a identidade, o caráter e seus modos de agir” (URDAN; URDAN, 

2013, p.18). 

Segundo Yanaze (2012), a primeira prática de marketing, ou atividade 

comercial, remonta ao tempo em que o homem descobriu que tinha necessidades e 

apresentava habilidade para obter produtos, extraindo-os da natureza. 

Yanaze (2012, p. 22), menciona que: 

Nos primórdios da civilização, a existência de um rio pleno de peixes atraía 
pessoas, que passavam a se agrupar em aldeias, exercendo a atividade de 
pesca; florestas e campos com animais levavam à caça, e as terras férteis 
propiciavam a agricultura. Parte do que se obtinha nessas atividades 
específicas era utilizada para o próprio consumo da aldeia, e o excedente 
era trocado pelos produtos de grupos ou aldeias que se dedicavam a outras 
atividades.  

O marketing é uma ação de comercialização que teve sua origem no conceito 

de troca. Logo que os indivíduos e as instituições dentro de uma sociedade tiveram 

a necessidade de produtos e serviços, originando a especialização. A troca se 

caracterizava por oferecer um produto e receber outro desejado em troca, como no 
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escambo, ou qualquer outra forma de troca que não tenha relação com esses dois 

(LAS CASAS, 2017). 

É notável que vários autores explicam o surgimento do marketing, contudo 

fica evidente que ele é tido como parte da existência do ser humano desde seu 

início, para poder suprir suas necessidades e anseios. Para Cobra (2009, p.4), “o 

estudo dos processos comerciais tem larga data, mas sua incorporação como 

disciplina autônoma e a denominação marketing surgem no âmbito acadêmico no 

começo da primeira década de 1900”. 

Segundo Ambrósio e Siqueira (2002), a estrutura do marketing estratégico é o 

conhecimento sobre o mercado, onde o plano de marketing será aplicado, buscando 

atingir com extrema exatidão os elementos estratégicos e táticos do mercado. Por 

isso, procura-se fazer verificação de informações de forma exata e bem detalhada, 

para que o profissional de marketing consiga elaborar o marketing tático da 

empresa, em seguida é construído o marketing estratégico, onde são obtidas as 

informações mais complexas, que estejam corretas, detalhadas e confiáveis, para 

então poder descrever a segmentação do mercado, a seleção do mercado-alvo, 

adequando os produtos e serviços da empresa. 

As empresas que ambicionam o sucesso precisam ter a capacidade de 

desempenhar atividades de forma que sejam melhores do que a dos seus 

concorrentes, principalmente no que se refere aos consumidores. Desta forma, as 

estratégias de marketing além de levar em consideração as necessidades dos 

clientes também levam em consideração os métodos de seus concorrentes 

(CHURCHIL, 2017). 

O avanço das estratégias de marketing competitivas inicia-se com a 

observação do concorrente. A organização compara frequentemente o valor e a 

satisfação para o cliente entregue através de seus produtos, preços, canais e 

promoção com os que entregues por seus concorrentes mais próximos. Dessa forma 

se torna possível diferenciar pontos potenciais de vantagem e desvantagem 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Entre as inúmeras esferas da administração, está em evidência o marketing 

como um dos princípios para o êxito de uma organização, pelo fato de que este está 

ligado de maneira especial com a tentativa contínua pelo entendimento das 

necessidades e das vontades dos clientes, para sua satisfação. Para Kotler e Keller 

(2012), o marketing abrange a identificação e a satisfação do indivíduo tanto no 
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âmbito social como humano. Uma forma mais simples de definição pode-se dizer 

que ele “supre as necessidades lucrativamente”. 

Acompanhando esse raciocínio, se existem elementos para a aquisição do 

objeto de necessidade ou de desejo do indivíduo, compreende-se que a troca é a 

abordagem com a qual o marketing importa-se, em razão que é por meio dela que 

se entende o verdadeiro significado do marketing. 

Na concepção de marketing como troca se trata da transferência entre duas 
pessoas ou mais partes de algo que possuem. Nesse sentido, o marketing 
existe desde quando as pessoas começaram a procurar e oferecer coisas 
aos outros na expectativa de receber algo em contrapartida, melhorando a 
existência de ambos (URDAN; URDAN, 2013, p. 9). 

Desta forma, fica evidente a importância do marketing de forma expressiva no 

que se relaciona à elaboração dessa troca, onde um comprador pode fazer essa 

troca com o fornecedor e o consumidor com um empresário, onde troca-se dinheiro 

por produtos, assim satisfazendo as necessidades de ambos. 

Urdan e Urdan (2013, p.6) apontam que é necessário: 

Focar as necessidades e os desejos do cliente para direcionar as atividades 
de conceber, produzir e comercializar as ofertas da empresa. Desse modo, 
a tarefa principal do marketing não é levar o cliente a fazer aquilo que 
interessa à empresa, mas conceber e conseguir o que for apropriado aos 
interesses do cliente.  

O marketing é capaz de apontar as necessidades e desejos que o individuo 

procura suprir, desta forma se faz importante para que atinja o publico alvo, fazendo 

assim com que as organizações consigam atingir suas metas e objetivos para 

conquistar o almejado sucesso (SWIFT, 2001). 

A mais simples forma para definir marketing pode ser entendida como gestão 

de relacionamentos lucrativos com o cliente. Os dois objetivos centrais do marketing 

são atrair clientes, promovendo valor superior e manter os clientes existentes, 

cultivando-os, atribuindo satisfação (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Perante os diversos conceitos apresentados, nota-se que condições como 

troca e satisfação são alguns dos objetivos associados aos esforços de marketing. 

Para isto, compete a eficaz utilização dos métodos mercadológicos capazes de 

estimular no cliente a convicção de que um determinado produto e/ou serviço será o 

responsável pela satisfação de suas necessidades ou desejos (KOTLER, 2000). 

Para Ferrell e Hartline (2015, p.14), as empresas têm que lidar com um alto 

número de decisões e atividades para ofertar suas mercadorias aos consumidores. 
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As atividades vão variar entre seus objetivos e sua complexidade, podendo ser uma 

mudança em seu anúncio no jornal, um lançamento de um produto no mercado 

externo realizado por uma multinacional, todas essas práticas de marketing tem 

como objetivo fazer com que provoque vontade no consumidor para adquirir o 

produto oferecido. 

Em nosso cenário atual o marketing exerce uma função indispensável dentro 

das organizações, tornando-se um dos fatores-chave para o sucesso de uma 

empresa, isso porque o mesmo tem uma relação direta com os clientes, procurando 

apontar as suas necessidades e desejos com o objetivo de proporcionar o produto 

e/ou serviço apropriado que atenda às suas necessidades, visando assim à atração, 

satisfação, manutenção e fidelização de clientes (RICHERS, 2017). 

 

2.2 Plano de marketing 

 

Planejar é uma atividade característica do ser humano. O êxito da 

humanidade está relacionado ao ato de planejar, usado tanto na pré-história quando 

era feito a caça para o homem fornecer o alimento, quanto para conseguir realizar 

uma viagem à lua. Os indivíduos fazem planos em suas vidas, para conseguirem 

atingir suas metas tanto as pessoais quanto as profissionais (SILVA, 2015). 

A definição “planejamento de marketing” é usada para detalhar as estratégias 

de utilização dos recursos de marketing para se atingir os objetivos do marketing. 

Aparentemente parece simples, contudo, trata-se de um processo de grande 

complexidade. Os recursos e os objetivos se modificam de organização para 

organização e vão se transformando com o tempo. O planejamento de marketing é 

utilizado para dar segmentação aos mercados, estabelecer o posicionamento, 

antecipar o tamanho do mercado e gerar uma participação viável no mercado dentro 

de cada segmento (WESTWOOD, 2007). 

O plano de marketing é um documento por escrito que deve conter os 

resultados do processo de planejamento de marketing, o plano de marketing de 

forma geral e simplificada é uma declaração escrita do que será executado e de que 

forma (STEVENS et al., 2001). 

O plano de marketing consiste em documento que relata (e formaliza) as 

conclusões e principais análises feitas no processo de planejamento, realizado de 

forma geral em um modelo de relatório, com prazo de validade estabelecido e conta 
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também com uma estrutura ordenada, simples e de fácil compreensão. De forma 

geral, um plano é realizado com objetivo de auxiliar na propagação das decisões e 

na implementação do planejamento elaborado (SARQUIS; PIZZINATTO, 2013). 

Plano de marketing pode ser definido como “instrumento para desenvolver 

qualquer ação estratégica de marketing” (GABRIEL, 2010, p. 59). 

Segundo Ferrell e Hartline (2015, p.31), uma forma de se pensar o processo 

do planejamento de marketing é enxergá-lo como um funil, na ponta está às 

decisões corporativas relativas à missão, visão, metas das organizações e atribuição 

de recursos entre as unidades de negócios. 

Um plano de marketing dá um caminho para organização, ele indica para 

onde a empresa está indo e de que forma vai chegar lá. É tanto um plano de ação 

como um documento escrito, ele deve apontar oportunidades de negócios mais 

propícios para a organização e traçar a melhor forma para que possa introduzir 

conquistar e manter posições em mercados identificados. É uma ferramenta de 

comunicação que engloba todos os elementos do composto mercadológico em seu 

plano de ação coordenado. Ele determina quem fará o quê, quando, onde e como, 

para atingir suas metas (WESTWOOD, 2007). 

Cobra (2009) destaca que toda estratégia de marketing deve evidenciar 

formas detalhadas de ação, recursos que precisam ser destinados a sua área exata, 

deve ter indicadores de desempenho a serem atingido. 

Para que o marketing possa contribuir de maneira efetiva, é indispensável a 

utilização de um planejamento bem estruturado. Um plano de marketing deve levar 

em conta dois aspectos: o tático e o estratégico. O estratégico representa a análise 

da situação e oportunidades do mercado proporcionando as estratégias que serão 

desenvolvidas. Em contrapartida, o tático diz respeito às ações operacionais a 

serem efetuadas, resultante das estratégias definida, como determinação de canais, 

precificação, contratação de agências e fornecedores para executar as ações 

(GABRIEL, 2010). 

A implantação do marketing está intimamente ligada à estratégia de 

marketing, visto que implementar é a parte operacional das estratégias de 

marketing. Kotler (2000), afirma que a implementação do marketing é o processo 

onde os planos de marketing viram ações e que assegura que estas ações sejam 

realmente alcançadas. 
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O plano de marketing pode ser realizado a partir de alguns passos, Sarquis e 

Pizzinatto (2013), trazem na figura 1, o processo e execução do planejamento de 

marketing, retrata a análise com um objeto desse planejamento e o aponta como 

etapa inicial, que precede as decisões do planejamento de marketing (ou seja: 

seleção de mercados-alvo, definição dos objetivos, estabelecimento das estratégias 

e determinação do programa de ações de marketing). 

 

Figura 1. Modelo de plano de marketing. 

Fonte: Adaptado de Pizzinatto e Silva (2009). 

 

Richers (2000) traz os elementos de um plano de marketing da seguinte 

maneira: 

a) Introdução e Sumário: apresentam as principais recomendações, etapas de 

execução e objetivos do plano. 

b) Avaliação da Situação do momento: mostra os pontos fortes e fracos da empresa, 

em comparação com sua concorrência e ao posicionamento de seus produtos. 

c) Apreciação do Cenário: aponta as oportunidades e ameaças do seu setor e 

descreve o ambiente externo da empresa e seu setor de atividades. 
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d) Recomendações estratégicas: mostram quais objetivos deverão ser alcançados e 

descreve a maneira de atingi-los, que investimento e pessoal qualificado será 

necessários para o alcance dos mesmos. 

e) Forma de Implementação: descreve ações especificas e suas medidas tais como: 

qual segmento de mercado deverá ser atingido? Será necessário o lançamento de 

novos produtos? Quais expectativas de resultado deve-se esperar? Quem deve 

fazê-lo? 

f) Orçamento: todas as atividades que geraram receitas ou despesas devem ser 

controladas e estimadas, para que se possa ter uma ideia dos investimentos 

necessários e dos possíveis retornos. 

Sarquis (2003) aponta de modo geral, que o plano de marketing desenvolvido 

uma micro e pequena empresa precisa ter como enfoque principal os resultados e 

ações mercadológicas que façam com que a organização consiga alcançar seus 

objetivos. De forma que retrate uma realidade coerente o plano de marketing deve 

ter todos objetivos em atividades concretas, produtivas e estar conduzido para 

melhorar o desempenho e lucratividade da organização. 

O autor deixa de forma evidente que os requisitos metodológicos no processo 

de planejamento de marketing frequentemente ao primeiro contato acabam 

causando certo medo e preocupação para pequena empresa, contudo é provável 

que logo após a segunda ou terceira prática ela terá maior domínio, segurança e 

rapidez para fazê-lo. 

 

2.3 Análise SWOT 

 

A análise de SWOT é uma das ferramentas estratégica mais aplicada pelas 

organizações, ela baseia-se em analisar fatores internos e externos da empresa. 

Com um cenário muito competitivo no mercado as organizações precisam buscar 

métodos para sair na frente entre os concorrentes e assim conseguindo obter êxito 

empresarial (ARAÚJO et al., 2015). 

A análise SWOT é um objeto de pesquisa que contem a análise do ambiente 

externo e da organização servindo de apoio para gestão e planejamento estratégico 

de uma organização. É uma ferramenta, no qual só devem constar as strengths 

(forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças), 



26 
 

os pontos realmente relevantes para alguma ação da organização no momento da 

formulação (FERNANDES; BERTON, 2012). 

Os pontos fortes e fracos da organização precisam ser analisados de forma 

correta, as oportunidades e ameaças características do ambiente externo à 

empresa. Kotler ressalta a necessidade de se monitorar os ambientes da 

organização (KOTLER, 2000).  

As forças e as fraquezas das empresas devem ser avaliadas levando em 

consideração todos os elementos e operações existentes que aconteçam no meio 

empresarial, delimitando as características dos empreendimentos, resultando em 

vantagem ou desvantagem diante dos seus consumidores ou público alvo (COSTA, 

2007).  

 A análise SWOT é uma ferramenta de extrema importância na organização do 

planejamento estratégico. Através desta, é possível identificar e apontar as 

forças/fraquezas, oportunidades/ ameaças da organização no cenário que ela está 

introduzida, contribuindo para uma melhoraria no desempenho da empresa. Este 

instrumento teve sua origem na década de 1960, diversa organizações fazem uso, 

independentemente do porte delas (APPIO et al. 2009). 

Para Serra, Torres e Torres (2004, p. 28) “a função primordial da SWOT é 

possibilitar a escolha de uma estratégia adequada – para que se alcancem 

determinados objetivos – a partir de uma avaliação crítica dos ambientes internos e 

externos”.  

 

2.4 Matriz BCG 

 

Kotler (2000) traz que a abordagem BCG (Boston Consulting Group) foi criada 

por uma empresa, especializada em consultoria de gestão em administração, que 

aprimorou a matriz de expansão/participação de mercado para esclarecer os 

elementos estratégicos de negócios, uma técnica utilizada para avaliar a pasta de 

negócios das organizações. Baseando-se, é possível ser feita uma melhor 

disseminação dos recursos disponíveis nas empresas e determinar de maneira mais 

eficiente onde fazer seus investimentos dentre as várias unidades estratégicas de 

negócio. Segundo Dias (2011), as Unidades Estratégicas de Negócios (UENs) são 

unidades de negócio-chave nas empresas de diferentes ramos e condiz a uma 

divisão, um segmento de produtos ou apenas um produto. De forma geral, uma 
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organização determina seus negócios em termos de produtos como computadores, 

smartphones, monitores entre outros.  

A BCG é caracterizada por uma matriz de quatro quadrantes, que indicam a 

proporção, o percentual do mercado controlado pela organização e o crescimento 

potencial do cenário mercadológico, cada um apontando um modelo diferente de 

negócio (BOONE e KURTZ, 2009). A matriz BCG é composta por: Pontos de 

interrogação: atuando em mercados com crescimento em expansão, mas possui 

baixas participações relativas. Grande parte dos negócios inicialmente é 

representada pelo ponto de interrogação, assim a empresa deve tomar a decisão se 

permanece ou não nestes produtos, visto que as oportunidades requerem muito 

mais recursos do que geram. Estrela: se o produto obtiver sucesso no ponto de 

interrogação, ele se torna uma estrela e líder em um mercado de alto crescimento. 

Vaca Leiteira: o produto neste estágio já é um líder de mercado, tem como 

característica um crescimento pequeno, uma maior lucratividade como resultado 

gera caixa para investimento nas demais UENs (pontos de interrogação e estrelas). 

Abacaxi: produtos com desvalorização na sua participação de mercado e com baixo 

crescimento, resultando em baixo lucro inclusive com riscos de gerar prejuízo. 

Torna-se viável a análise para uma posterior eliminação do produto.  

O início do ciclo de um produto, sua introdução no mercado geralmente é o 

ponto de interrogação, percorrendo pela fase de estrela, após se consolidar no 

mercado passa a ser vaca leiteira e finalmente quando está em declínio no final da 

sua vida ele se torna o abacaxi (DIAS, 2011). 

 

2.5 Ferramenta5W2H 

 

Para Silva, et al. (2013, p. 3), "A ferramenta 5W2H foi criada por profissionais 

da indústria automobilística do Japão como uma ferramenta auxiliar na utilização do 

PDCA, principalmente na fase de planejamento". 

Polacinski, et al. (2012) detalham que a ferramenta representa em um plano 

de ação para atividades pré-estabelecidas que devem ser desenvolvidas com a 

maior clareza possível para ser feito um mapeamento das mesmas, por meio do 

objetivo central da ferramenta 5W2H, que consiste em responder as sete questões 

básicas e organizá-las. 
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Segundo Daychouw (2007), esta ferramenta tem como objetivo fazer sete 

perguntas a respeito de uma ação a ser tomada, no sentido de conseguir as 

informações que servirão como base ao planejamento de forma geral: What – o que 

será feito (etapas), Why – por que será feito (justificativa), Where – onde será feito 

(local), When – quando será feito (tempo), Who – por quem será feito 

(responsabilidade), How – como será feito (método) e Howmuch – quanto custará 

fazer (custo). 

Quanto a facilidade de utilização do método 5W2H, Silva et al. (2013) traz que 

por ser muito simples e eficaz, garantindo a sua execução de maneira organizada. 

A tomada de decisões é baseada em resultados, mediante análises dos 

registros das informações apuradas. Para a identificação dos motivos de problemas 

se faz necessária à aplicação de técnicas ou de ferramentas para que possa haver 

discussão entre as partes interessadas desta forma os dados obtidos devem refletir 

realmente da maneira que ocorre o processo (SASDELLI, 2012). 

Stamm et al. (2015) afirmam que a ferramenta 5W2H pode ser utilizada em 

qualquer tipo de organização e no planejamento de suas ações, mas é preciso que 

sejam realizadas análises dos elementos envolvidos. Para que isso ocorra, é 

necessário que cada informação seja alocada no campo correto das questões, 

criando uma mentalidade de acompanhamento do que realmente foi mapeado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a metodologia é uma técnica que 

procura o conhecimento para a construção de um determinado assunto, o que 

resulta no aprendizado e desenvolvimento do tema abordado, objetivando alcançar 

de forma clara os objetivos do trabalho.  

Quanto à forma de abordagem da pesquisa, o presente estudo classifica-se 

como qualitativo. A pesquisa qualitativa permite melhor visão e entendimento do 

caso no problema e analisa o problema com alguns entendimentos preconcebidos 

em relação ao resultado dessa análise. Além da definição do problema e o 

desenvolvimento de uma abordagem, a pesquisa qualitativa também é apropriada 

para lidar com um cenário de incerteza, de modo que o resultado conclusivo seja 

divergente das expectativas (MALHOTRA, 2014). Referente aos objetivos da 

pesquisa, este estudo se classifica como descritivo. A pesquisa descritiva tem como 

principal finalidade descrever algo, de maneira geral características ou funções do 

mercado (MALHOTRA, 2014). 

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa se classifica como estudo 

de caso. Para Yin (2015), é uma análise empírica, que pesquisa um fenômeno 

recente em profundidade, em seu cenário de mundo atual, especialmente quando os 

limites entre fenômeno e o contexto não ficaram claramente definidos. Os dados 

foram coletados através de um formulário semiestruturado, aplicado pessoalmente 

pela entrevistadora para as gestoras da organização. Por meio da técnica estudo de 

caso, pode se obter dados de maneira segura, através de várias fontes de 

informações, para solucionar problemas de maneira estratégica, proporcionando que 

as evidencias sejam verificadas e a não aconteça perda dos dados (COOPER, 

2016). 

A população pode ser definida como todos os elementos que divide 

características comuns (MALHOTRA, 2014). De outra perspectiva, a população alvo 

são pessoas, eventos ou registros que englobam informações pretendidas que 

sejam capazes de responder as dúvidas de mensuração (COOPER, 2016). O 

presente estudo foi realizado na CHIPSET COMPUTADORES, uma loja de 

informática, localizada no município de Alta Floresta- MT, e que atua no ramo de 

informática com vendas de computadores e equipamentos em geral. A empresa foi 

fundada no ano de 2006. 
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Os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo, utilizados para 

obter informações entrevistas semiestruturadas em profundidade no ambiente da 

organização (MALHOTRA, 2014).  

A pesquisa contempla dados primários e secundários, onde o primeiro é 

obtido pelo pesquisador para responder um problema especifico em estudo, como 

os dados do levantamento de campo. Já os dados secundários são aqueles 

coletados para um intuito diferente do problema em questão, como dados existentes 

em organizações comerciais, Internet e outros (MALHOTRA, 2014).  

As informações foram obtidas através de entrevista semiestruturada em 

profundidade, aplicada no ambiente da organização em estudo. O roteiro de 

entrevista foi elaborado com base em autores como Kotler, Malhotra e Cooper, nos 

objetivos do estudo. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para 

análise. Este tipo de coleta de dados normalmente inicia-se com alguma questão 

específica e posteriormente segue o curso de pensamento do participante com 

investigação do entrevistador (COOPER, 2016). A entrevista foi realizada com as 

gestoras para obter informações de maneira mais precisa sobre a empresa, assim 

tornando possível uma análise e conhecimento mais detalhado sobre essa 

organização. Foi utilizada a técnica de snowball para identificação dos 

respondentes. A quantidade de entrevistas realizadas se deu pela técnica de 

saturação teórica, ou seja, quando não foram mais identificadas novas informações 

a respeito do objeto em estudo será finalizado. 

Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo com 

categorização temática (BARDIN, 2011). A autora menciona que a técnica 

compreende duas aplicabilidades básicas: função heurística – aumenta a 

prospecção à descoberta, aperfeiçoando a tentativa exploratória e função de 

administração da prova – em que, pela análise, buscam-se provas para afirmação 

de uma hipótese. Para técnicas de análise de dados foi escolhida análise de 

conteúdo, onde será possível ser feita uma análise mais minuciosa. 

A interpretação dos dados também tem a categorização da análise temática, 

que representa descobrir os núcleos de sentido, constitui a comunicação e cuja 

presença ou frequência do surgimento de aparição pode significar alguma coisa para 

o objetivo analítico selecionado, ajudando a separar as respostas analisadas e 

posteriormente efetuará mais classes dentro das categorias principais (BARDIN, 

2011). 
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Quadro 1: Categorias e subcategorias de dados no processo de análise. 
Categoria Subcategoria Autor 

Diagnóstico Mercadológico 

Modelos para identificação de 
oportunidades e ameaças no 
ambiente interno e externo da 
empresa (ex: análise SWOT, 

matriz BCG) 

Ameaças concorrentes diretos; 

Fragilidade da organização; 

Oportunidade de mercado. 

Pizzinatto e Silva (2009) 

Práticas de Marketing 

Relacionamento direto com os 
clientes; 

Fidelização dos clientes através 
de benefícios que a empresa 

oferece. 

Relacionamento com os 
clientes através das mídias 

sociais. 

Formas de pagamentos 
diferenciadas, boleto, cartão de 

crédito ou cheque. 

Swift (2001); Seth et al., (2001); 
Churchill e Peter (2008). 

 

Estratégias de Marketing 

Mercado alvo da empresa; 
Marketing de divulgação e 

conteúdo, Marketing de 
relacionamento. 

Kotler e Armstrong (2007); 
Torres (2009). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A categorização foi dividida em três categorias, onde o diagnóstico 

mercadológico diz respeito às oportunidades e ameaças da organização com 

utilização de diferentes ferramentas; em seguida, as práticas de marketing utilizadas 

pela empresa no dia-a-dia, e por fim, as estratégias de marketing que apresenta o 

mercado alvo da empresa e seu relacionamento com os clientes.  
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com 

gestores da empresa Chipset Computadores, localizada no município de Alta 

Floresta-MT. A pesquisa foi realizada no período de agosto e setembro de 2019. Os 

resultados encontrados são apresentados de acordo com os objetivos propostos no 

trabalho.  

As evidências foram levantadas com duas gestoras, sendo: Gestora 1 (um) a 

responsável pelo setor de vendas e marketing e a gestora 2 (dois) responsável pelo 

financeiro, estoque e logística. Ambas são as quem tomam decisões em conjunto 

pela organização. 

 

4.1 Resultados do Diagnóstico Mercadológico 

 

Com o intuito de realizar um diagnóstico do ambiente que a empresa está 

inserida, foram realizados levantamentos através de entrevista individual em 

profundidade e dados secundários (materiais publicitários próprios e de 

concorrentes, atuais fornecedores) fornecidos pela empresa. Este diagnóstico será 

apresentado utilizando por base, a Matriz BCG e Análise SWOT. Esses resultados 

serão apresentados como propostas de intervenções que podem ser aplicadas a 

organização para melhor seu desempenho. 

Observando os dados coletados nas entrevistas com duas gestoras da 

empresa, percebe-se que a organização já está consolidada no mercado que atua a 

mais de 14 anos. Contudo, com o passar dos anos à concorrência foi ficando 

acirrada. Quando questionadas sobre a concorrência, as gestoras responderam 

quais são os principais concorrentes diretos da empresa: 

Gestora 1: “Lojas do mesmo segmento, Madrid que vende produtos de 
vários segmentos, inclusive de informática e também oferece um 
parcelamento que não conseguimos oferecer para nossos clientes, Starnet 
têm o mesmo segmento e presta serviços também na área de informática, 
Infocard trabalha também no mesmos segmento mas além de mexer e 
vende computadores presta assistência em celulares”. 

Gestora 2: “Eles vendem também de forma direta para os consumidores, 
sendo eles Madrid uma empresa que vende não só informática, mas outros 
produtos, Starnet vende os mesmos produtos que a nossa empresa e 
presta também assistência técnica”. 
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Essa concorrência faz com que surgem as necessidades de as empresas 

estar se aperfeiçoando e busca atender os desejos e anseios do consumidor, pois 

sabe-se que as organizações que não se adequam as exigências acabam perdendo 

o mercado. Cada vez que a concorrência aumenta, as organizações devem 

programar novas ofertas e diferencias para se manter no mercado competitivo. 

Trevisan (2001) já mencionou que planejar novos produtos e se diferenciar das 

outras empresas não é uma tarefa fácil, pois deve haver demanda adequada de 

mercado e a organização possuírem recursos para tal diferenciação. 

Ao serem indagadas sobre as dificuldades enfrentadas pela organização, as 

gestoras relataram as seguintes fragilidades: 

Gestora 1: “Lidar com um mercado tão competitivo, onde todos tem acesso 
por meio online dos produtos que oferecemos com preços e parcelamentos 
que não conseguimos competir, tornando ainda mais difícil a venda de 
produtos de informática. Conquistar mais clientes e manter os que a 
empresa tem, e promover a empresa para que ela seja mais conhecida 
entre os usuários dos produtos oferecidos, sendo por meio das mídias 
digitais ou outras com custo mais baixo possível”. 

Gestora 2: “Conseguir permanecer no mercado onde se tem muita 
concorrência e as pessoas têm muito acesso aos produtos oferecidos por 
nós em sites que, por exemplo, tem bons preços e bons prazos de 
pagamento. Conseguir se manter estável no mercado, o ramo de 
informática está muito saturado e cada dia é mais complicado se manter 
nesse meio, onde a tecnologia vem inovando cada vez mais e os 
computadores vão perdendo espaço”. 

Para conseguir manter a organização competitiva, é necessário mantê-la 

alinhada de acordo com seu ambiente, especialmente às necessidades e desejos do 

seu público-alvo (OLIVEIRA; CAMPOMAR, 2007). 

Mesmo estando nítidas as dificuldades que as gestoras encontram no 

mercado de informática, elas ainda tem expectativas que possam ampliar dentro 

deste setor, isso é possível observar na fala das gestoras quando questionadas 

sobre o nicho em que a organização está inserida e se elas pretendem continuar 

investindo neste mercado: 

Gestora 1: “Não, pretendemos ampliar o ramo de informática podendo ter a 
maior variedade de produtos a pronta entrega e sempre inovar já que 
sempre são lançados produtos com grande frequência”. 

Gestora 2: “Não, pretendemos ampliar e olhar mais para as mudanças que 
o nosso ramo está inserido, trazendo cada vez mais tecnologia para nossos 
clientes”. 

Nota-se que as gestoras estão preocupadas em permanecer no mercado, 

oferecendo para seus clientes produtos diferenciados, com qualidade, usando o 
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avanço da tecnologia a favor da empresa, visto que as pessoas estão cada vez mais 

dependentes dessa tecnologia. Em virtude do grande avanço desse setor de 

informática, as gestoras quando questionadas sobre os diferenciais que a empresa 

possui dos demais concorrentes, elas relataram que a empresa possui as seguintes 

potencialidades: 

Gestora 1: “Nós oferecemos aos clientes uma garantia diferenciada onde 
eles não precisam mandar seus produtos comprados conosco pra fora e 
nem esperar os 30 dias de garantia. Oferecemos um bom atendimento para 
que eles se sintam seguros ao comprar um produto conosco e possam 
também ter todas suas dúvidas respondidas”.  

Gestora 2: “Oferecemos aos nossos clientes produtos de qualidade, 
atendimento que suprem as necessidades dos mesmos e também uma 
garantia própria de nossos produtos”. 

Ora, tudo isso fez com que os fabricantes percebessem que a única, ou 

melhor, forma de realmente diferenciar seu produto É mediante um conjunto de 

serviços que agregam valor a ele: entrega, assistência técnica, garantias, seguros, 

crédito, distribuição, informação, pós-venda, etc. Mesmo empresas tipicamente de 

produtos, ou conhecidas como líderes de produtos, já pensam, hoje, em serviços 

como estratégia de lucro (KAHTALIAN, 2002). 

Diante das evidências coletadas, aglomeraram-se os dados e apresenta-se a 

seguir na Análise SWOT (Quadro 2). 

 

4.1.1 Análise SWOT 

 

O objetivo da elaboração da Análise SWOT é analisar o ambiente interno 

(pontos fortes e fracos) e externo (oportunidades e ameaças) onde a mesma está 

inserida. O desafio das organizações é transformar os pontos fracos em pontos 

fortes, criar barreiras para as ameaças ou então transformá-las em oportunidades.  
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Quadro 2. Análise SWOT. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  
 

Sobre o ambiente externo, encontram-se as oportunidades e ameaças. De 

acordo com os dados coletados, se tratando das oportunidades do mercado de 

informática, baseia-se na moeda do dólar; quando ela está em baixa possibilita que 

a empresa Chipset Computadores consiga comprar os produtos mais vendidos com 

preços melhores, outro ponto em que a organização consegue ter oportunidades são 

com o crescimento das empresas, elas expandem e precisam estar cada vez mais 

ligadas às tecnologias, precisando de computadores e seus suprimentos, o mercado 

de informática sempre está lançando produtos para inovar, então isso surge como 

possibilidade para que sempre a loja tenha inovações. Outro ponto que é tido como 

oportunidades para a empresa, são as mudanças climáticas, visto que em nossa 

região quando as chuvas começam temos grande instabilidade na rede elétrica 

fazendo com que a procura por aparelhos como nobreaks e estabilizadores 

aumentem, ou até mesmo outras peças para troca dos computadores ou aparelhos 

eletrônicos danificados.  

Como ameaça a organização lida de forma dura e direta com a concorrência 

das vendas online que as pessoas têm a cada dia mais acesso, onde por vezes 

optam por comprar via Internet pela comodidade de não sair de casa ou até mesmo 

pela oferta de preços mais competitivos; a alta do dólar também é uma ameaça com 

a qual a empresa não tem controle e interfere diretamente nas negociações feitas 

por ela, quando se dá essa alta dificulta a importação de produtos para atender seus 

clientes pelo fato de que os valores das mercadorias sobem de forma significativa; a 

saturação no ramo de informática se torna cada vez mais difícil de lidar, pois 

empresas deste ramo têm crescido significativamente e aumentando a concorrência, 

como consequência, diminuindo a demanda; já a instabilidade na internet e na 

telefonia são outras ameaças que a empresa enfrenta, visto que quando a rede de 
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Entrega; 
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telefonia para de funcionar, pode levar até 72 horas para operadora resolver e a 

velocidade da internet muitas vezes está reduzida fazendo com que o tempo de 

entrega dos computadores demore mais que o tempo previsto. 

Compondo o ambiente interno da empresa, temos a forças e a fraquezas. 

Como forças da organização têm o preço, a empresa trabalha com todas as 

modalidades de preços podendo atender todos os públicos, a localização 

privilegiada, os produtos vendidos têm qualidade e garantia caso haja qualquer 

defeito e por fim é oferecido atendimento de qualidade para que o cliente possa se 

sentir bem e atender todas as suas necessidades.  

Tidos como suas fraquezas têm os fornecedores que são de fora do estado, 

assim os produtos demoram pra chegar, dificultando a logística da empresa e 

parcelamento das compras, como a maioria das mercadorias são pagas a vista ou 

com prazos baixos, dificulta a negociação com os clientes; outro ponto é que a 

empresa não possui veículo para entregas e nem entregador, o que muitas vezes 

faz com que o cliente compre em outro lugar porque não pode se deslocar para 

buscar o produto que ele precisa; a falta de padronização na montagem dos 

computadores também é uma fraqueza porque o técnico acaba perdendo muito 

tempo procurando quais programas será preciso instalar e quando se tem uma 

padronização isso fica mais fácil, do ponto de vista operacional. 

 

4.1.2 Análise da Concorrência 

 

Após análise do ambiente externo da organização, muitas variáveis precisam 

ser analisadas de forma conjunta. O primeiro passo é estudar nossos concorrentes. 

Quando a empresa define seu ramo de atuação, como resultado, ela já determina as 

empresas que serão suas concorrentes, diretos e indiretos. As ações atuais e 

futuras das empresas concorrentes devem ser acompanhadas e analisadas. Sendo 

assim, optou-se por realizar a análise da concorrência da organização Chipset, 

como segue: 
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Quadro 3. Análise da concorrência. 
ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA 

1- Quem são nossos principais concorrentes de marca, produto, genéricos e de orçamento 

total? Quais são suas características em termos de tamanho, crescimento e lucratividade, 

estratégias e mercado-alvo? 

2- Quais são os principais pontos fortes e fracos de nossos concorrentes? 

3- Quais são as principais capacidades e vulnerabilidades de nossos concorrentes a respeito 

de seu programa de marketing (preço, praça, produto e promoção, por exemplo)? 

4- Que respostas podemos esperar de nossos concorrentes se as condições ambientais 

mudarem ou se nos mudar nossa estratégia de marketing? 

5- Como será que nossos concorrentes mudarão no futuro? Quem serão nossos prováveis 

novos concorrentes? 

Fonte: Ferrel e Hartline (2015, p. 105).  

No município de Alta Floresta-MT, a Chipset tem como principais 

concorrentes diretos as seguintes empresas: Madrid Eletrônicos, situada no centro 

da cidade, a empresa oferece produtos diversificados no ramo de informática, com 

preços competitivos e principalmente prazo de parcelamento que a Chipset não 

consegue cobrir, eles possuem uma estrutura semelhante a Chipset, sendo: 

estacionamento próprio, possuem equipe profissional e capacitada para atender 

seus clientes, contam também com investimento notório em propagandas uma vez 

que podemos observar em rádios, tvs locais, e nas mídias digitais. 

A organização também possui como concorrente direto a empresa Starnet 

Informática, que atua no mesmo ramo, prestando serviços de informática, conta com 

prédio bem localizado, diversidade para seus consumidores e também conta com o 

serviço de entrega que é um diferencial, outro diferencial é seu investimento notório 

em propagandas que sempre estão vinculadas em mídias como rádio e tv local, e 

mídias online como Instagram e Facebook. 

Os concorrentes da Chipset acabam seguindo uns aos outros, toda medida 

que a organização adota eles também fazem tentando se diferenciar de algum 

modo, um exemplo são os preços, a Madrid sempre faz ofertas com preços iguais ou 

menores praticados pela Chipset, já a Starnet tenta manter o mesmo preço. A 

Chipset pode esperar de seus concorrentes respostas agressivas para que 

consigam tomar o mercado e se tornarem referência. 

Com um mercado saturado no ramo de informática, é possível que não se 

tenha muitos concorrentes futuros, mas algumas pessoas trabalham com esse 
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segmento em suas residências oferecendo atendimento a domicilio e eles podem se 

tornar um forte concorrente no futuro. Os concorrentes podem mudar abrangendo 

mais o ramo como a própria Madrid vem fazendo, assim conseguindo ganhar mais 

mercado e atendendo não apenas uma segmentação. 

 

4.1.3 Matriz BCG 

 

Através da Matriz BCG, foi possível analisar o portfólio de produtos da 

empresa, evidenciando os principais produtos e os que estão em declínio para o 

mercado consumidor. 

 

Figura 2. Matriz BCG 

 
Fonte: Comuninlog (2019). 

 

ESTRELA 

• Smartphones: Os celulares são os produtos atualmente mais vendidos (50% 

das vendas), este mercado está se expandido cada vez mais, assumindo o 

lugar de outros produtos, os lucros desse produto são consideráveis e é 
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preciso um capital de giro alto para ter um bom estoque. Esse produto é 

considerado estrela porque a empresa trabalha com apenas uma marca 

(Apple), o que diferencia dos concorrentes já que não é vendida por eles, e 

também oferecem um prazo de pagamento flexível para seus clientes. 

 

QUESTIONAMENTO 

• Produtos para fibra óptica - modem e roteador: Há pouco tempo em nossa 

região, os provedores de internet estão investidos no modelo de fibra óptica, 

com isso a procura dos aparelhos para instalação está sendo significativa, 

porém esses produtos têm preços elevados e poucos fornecedores, tendendo 

mais para o abacaxi porque após toda instalação na rede de internet será 

vendido apenas esporadicamente para manutenção dos aparelhos que virem 

a dar defeito.  

 

VACA LEITEIRA 

• Computador: Os computadores têm uma taxa baixa de crescimento no 

mercado, porém tem sua participação considerável porque as empresas 

preferem usá-los para trabalhos diários, e também é escolhido por usuários 

domésticos, tanto para os que procuram algo mais simples á modelos mais 

sofisticado (seja em desempenho ou design). É o produto que mais gera 

lucro, as peças são usadas tanto para montar computadores novos ou para 

reparos, a loja é bem conhecida por comercializar e dar assistência à estes 

produtos. Diante disso, a organização precisa se atentar em conservar o 

produto sempre com qualidade no mercado e inovando sempre que possível. 

 

ABACAXI 

• Películas e capas para celulares: Esses produtos foram comprados em 

grande quantidade para ter uma maior diversidade, porém não tiveram muita 

aceitação por parte dos clientes, e por serem produtos específicos, conforme 

modelos de celulares, acabam se tornando estoque parado na empresa. 

Diante da atualização dos aparelhos celulares, que há diversos modelos 

lançados no decorrer dos anos, e ainda, há modelos que são deixados de 
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fabricar. Portanto, estes produtos são considerados abacaxi por não 

apresentar nem crescimento e nem participação de mercado da empresa em 

estudo. Inclusive, apresentam prejuízos devido ao estoque existente. 

 

4.2 Resultados das Práticas de Marketing 

 
Após a análise dos dados levantados com as gestoras sobre as práticas de 

marketing utilizadas pela empresa, destacam-se: 

Gestora 1: “A empresa realiza pós-venda, quando é feito a venda de um 
produto alguns dias depois entramos em contato com o cliente para saber 
se ele esta satisfeito com o produto e saber como foi sua experiência de 
compra, este contato é feito através de telefonemas, e-mail ou via 
whatsaap”. 
 
Gestora 2: “Sim, quando o cliente compra conosco a empresa realiza a pós 
venda, nós ligamos ou entramos em contato por e-mail ou via whatsaap 
para saber a satisfação tanto com o produto quanto com o atendimento, 
assim passamos credibilidade para nossos clientes e eles ficam satisfeitos”. 

Gradativamente o serviço pós-venda é reconhecido como parte integrante da 

cadeia de valor. Criando valor econômico, uma vez que representa com frequência a 

melhor oportunidade de maior margem de lucro. Também mostra ser um excelente 

mecanismo para unir informações sobre os clientes e acompanhar o desempenho 

dos produtos. E, adequado de forma correta, serve de plataforma sobre a qual as 

organizações podem alimentar fortes e crescentes relacionamentos com seus 

desejados clientes, os que geram maiores lucros (INGLIS, 2002). 

Mesmo sabendo da importância do marketing dentro da organização as 

gestoras ressaltaram que sentem dificuldades: 

Gestora 1: “Na verdade nós sabemos que temos a necessidade do 
marketing para que possamos manter a empresa de forma saudável no 
mercado, mas ainda não temos muito contato com ele, o que usamos é pelo 
contato direto com nossos clientes”. 

Gestora 2: Víamos que ela era viável apenas para as grandes empresas, 
mas agora temos uma visão diferente sabendo que é importante para que 
nossos clientes e consumidores nos conheçam de uma forma mais 
eficiente. 

De maneira geral, as organizações de porte maior, tem acesso a um conjunto 

significativamente maior de informações e contam com áreas estruturadas e 

profissionais com funções atribuídas e específicas direcionadas ao apoio, 

elaboração e monitoramento do planejamento estratégico. Nas pequenas empresas, 

grande parte, foca a atenção para o atendimento a uma série de eventos, que dizem 
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respeito somente a tarefas rotineiras, além da perspectiva multifuncional verificado 

entre os seus profissionais, destaca-se também o fato do processo de gestão ficar a 

cargo dos sócios-proprietários (SOUZA E QUALHARINI, 2007). 

A partir dessas dificuldades as gestoras relatam que usam também como 

forma de fidelização dos seus clientes descontos especial: 

Gestora 1:Oferecemos descontos maiores a clientes que compram conosco 
há um certo tempo ou com grande frequência ou quantidade, oferecemos 
brindes em determinadas compras. 

Gestora 2: Nós damos brindes quando o cliente faz uma compra de valor 
considerável e também oferecemos descontos maiores para aqueles que 
costumam comprar com frequência na organização, isso resulta em uma 
divulgação que os clientes fazem para a empresa. 

Para Peppers e Rogers (2000), a fidelização do cliente é considerada uma 

medida de sucesso mais relevante que a participação de mercado, afirmando que a 

manipulação e a gestão dos clientes, ao longo do tempo, tem maior importância para 

a empresa que a mera aquisição de clientes. 

 

4.3 Resultados das Estratégias de Marketing 

 

Posteriormente a análise dos feedbacks relatados pelas gestoras foi possível 

constatar o perfil dos clientes da organização: 

 

Gestora 1: “Pessoas físicas e jurídicas, são no geral pessoas que procuram 
preço e bom atendimento”. 
 
Gestora 2: “Pessoas Físicas e jurídicas, que procuram um bom atendimento 
e confiabilidade”. 
 

As gestoras entrevistadas mencionaram que a empresa não possui visão, 

missão e valores, mas sabiam da importância destes e como faziam falta no 

cotidiano da organização: 

Gestora 1: “Não possuímos, mas é uma falha já que sabemos que é 
importante para que a empresa tenha definido para clientes e colaboradores 
todos os seus valores, objetivos”. 

Gestora 2 “De direcionarmos a empresa e mostrar para funcionários e 
clientes quais nossos propósitos e onde queremos chegar, facilitando no 
cotidiano da empresa.” 

Questionadas sobre estratégias de marketing que a empresa utiliza, 

identificou-se que: 
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Gestora 1: “Sim, fazemos através de redes sociais como Facebook e com 
contato direto com os clientes, publicando em grupos de compra e vendas.” 

Gestora 2: “Algumas divulgações pelas redes sociais, como no Facebook, 
whatsaap, publicando em grupos, mandando mensagem para os clientes”. 

Essas estratégias geram um retorno para empresa sendo notório o aumento 

das vendas através das mídias sociais, às gestoras usam como métrica de 

desempenho as seguintes formas: 

Gestora 1: “Podemos perceber o retorno através dos clientes procurando a 
empresa pelas publicações, podemos verificar quando o consumidor chega 
na loja ou liga dizendo que viu anúncios sobre determinados produtos, 1 
postagem de um mix de produtos fomos procurados por 15 consumidores e 
12 efetuaram sua compra” 

Gestora 2: “Fazemos a mensuração das publicações através da procura dos 
consumidores pelos produtos que postamos, por exemplo quando chega 
determinado produto postamos e fazemos algumas anotações para 
sabermos quanto foi vendido através dessa postagem em média atendemos 
10 pessoas com nossas postagens”. 

Indagadas por fim sobre o plano de marketing da organização, as gestoras 

afirmam que não existe e não eram cientes da importância, inclusive, mencionaram 

que a realização de um planejamento de marketing poderia ter contribuído com o 

crescimento da empresa no decorrer dos anos: 

Gestora 1: “Não, não tínhamos a importância do plano de marketing de 
forma clara, agora podemos perceber o quanto teria nos ajudando já que a 
empresa está há tanto tempo no mercado”. 

Gestora 2: “Não utilizamos, por falha nossa dos gestores que não nos 
atentamos à isso, poderíamos estar utilizando a favor da empresa há muito 
tempo. ” 

Foram analisados também os recursos que a empresa tem disponível para 

possíveis investimentos durante um planejamento de marketing, sendo que: 

Gestora 1: “Temos funcionários disponíveis que poderiam ser capacitados 
para realização das atividades necessárias, temos ao alcance uma boa 
estrutura como computadores disponíveis, internet, telefone e sala para que 
possa possibilitar a realização de um plano de marketing”. 

Gestora 2: “Temos estrutura da empresa contado com espaço necessário, 
computadores, internet, lista de clientes no sistema de automação que 
utilizamos e recursos humanos com funcionários que podem receber 
treinamento”. 

Após entrevista foi possível identificar que a organização tenta ter um contato 

próximo com seus clientes, realizando a pós venda, também tenta atingir um maior 

número de clientes através de postagem nas mídias sociais e fidelizar através de 
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descontos fornecidos para os clientes regulares, ou até mesmo brindes para que 

eles continuem comprando com eles. 

 

 

4.4 Proposta de Plano de Marketing 
 

Para darmos início ao plano de marketing, é imprescindível esclarecer o valor 

da organização, o que ela faz e qual seu propósito, deixando de forma clara a sua 

missão. A missão abaixo é uma proposta da autora para a empresa, pelo fato de 

ainda ser inexistente. 

 

Missão: “Oferecer produtos e serviços de Informática com qualidade, preço 

justo e confiabilidade, atendendo todos os clientes da melhor forma possível, 

ganhando confiança tanto de seus clientes quanto de seus colaboradores”. 

 

Outro ponto que precisa ser deixado claro da organização é a visão, onde a 

empresa quer chegar, o seu objetivo, sendo também uma proposta para a empresa. 

 

Visão: “Ser referência em preço justo e qualidade dos produtos e serviços de 

Informática de Alta Floresta e região nos próximos 05 anos, com o fundamental 

apoio dos nossos colaboradores e parceiros”. 

 

Por fim, a empresa precisa ter de forma clara seus valores, para deixar 

evidenciada a identidade da organização e no que ela acredita. 

 

Valores: “Ética, transparência, confiabilidade, pontualidade, valorização e 

respeito aos nossos parceiros e colaboradores”. 

 

Todos estes pontos foram propostos através de um entendimento sobre a 

organização, sobre seu cotidiano e olhar de seus gestores, que mesmo não tendo 

claro para os demais colaboradores e clientes, tinham uma ideia do que queriam 

para a empresa. 
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4.4.1 Objetivos e Metas 

 

Os objetivos e metas propostos para a organização Chipset para o próximo 

período são os seguintes: 

Quadro 4. Objetivos e metas propostos para organização. 
Objetivos Metas 

Fidelizar seus clientes 
Tratar cada cliente de forma única conseguindo fidelizar 
até 85% destes até junho de 2020. 

Aumentar as vendas 
Aumento das vendas em até 60% no ano de 2020, 
mantendo atendimento e produtos de qualidade. 

Ser referência no ramo de informática 
Conseguir reconhecimento não só em Alta Floresta-MT, 
mas em toda sua região até dezembro de 2020. 

Capacitar colaboradores 
Oferecer para seus colaboradores capacitação nas 
atividades desenvolvidas até março de 2020. 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

As metas e objetivos dão inicio a uma grande caminhada para o sucesso. 

Algumas orientações relevantes precisam ser colocadas em prática: 

• Aproveitar as oportunidades: É imprescindível ficar atento, prestar atenção 

em tudo que acontece ao seu redor para que nenhuma oportunidade seja 

desperdiçada. 

• Ser Otimista: Tudo é possível, basta acreditar em si e fazer oque precisa ser 

feito. 

• Manter o foco: É necessário focar nos objetivos e metas traçados para 

conseguir realizar os mesmos e chegar ao sucesso almejado. 

 

4.4.2 Estratégias De Marketing 

 

As estratégias de marketing sugeridas têm como finalidade assegurar a 

viabilidade do negócio. Através de atendimento exclusivo para cada cliente, 

atividades promocionais, produtos de qualidade e desenvolver ações de proximidade 

com os clientes, a empresa Chipset procura conquistar a liderança no mercado local 

e região em seu segmento. 
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Quadro 5. Proposta de estratégias de marketing. 
 AÇÃO COMO FAZER PRAZO RECURSO 

1 
Conquistar novos 

clientes 
Visitar empresas e fazer 
preços promocionais. 

6 meses. 
Humano e 
Financeiro. 

2 Fidelizar os clientes 

Através de ações que 
ofereçam brindes, 
cortesias, periodicamente 
para clientes assíduos. 

8 meses. 
Humano, 

financeiro e 
matéria-prima. 

3 
Investir nas mídias 

sócias. 

Criação de grupo no 
whatsapp para divulgação 
das promoções e 
produtos da empresa, 
realizar e impulsionar post 
no Facebook e Instagram. 

Imediato 
Humano e 
financeiro. 

4 Realizar dia D. 

Estabelecer preços 
diferenciados dos 
produtos em dias 
diferentes da semana. 

2 meses. 
Humano e 
financeiro. 

5 Criar site. 

Criação de site para que a 
empresa possa fazer 
vendas online sem que o 
cliente precise sair de 
casa. 

10 meses. 
Financeiro e 

humano. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

No que se diz respeito à primeira ação, o objetivo desta estratégia é 

conquistar novos clientes, visitando empresas quais ainda não conheçam a Chipset, 

mesmo a empresa estando há tanto tempo no mercado, oferecendo também preços 

promocionais para que possa chamar atenção destes consumidores em especial. 

Na segunda ação, o objetivo é fidelizar os clientes através de ações 

promocionais estreitando os laços entre a organização e os clientes, resultando em 

vantagem para aqueles que compram com certa frequência, gerando em desconto 

quando o cartão fidelidade estiver completo e também na data de aniversário ganhar 

20% de desconto em suas compras. 

 As mídias sociais tem tido bastante alcance uma vez que ela atinge todo 

público, sendo de fácil e rápido acesso. As postagens nas mídias sociais podem 

permitir também grande interação entre a empresa e os consumidores, fazendo com 

que eles se sintam importantes e reconhecidos. 

 Na quarta ação a criação do dia D, evidenciando produtos por dia para que 

tenham preços promocionais e resultando consequentemente no giro do estoque 

evitando a perda de mercadorias e atendendo os consumidores com melhores 

preços. 
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 A última e não menos importante ação é a criação de um site para Chipset 

computadores que tem como intuito promover a empresa e levar comodidade para 

aqueles que preferem não sair do conforto da sua casa e realizar suas compras e 

poder também vender também em outros lugares da região, não somente em Alta 

Floresta-MT. 

 

4.4.3 Plano de Controle 

 

Para que seja possível controlar todas as estratégias estabelecidas no plano 

de marketing será utilizada a ferramenta 5W2H, através desta será possível o 

acompanhamento das tarefas e a realização de cada uma delas com seus prazos 

estipulados e por quem serão realizadas. 
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Quadro 6. Matriz 5W2H. 
PLANO DE AÇÃO 

Área: Responsável: Data:  

Objetivo: 

Meta: Fazer com que a organização consiga se fortalecer no mercado. 

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Conquistar 
novos clientes 

Responsável 
pelo 

marketing da 
organização 

Na 
empresa 

Com resultado da 
analise da 
empresa foi 
possível observar 
que ela tem 
necessidades de 
atrair novos 
clientes. 

“As organizações 
devem ter o foco 
voltado para o 
cliente, detectar 
suas 
necessidades e 
se adaptar aos 
seus desejos, os 
quais estão em 
constante 
mudança” 
(NICKELS; 
WOOD, 1999). 

1. Conquistar novos clientes através de 
divulgações da empresa pelas mídias 
sociais. 

Imediatamente 150,00 Dentro do prazo 

2. Treinar equipe da organização. Mês 01/20 R$ 500,00 Dentro do prazo 

3- Visitar empresas e fazer preços 
promocionais. 

Imediatamente R$ 50,00 Dentro do prazo 

Estabelecer preços diferenciados dos 
produtos em dias diferentes da semana 

Mês 01/20 
Depende da 
compra 

Dentro do prazo 
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Fidelizar seus 
clientes 

 

 

Responsável 
pelo 

marketing da 
organização 

 

 

Na 
empresa 

 

 

A organização 
pelo seu porte 
poderia oferecer 
mais benefícios 
para seus 
clientes, fazendo 
com que eles 
fiquem satisfeitos.  

“A fidelidade do 
cliente não está 
estritamente 
atrelada a marca, 
mas arraigada  

nas experiências 
que os produtos e 
serviços 
proporcionaram” 
(SEYBOLD, 
2002) 

 

 

1. Através de descontos em compras 
feitas periodicamente. 

 

 

Mês 02/20 

 

 

Depende da 
compra 

 

 

Dentro do prazo 

2. Oferecer brindes em datas 
comemorativas. 

Imediatamente R$ 100,00 Dentro do prazo 

Criar site Vendedor 
Na 
empresa 

Para que os 
clientes possam 
comprar na 
comodidade de 
suas casas. 

“De acordo com o 
eCommerce.ORG 
(2015) as lojas 
virtuais 

 

1. Contratando uma empresa para criação 
do site e depois o vendedor ir gerindo o 
site 

Mês 02/20 R$ 1.000,00 Dentro do prazo 
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desempenham 
um papel 
estratégico para 
qualquer negócio 
na Internet” 

Padronização 
na montagem 
de 
computadores 

Técnico 
Na 
empresa 

Para que não haja 
problemas com os 
computadores 
vendidos, 
gerando 
qualidade. 

“o sistema de 
qualidade é um 
conjunto de 
atributos 
presentes nos 
produtos capazes 
de atender às 
necessidades do 
cliente” (Cota et al 
2013). 

1. Padronizando a maneira 
da montagem dos 
computadores e 
programas a serem 
instalados 

Imediatamente Sem custo Dentro do prazo 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Nesta tabela contém todas as ações necessárias para empresa conseguir 

controlar suas ações, com datas estipuladas e os custos para que isso aconteça, 

nomeando também um responsável para as ações, mas para que isso se torne 

realidade é imprescindível que saia do papel. É importante ressaltar que são 

necessários recursos para implantação destas ações, onde a organização dispõe 

destes capitais em orçamentos elaborados, posteriormente se fazendo suas 

aplicações. 

Para métricas de resultados serão feitas pesquisas por meio de mídias sociais 

para verificar o quanto a organização está sendo lembrada por seus clientes isto 

será possível através dos dados que cada rede social fornece, tais como número de 

visualizações, outro meio é através de pesquisar a satisfação dos clientes no ato da 

pós venda, ou até mesmo no da compra para se poder ter a mensuração de quanto 

os clientes estão satisfeitos com a empresa.  

O monitoramento das ações executadas será feita através de um colaborador 

escolhido pelas diretoras da organização para que seja possível a aplicação de 

todas as estratégias elaboradas, esse monitoramento deverá ser feito diariamente 

até o cumprimento de todas as ações dentro dos prazos estipulados e a 

necessidade de elaboração de um novo plano de marketing. Essas ações podem ser 

monitoradas através das matrizes apresentadas como a 5W2H. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo central propor um plano de marketing 

para empresa do ramo de informática, localizada na cidade de Alta Floresta/ MT. 

Especificamente buscou-se analisar o ambiente interno e externo da empresa 

(através analise SWOT); identificar os principais concorrentes e analisá-los; analisar 

os produtos oferecidos (matriz BCG), realizar um planejamento de marketing e 

propor objetivos, metas e estratégias de marketing adequadas para o setor, ter como 

controle do plano de ação através da elaboração de 5W2H, identificar a utilização de 

práticas de marketing pela empresa e propor estratégias, objetivos, metas e ações 

de marketing adequadas para o setor. Todos os objetivos propostos pela pesquisa 

foram alcançados.  

Para analisar o ambiente interno e externo utilizou-se da ferramenta SWOT, 

que por meio desta, foi possível analisar as oportunidades e ameaças (do ambiente 

externo), além de forças e fraquezas (do ambiente externo). Destaca-se como ponto 

forte a localização privilegiada, atendimento, qualidade e preço dos produtos; como 

ponto fraco, os fornecedores, parcelamento, entrega e a falta de padronização. 

Como oportunidades, destaca-se baixa do dólar, crescimento das empresas e 

mudanças climáticas, e em relação às ameaças, destaca-se principalmente a 

saturação do mercado e alta do dólar. 

Ao realizar a análise dos concorrentes da organização, pode-se afirmar que 

existem vários concorrentes, dentre eles Starnet, Madrid. Os objetivos e metas estão 

entrelaçados a um crescimento constante. Sabe-se que a empresa Chipset é de 

pequeno porte, porém, os dados da pesquisa demonstram que ela tem clientes, 

porém precisa explorar mais seu marketing. 

Sobre as estratégias de marketing, foram propostas ações que buscaram 

garantir a viabilidade do negocio. Ações simples, mas necessárias, que serão 

cabíveis de acompanhamentos durante o ano de 2020e 2021. Entre as estratégias 

propostas, destaca-se o investimento nas mídias sociais, criação de um site para a 

empresa e criação do dia “D”. Toda via, as estratégias propostas nesta pesquisa 

serão analisadas pelas gestoras da organização e sendo implantadas de acordo 

com a necessidade e disponibilidade da empresa. De maneira geral, ressalta-se que 

o ramo de informática está bem concorrido e no município de Alta Floresta a Chipset 

tem fortes concorrentes e muitas vezes não consegue se sobressair deles. 
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Em relação às limitações do estudo, pode-se elencar a falta de compreensão 

do plano de marketing pelos gestores da organização, quantidade de entrevistas 

realizadas e até mesmo por se tratar de uma empresa familiar onde não se tinha 

definido nenhum de plano de marketing. 

Como sugestões de futuros estudos, pode-se realizar estudo com múltiplas 

empresas do mesmo segmento para entender de uma forma mais ampla suas 

necessidades e deficiências, executar o plano de marketing dentro da organização 

para que ela consiga obter os resultados esperados e seguir no mercado de forma 

competitiva. 

A presente pesquisa apresenta uma contribuição gerencial aos gestores de 

micro e pequenas empresas, especificamente, aos gestores de marketing. Podendo 

facilitar e estreitar o conhecimento entre os gestores e a importância do plano de 

marketing, mostrando também para os proprietários de pequenas empresas que o 

plano de marketing facilita e auxilia de forma direta na organização. 

 

 

 

  



53 
 

REFERÊNCIAS 
 

AMBLER, T. The new dominant logic of Marketing: views of the elephant. Views of 
the Elephant. Teoksessa Lusch. London Business School, p. 286-295, 2004. 
 

AMBROSIO, V. SIQUEIRA, R. Plano de Marketing passo a passo: serviços. 1ª Ed. 
Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002. 
 

APPIO, J. R.SCHARMACH, A. L., DA SILVA, A. K. L., DE CARVALHO, L. C., 
&SAMPAIO, C. A. C. (2009). Análise SWOT como diferencial competitivo: um 
estudo exploratório na Cooperativa Muza Brasil. Revista Interdisciplinar Científica 
Aplicada, 3(3), 1-18. Disponível em <https://rica.unibes.com.br/rica/article/view/291>. 
Acesso em 19/08/2019. 
 

ARAÚJO, J. C., VITA, K, FACHINI, M. G., DUARTE, R. L., & TOFOLI, E. (2015) 
Análise de SWOT: uma ferramenta na criação de uma estratégia 
empresarial. ENCONTRO CIENTÍFICO E SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO 
UNISALESIANO, 2015, 5. Disponível em < 
http://www.unisalesiano.edu.br/simposio2015/publicado/artigo0138.pdf>. Acesso em 
10/08/2019. 
 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
 

BARTELS, R. The History of Marketing Thought. -2-nd edition. Columbus: Ohio, 
1976. Marketing of London Business School, 2004. Working Paper, n. 04-903. 
 

BLESSA, R. Merchandising no Ponto-de-Venda. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

BOONE, L. E.; KURTZ, D. L. Marketing contemporâneo. 12. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009. 
 

CAMPOMAR, M.; IKEDA, A.Tomada de decisão e planejamento de marketing. In: 
XXX EnANPAD, Anais... Salvador, 2006. 
 

CARVALHO, S. S. Marketing: Evolução e Tendências. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 01, n. 05, p. 5-20, 2018. 
 

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de Pesquisa em Administração. 12ª 
Edição. McGraw Hill Brasil, 2016. 
 

COBRA, M.; BREZZO, R. O novo marketing. 1º Ed.Elsevier, 2009, 358 p. 
 

COSTA, E. A. Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa que 
queremos. 2º ed. Saraiva, 2007, 424 p. 



54 
 

 

COTA K. A.; FREITAS, M. A. M. Gestão da qualidade, um desafio permanente: um 
estudo de caso sobre o processo de manutenção de um sistema de qualidade em 
uma indústria metalúrgica. Revista Produção e Produção, v.15, n.2 , 2013 
  

CHURCHILL JÚNIOR, G. A. Marketing. Saraiva, 2017. 
 

CHURCHILL JÚNIOR, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os 
clientes. São Paulo: Saraiva, 2008, 626 p. 
 

DAYCHOUW, M. 40 ferramentas e técnicas de gerenciamento. Rio de Janeiro, 
Brasport, 2007. 
 

DIAS, S. R. Gestão de marketing: professores do departamento de 
mercadologia da FGV-EAESP e convidados. 2º ed. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 
544. 
 

DRUCKER, P. F. Marketing and economic development. Journal of Marketing, v. 
22, n. 3, p. 252-259, 1958. 
 

E-COMMERCE.ORG. (2015) Lojas Virtuais. Disponível em: > http://www.e-
commerce.org.br/lojas-virtuais/<Acesso em 02 de novembro de 2019. 
 

FALLER, L. P.; ALMEIDA, M. I. Planejamento por cenários: preparando pequenas 
empresas do varejo de móveis planejados para um futuro competitivo. Revista 
Administrativa, v. 49, n. 01, p. 171-187, 2014. 
 

FERRELL, O. C.; HARTLINE, M. Estratégias de Marketing. 2015, 641 p. 
 

FERNANDES, B. H. R.; BERTON, L. H. Administração Estratégica: da 
competência empreendedora à avaliação de desempenho. 2. Ed. São Paulo, 
Saraiva, 2012; p. 131 a 136. 
 

GABRIEL, M. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. 
Novatec, 2010, 424 p. 
 

GIGLIO, E. O comportamento do consumidor e a gerência de marketing. São 
Paulo: Pioneira, 1996, 147 p. 
 

INGLIS, P. F. O Lucro está no pós-venda. HSM Management, 2002. Disponível 
em: 
https://www.brisot.com.br/custom/573/uploads/cadastro/4/mkt_lucro_pos_venda.pdf. 
Acesso em: 29 de outubro de 2019. 
 



55 
 

KAHTALIAN, M. Marketing de serviços. Coleção de gestão empresarial, Curitiba, 
Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, FAE Business School, 
2002, p. 19-29.  
 

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. Tradução Cristina 
Yamagami. Revisão técnica Dilson Gabriel dos Santos. 12. ed. São Paulo, Prentice 
Hall, 2007. 
 

KOTLER, P. Administração de Marketing. 10ª Edição, 7ª reimpressão – Tradução 
Bazán Tecnologia e Linguística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo, Prentice 
Hall, 2000.  
 

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: do tradicional ao 
digital. Sextante, 2017, 208 p. 
 

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 3.0: as forças que estão 
definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010, 63 p. 
 

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing, 14º ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. 
 

KRAUTER, E.; SOUSA, A. F. Um Estudo sobre o Financiamento nas Micro, 
Pequenas e Médias Empresas no Estado de São Paulo. Anais: Empreendedorismo 
e pequenas empresas: novos contextos e novas configurações. São Paulo, 
ANEGEPE, 2016. 
 

LAS CASAS, A. L. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 
aplicações à realidade brasileira. Editora Atlas SA, 2017, 530 p. 
 

LEVITT, T. Miopia em marketing. Harvard Business Review, v. 82, n. 7, p. 88-99, 
1960. 
 

LUNA,. A; R., Silva, A. S. L., Maia, M. B. P., & Lima, F. W. B.A utilização do 
planejamento estratégico como ferramenta de gestão das micro e pequenas 
empresas na região metropolitana de Fortaleza. CONNEXIO-ISSN 2236- 8760, v. 4, 
n. Esp., p. 115-126, 2014 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 5º ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
 

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo, SP: Pearson 
Education do Brasil, 2014, 491 p. 
 



56 
 

MCDONALD, M. Planos de Marketing: planejamento e gestão estratégica: como 
criar e implantar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 550p. 
 

NICKLES, W. G.; WOOD, M. B. Marketing: relacionamentos, qualidade e valor. 
Rio de Janeiro: LTC, 1999, 468 p. 
 

OLIVEIRA, B.; CAMPOMAR, M. C. Revisitando o posicionamento em marketing. 
Revista de Gestão, v. 14, n.1, p. 41-52, 2007. 
 

O MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEVE CRESCER, 
AUMENTANDO AS CONTRATAÇÕES, SEGUNDO ESPECIALISTAS EM 
RECOLOCAÇÃO DE EXECUTIVOIS EM TECNOLOGIA. EXAME. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/o-mercado-de-tecnologia-da-informacao-
deve-crescer-aumentando-as-contratacoes-segundo-especialistas-em-recolocacao-
de-executivos-de-tecnologia/> Acesso em 10 de janeiro de 2019. 
 

PIESKE, A.; PAIN G.K. B; CANTAGALLO, M. V. Administração de marketing. 
Maringá-PR: UniCesumar, 2018, 154 p. 
 

PIZZINATTO, N.; SILVA, D. Relação entre o planejamento estratégico e o 
planejamento de marketing. Fundamentos de marketing. Itu, Ottoni, 2009, p. 218-
233; 
 

POLACINSKI, E.; VEIGA, R, S.; SILVA, V. B.; TAUCHEN, J.; PIRES, M. R. 
Implantação dos 5Ss e proposição de um SGQ para uma indústria de erva-
mate. Gestão Estratégica: Empreendedorismo e Sustentabilidade - Congresso 
Internacional de Administração, 2012.  
 

PEPPERS, D; ROGERS, M. O gerente um a um. Rio de Janeiro, Campus, p. 2000. 
254. 
 

RICHERS, R. Marketing – uma visão brasileira. São Paulo: Negócio, 2000, p. 430. 
 

RICHERS, R. O que é marketing. Brasiliense, 2017. 
 

SARQUIS, A. B.; PIZZINATTO, N. K. Modelo de processo de diagnóstico 
mercadológico para organizações de serviços de pequeno e médio portes. Revista 
de Negócios, v. 18, n. 2, p. 81-100, 2013. 
 

SARQUIS, A. B. Marketing para Pequenas Empresas: a indústria da confecção. 
1º ed. São Paulo, Senac, 2003, 224 p. 
 

SASDELLI, M. C. B. Utilização de ferramentas da qualidade para a geração de 
inovação em processo: um case de análise de perda em uma indústria de 



57 
 

embalagens cartonadas. 2012. 55 f. Trabalho de conclusão de curso (Especialista 
em Gestão Industrial: Conhecimento e Inovação) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, 2012. 
 

SERRA, F.; TORRES, M. C. S.; TORRES, A. P. Administração Estratégica. Rio de 
Janeiro: Reichmann e Affonso Editores, 2004. 
 

SETH, J.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. Comportamento do cliente: indo além do 
comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001, 800 p. 
 

SEYBOLD, P. B. A revolução do cliente. São Paulo: Makron, 2002,  430 p. 
 

SILVA, D. A. L.; DELAI, I.; CASTRO, M. A. S.;OMETTO, A. R. Quality tools applied 
to Cleaner Production programs: a first approach toward a new methodology. 
Journal of Cleaner Production, v. 47, p. 174-187, 2013. 
 

SILVA, H. H. Planejamento estratégico de marketing. FGV, 2015, p. 144. 
 

STAMM, G. R.;LOPES, G. F.;MISSAGGIA, A. B.;MANFRON, A. L.; WEISE, A. D. 
(2015) Aplicação das Ferramentas Estratégicas da Produção em uma Empresa de 
Cartões, Crachás e Acesso Ponto. In: XXXV Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção: Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção, 2015, Fortaleza, 
Anais... Fortaleza: ENEGEP, 2015, 16 p. 
 

STEVENS, R. E.; LOUDON, D.; WRENN, B.; WARREN, W. Planejamento de 
marketing: guia de processos e aplicações práticas. São Paulo: Makron Books, 
2001. 
 

SWIFT, R. CRM: Customer Relationship Management: o revolucionário 
Marketing de Relacionamento com o cliente. Elsevier Brasil, 2001, 493 P. 
 

SOUZA, W.; QUALHARINI, E. O planejamento estratégico nas micro e pequenas 
empresas, 2007. In: III Workshop Gestão Integrada: Riscos e Desafios. Senac. 
2007. 
 

TORRES, C. A Bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre 
marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo 
Novatec, 2009, 386 p. 
 

TREVISAN, R. M. Marketing em instituições educacionais. PEC, v. 2, n. 1 p. 93-103, 
2001. 
 
URDAN, F. T.; URDAN, A. T. Gestao do composto de marketing. 2º Ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, 488 p. 



58 
 

WESTWOOD, J. O plano de marketing. 3ºed. São Paulo: Makron Books 2007, 240 
p. 
 

WEBSTER JÚNIOR, F. E. Marketing IS management: the wisdom of Peter 
Drucker. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 37, n. 1, p.20-27, 2009. 
 

YANAZE, M. H. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. 
Saraiva, São Paulo, 2012, 816 p. 
 

YIN, R. K. Estudo de Caso-: Planejamento e métodos. 5º ed. Bookman, 2015, 320 
p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

APÊNDICE A– ENTREVISTA REALIZADA COM AS PROPRIETÁRIAS 
 

1- A empresa está no mercado há quanto tempo?  

2-Qual o perfil da clientela? 

3-Quais são os concorrentes diretos? 

4-Quem são os gestores da organização? 

5-Ela possui missão, visão e valores? Quais são?  

6-Se não possui qual a importância disso? 

7-A organização utiliza práticas de marketing? Se sim, quais? Se não, por quê? 

8-Quais métricas de desempenho de marketing sua empresa utiliza? De que 

forma utiliza? 

9-A organização possui plano de marketing? Se sim, qual a finalidade? Como é 

utilizado? Se não, por que não? 

10-Quais recursos disponíveis a empresa tem? 

11-Quais as maiores dificuldades os gestores encontram em seu cotidiano? 

12-Quais as maiores necessidades da empresa hoje? 

13-A empresa tem prática de pós venda: 

14-A organização tem algum programa de fidelização de clientes 

15-Os gestores tem intenção de mudar seu ramo no mercado? Ou amplia-lo? 

16-O mundo tem evoluído a cada dia mais e com isso é necessário que as 

organizações evoluam ainda mais se tratando de um ramo de informática, o 

que a empresa usa para se diferencias das demais concorrentes no mercado, 

tantos indiretos como diretos? 

17-Por se tratar de uma pequena empresa a gestão de marketing é vista de que 

maneira pelos gestores? 


