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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa atualmente o sexto posto de economia mais desenvolvida do planeta. 

Apesar de apresentar uma economia dinâmica e em franca expansão, sendo 

favorecido pela atual conjuntura econômica mundial, o Brasil ainda está longe de 

possuir outros indicadores semelhantes ao de sua economia em relação a padrões 

de desenvolvimento. Como exemplo, segundo Molina (2010) pode ser citado o setor 

de seguros, reflexo de economias desenvolvidas, o pais ainda ocupa um fraco 

décimo sétimo posto em termos de volume de prêmios de seguros, representando 

apenas 3,4% do PIB .   

 

 Há uma correlação direta nas economias desenvolvidas entre o setor de seguros e 

a atividade econômica, tendo o setor representado 1% do PIB nos anos 1990 para 

atuais 3,51%. Essa mesma correlação pode ser feita em relação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), onde devido à má distribuição de renda as 

pessoas abrem mão de proteger os seus patrimônios em função de outras 

prioridades mais urgentes. Em 2009 as seguradoras pagaram um total de R$ 39 

bilhões em indenizações.  

 

Os números desse setor são expressivos, tendo o montante de recursos investidos 

para assegurar a operação do setor alcançado  R$ 306,1 bilhões e o valor recolhido 

em tributos se situou em torno de R$ 8,34 bilhões nos três níveis da esfera pública. 

Os repasses da parcela do prêmio do Seguro DPVAT ao Fundo Nacional de Saúde, 

para atendimento das vítimas de acidentes de trânsito na rede hospitalar do SUS e 

ao Denatran, para campanhas de educação e segurança no trânsito, foram de R$ 

2,7 bilhões.  

No Seguro Saúde, as seguradoras especializadas responderam, só no primeiro 

trimestre de 2009, por quase 20 milhões de consultas médicas, mais de 55 milhões 

de exames clínicos, cerca de 470 mil internações e 42 milhões de outros 

procedimentos oferecidos a 57 milhões de segurados, entre titulares e dependentes, 

o que equivale a 28% da população brasileira. 

No Ramo Automóvel, cerca de 12 milhões de veículos – 30% da frota nacional – 

estão cobertos por seguros, tendo sido pagas 2,3 milhões de indenizações, incluindo 
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a reposição de mais de 200 mil veículos. Nos seguros de pessoas, o volume de 

indenizações pagas pelas seguradoras foi da ordem de R$ 4,3 bilhões. 

 

Em face da importância do segmento de seguros e da intensa competitividade 

presente no setor, levanta-se a questão da necessidade de haver alinhamento entre 

os processos estratégicos, particularmente a administração e o marketing 

estratégico, para assegurar resultados compatíveis com os objetivos de crescimento 

e de lucratividade da organização. 

 

Nesse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: O alinhamento entre a 

administração estratégica e o marketing estratégico é determinante na obtenção de 

vantagem competitiva?  

 

 

Objetivo 

 

Esse trabalho tem por objetivo estudar como o alinhamento entre a administração 

estratégica e o marketing estratégico pode ser decisivo na obtenção de vantagem 

competitiva quando das formulações estratégicas, quer seja na área corporativa e/ou 

na unidade de negócio, utilizando o Modelo Da Estratégia Corporativa ao Marketing 

Estratégico: uma visão integrada, proposto por Toledo (2011). 

 

Para que o objetivo seja alcançado será realizada uma revisão sobre a história do 

pensamento da administração, onde serão abordados os principais conceitos de 

estratégia empresarial, seus componentes, incluindo o posicionamento competitivo, 

estratégico e o modelo Delta. Na sequência, a estratégia competitiva de marketing, 

de crescimento e competitiva e suas respectivas hierarquias. Também será 

abordada a importância da gestão de valor pela perspectiva do cliente e como isso 

afeta o marketing estratégico, finalizando com a visão integrada entre a 

administração estratégica e o marketing estratégico e como ambos se 

complementam dentro de um todo corporativo. Ao final dessa revisão será realizado 

um estudo de caso na Mapfre Seguros, a maior empresa do seu setor, onde se 

verificará a existência ou não do alinhamento pesquisado e como essa empresa 
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utiliza esses instrumentos para obter a posição diferenciada que ela ocupa no 

mercado.  

 

Estrutura da Tese 

 

A tese será estruturada em três capítulos. A introdução contextualizará a importância 

do tema estudado, bem como a inclusão do objeto e o objetivo do estudo. 

 

No primeiro capítulo, será abordada fundamentação teórica que dará a sustentação  

necessária para a realização do estudo. Serão abordados os seguintes temas:  

 A geração de valor para o cliente; 

 O processo de administração estratégica, aspectos do marketing 

estratégico e; 

 Como o alinhamento de ambos os conceitos contribuem para o sucesso 

da organização. 

 

No segundo capítulo será discutida a metodologia de pesquisa a ser utilizada para a 

elaboração do estudo de campo integrante da tese. 

 

O terceiro capítulo apresentará a empresa a ser analisada e o resultado da pesquisa 

realizada. 

 

Nas considerações finais, serão tecidas as conclusões, apresentadas as limitações e 

feitas recomendações para estudos futuros. 

 

A figura 1 - Sequência Lógica do Estudo, demonstra os etapas a serem realizadas. 
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Figura 1 – Sequência Lógica do Estudo  

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de SZAFIR-GOLDSTEIN, 2000, p.1 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica, na qual serão tratados os 

aspectos da administração estratégica e do marketing estratégico. Um segundo foco 

é verificar o alinhamento conceitual dos autores considerados clássicos em suas 

respectivas áreas de pensamentos. 

 

 

1.1 Teoria e Prática da Administração 

 

Tomando-se a observação empírica da realidade empresarial, dificilmente se pode 

determinar e alcançar objetivos numa empresa sem uma estrutura de organização 

que gerencie os esforços individuais de cada trabalhador e os converta em uma 

cooperação real e efetiva. 

 

Desde o início do século passado a busca das melhores formas de organizar e dirigir 

uma empresa, de modo a viabilizar seu desenvolvimento e gerar bons resultados, 

vem sendo o tema central de estudiosos de administração em todo o mundo. Uma 

primeira aproximação foram os modelos clássicos de Administração (administração 

científica, relações humanas, comportamental e burocrática), que se concentram na 

forma de otimizar a utilização dos recursos disponíveis, considerando somente o que 

ocorria no interior das empresas. Taylor, Mayo, Fayol, Gelinier, Urwick, Frank e 

Lillian Gilbreth, Gantt, entre outros, são alguns dos pioneiros destas escolas mais 

importantes de organização, cujas contribuições determinaram a realidade atual. 

 

A teoria da racionalização no trabalho desenvolvida por Frederik Taylor, cujo objetivo 

foi o de encontrar, segundo Braverman (1987), o modelo mais produtivo para o 

trabalho. Para isto, primeiramente, realizou uma análise das tarefas, depois as 

estudou num laboratório, onde desenhou a forma mais eficaz de realizá-las, a fim de 

incrementar a produtividade. Posteriormente, e em função de como houvesse 

desenhado o posto de trabalho, selecionava os trabalhadores mais capazes, e, em 

seguida, dava capacitação aos mesmos. Por último, desenvolveu um sistema de 

incentivos que estimulasse a produtividade do empregado. 
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Nesta teoria encontraram-se conceitos importantes como ergometria, capacitação, 

seleção e motivação, utilizadas por muitas empresas hoje e, continuam-se aplicando 

muitos deles, apenas com ligeiras modificações e adaptações aos novos tempos. 

Estes conceitos centrados na produtividade, conforme Gallego (1996), dão lugar a 

um trabalho muito reiterativo, monótono, padronizado, sujeito a controle e pressão, 

carente, na maioria das vezes, do significado humano do trabalho. 

 

Surgiu então a escola de relações humanas, cujo expoente foi Elton Mayo. Seu 

objetivo, de acordo com Braverman (1986) ou Stoner e Freeman (1995), não foi só 

incrementar a produtividade, mas também melhorar o bem-estar moral dos 

empregados, considerando que o homem, por natureza, é um ser social e a 

organização deve permitir-lhe satisfazer suas necessidades sociais de interação. 

 
Um importante papel no desenvolvimento da Teoria da Administração foi 

representado por Henri Fayol. Enquanto Taylor se orientou nas tarefas e Mayo 

desenvolveu as origens do trabalho em equipe, Fayol, por sua vez, criou as base de 

uma organização integrada, delimitando a função administrativa, conforme 

demonstrado na Figura 2 – Abordagem Clássica da Administração. 

 
Figura 2 – Abordagem Clássica da Administração. 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Desde a escola da Organização Científica do Trabalho de Taylor, de acordo Stoner 

e Freeman (1995), com a qual se pretendeu uma maior racionalização do trabalho, 

passando pela organização formal de Fayol, cujo objetivo era a função 

administrativa, até os teóricos das relações humanas, como Mayo e Maslow, havia 

uma preocupação por todos os aspectos que influem na empresa como 

organização.  

 

Atualmente isto ainda é motivo de estudos de sociólogos, técnicos, dirigentes e 

psicólogos, com o objetivo de conseguir uma maior consciência dos problemas 

humanos que surgem na empresa e sua melhor adaptação ao meio competitivo em 

que devem se desenvolver. 

 

Foi somente a partir dos anos 1940, com o surgimento da Teoria Geral dos Sistemas 

de Bertalanffy (2008), que as empresas passaram a serem vistas como sistemas 

abertos em interação com o ambiente. Uma série de importantes pesquisas, 

conduzidas entre outros por Chandler (1993), demonstrou que a estrutura de uma 

organização e seu funcionamento era influenciada pelo meio ambiente externo, 

concluindo que não existia uma única forma de organizar.  

 

Desta forma, o bom desempenho empresarial passou a ser considerado uma função 

do ajuste da empresa ao seu ambiente, alcançado a partir do uso de estratégias 

adequadas. A busca das melhores formas para definir esta estratégia deu origem ao 

modelo de Drucker (1998), conhecido como Administração por Objetivos, depois ao 

Planejamento Estratégico e ao Modelo de Administração Estratégica, cujo pioneiro 

foi Ansoff (1977). Porter (1979 e 1986) e Lambin (2000) tiveram grande relevância 

neste processo, afirmando que a sobrevivência de qualquer empresa dependia da 

obtenção de alguma vantagem sustentável em relação a seus concorrentes e 

segundo a ótica dos clientes. 

 

Paralelamente, o marketing deixou de ser interpretado puramente do ponto de vista 

econômico e consolidou-se como uma disciplina independente, segundo Lambin 

(2000). Na visão de Drucker (1998, pág. 47):  
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marketing é o negócio inteiro olhado do ponto de vista de seus 
resultados finais, isto é, do ponto de vista do consumidor. Assim, a 
preocupação e a responsabilidade pelo marketing devem penetrar 
em todos os setores da empresa.  
 
 

Outros autores, como Levitt (1990) e Kotler  e Keller (2006), consolidaram a ideia em 

que as empresas somente podem ter êxito se puderem compreender as reais 

necessidades dos clientes e os atender bem. 

 

A ênfase dada à adequação da empresa ao ambiente/cliente, como forma de 

garantir um desempenho superior, começou a ser questionada por Peters e 

Waterman (1982), tendo por base uma extensa pesquisa em empresas bem-

sucedidas nos Estados Unidos. Estes autores concluíram que estas tinham sete 

características, “Sete S”: estrutura (structure), estratégia (strategy), sistemas 

(systems), equipes dirigentes (staff), estilo (style), habilidades (skills) e valores 

compartilhados (shared valuers), conforme demonstrado na Figura 3 – Os sete “S”. 

Não obstante, houve o fato de, depois da pesquisa, algumas das empresas 

estudadas não conseguiram manter seu nível de desempenho.  

Figura 3 – Os sete “S” 

 

fonte: http://www.tompeters.com/dispatches/012016.php, visitado em 10/11/2011 

Habilidades 

Valores 
compartilhados 

Equipe 

Estilo 

Estratégia 

Estrutura 

Sistemas 



 

 

21  

A partir destes estudos e dos resultados obtidos pelo movimento da escola de 

Relações Humanas nas experiências de Hawthorne, no final dos anos 1920, surgiu o 

Modelo de Administração Participativa, Lerner (1986), cuja premissa consiste em 

capacitar e estimular os funcionários a participar da decisão organizacional, não 

obstante a decisão final caiba à direção da organização. Na década de 1990, Senge 

(2006) reviveu e impulsionou essa forma de forma de gestão, acrescentando o 

processo de aprendizagem organizacional. A Administração Participativa é um 

modelo que também encontra opositores, como  Heckscher (1995), que defende ser 

particularmente difícil conciliar essa prática com uma abordagem mais orientada à 

reestruturação financeira, que pode requerer o downsizing1. 

 

O questionamento da ênfase da adaptação da empresa ao ambiente levou, além do 

surgimento da Administração Participativa, à Administração Empreendedora e o 

Modelo de Administração Japonês. A Administração Empreendedora, de acordo 

com Pinchot (1989), a partir do início dos anos 80, tinha a visão de que as empresas 

americanas haviam perdido a sua competitividade em relação às empresas 

japonesas, surgindo a necessidade de “reinventar a organização”.  O pressuposto 

fundamental desse modelo de gestão consiste na constante busca da inovação 

orientada para resultados (visão do cliente), por meio de equipes empreendedoras, 

surgindo o termo intrapreneur2 . O Modelo de Administração Japonês, Wood (1991), 

que conduziu as empresas desse país a importantes resultados, pois, além de 

utilizar-se dos preceitos da Administração Participativa, incorpora elementos 

desenvolvidos localmente como os princípios do just in time – sincronização do fluxo 

de produção, dos fornecedores aos clientes; kanban – sistema de informação visual 

que aciona e controla a produção.  

 

Foram Prahalad e Hamel (1990) que deram uma forma mais concreta às análises 

dos fatores internos relacionados ao bom desempenho empresarial, estabelecendo 

que qualquer empresa bem sucedida devia ter competências essenciais (core 

competences), que constituíam o foco da estratégia empresarial corporativa. A 

                                            
1 Downsizing: é aqui entendido como sendo um recurso utilizado pela organização que tem por 

objetivo a redução definitiva do número de funcionários com a premissa de melhorar a eficiência e/ou 
eficácia. 
2
 Intrapreneur: é entendido aqui como quando uma pessoa dentro de uma grande corporação que 

assume a responsabilidade direta de transformar uma ideia em um produto lucrativo por meio de uma 
tomada de risco e inovação assertiva. 



 

 

22 

empresa, para eles, era uma hierarquia de competências essenciais, produtos 

essenciais e negócios focalizados em mercados específicos. 

 

Essas análises foram completadas por Stalk et al. (1992 p.51), definindo 

capacidades (capabilities) como “as características da empresa visíveis aos 

consumidores, reflexo de suas competências essenciais”. 

 

Dentro desta nova visão, que Day (1990) estabeleceu para se ter um desempenho 

superior, não basta à empresa estar próxima ao cliente e orientada para o mercado. 

Esta teria que ser dirigida pelo mercado (market-driven), o que significa ter, além dos 

recursos e competências para produzir, habilidades superiores (ou capacidades) no 

entendimento da satisfação dos clientes, misturando crenças, informações e 

aplicação coordenada de recursos interfuncionais. 

 

 

1.2  Estratégia Empresarial: principais conceitos 

 

As incertezas geradas pelas turbulências do ambiente externo e a necessidade de 

preparar a organização para o futuro, garantindo a criação e a multiplicação de seu 

valor, nessas condições, determinam a necessidade da revisão e projeção do rumo 

a ser seguido para alcançar uma vantagem competitiva defensável e sustentável no 

tempo. Tem, assim, a maior importância e dimensão a estratégia empresarial, 

elemento que aglutina a cultura da empresa, suas políticas com clientes e outros 

atores, em seu processo de criação de valor.  

 

A atual fase da globalização, conforme denominada por Drucker (2002), 

caracterizada pela terceira revolução tecnológica, foi provocada pela tecnologias da 

informação e das comunicações. O desenvolvimento de uma economia de redes, 

obriga os empresários a revisar seus enfoques de pensamento estratégico. Em todo 

caso, a essência dos conceitos sobre estratégia empresarial segue vigente, já que 

conseguir um desempenho financeiro superior e sustentável, medido em termos de 

rentabilidade a longo prazo, segue sendo um dos focos necessários para elaborar a 

estratégia de uma empresa. Os principais estudiosos da ciência da administração, 
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os consultores de empresas e os próprios dirigentes, com diferentes enfoques, 

reforçam o valor destas ideias. 

 

Para Mintzberg e Quinn (1998) a estratégia empresarial destaca questões 

fundamentais sobre as intenções, comportamentos e atividades no contexto da 

organização. Ao definir a empresa como o resultado de uma ação coletiva em busca 

de uma missão comum, a estratégia se aprofunda nas intenções da mesma, para 

ser difundida por meio do conjunto de colaboradores, de modo que sejam 

intrinsecamente integradas e convertidas em normas e valores compartilhados. 

Desse modo, a estratégia não é apenas uma ideia de como lidar com um inimigo 

comum, em um ambiente de concorrência, mas também a forma de conduzir as 

questões mais essenciais e fundamentais no interior da empresa, forjando sua 

cultura. 

 

A estratégia segundo Porter (1996), se manifesta em atividades específicas que se 

realizam em todas as partes do negócio. A estratégia e a sua implementação devem 

estar intrinsecamente vinculadas e esta união deve manifestar-se em toda a 

atividade que a empresa realiza, desde o treinamento e a formação, no processo de 

gestão da informação, até a forma de relacionar-se com seus clientes, de onde se 

deverá observar, de forma inter-relacionada e integralmente, todo o seu 

desempenho. Basicamente, a estratégia é um grupo de atividades internamente 

consistentes, alinhadas com um determinado posicionamento no mercado, 

significando qual importância a organização tem dentro da sua cadeia produtiva. O 

autor destaca, também, a importância de cada indivíduo com suas funções e como 

parte da estratégia da organização. 

 

A estratégia de acordo com Ansoff (1977 p.101) é “uma regra direcionada à tomada 

de decisões, sob condições de incerteza ou o desconhecimento parcial das variáveis 

ambientais”. Segundo este autor, são quatro os elementos, complementares entre si, 

que compõem a estratégia: 

1. Conjuntos de produtos e mercados: são os elementos básicos para o 

estabelecimento do domínio competitivo e do alcance da ação da empresa; 

2. Vetor de crescimento: estabelece a direção a ser seguida; 
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3. Vantagem competitiva: é o componente que descreve as características de 

cada setor de atividade e define o papel com respeito à concorrência no 

estabelecimento de estratégias empresariais e; 

4. Sinergia: está relacionada à capacidade da empresa tirar proveito de seu 

ingresso em uma nova área definida pela conjugação de produtos-mercados. 

 

Mais recentemente, Ansoff (1990, p.95), numa atualização, afirma que: “a estratégia 

é um dos vários conjuntos de regras de decisão para orientar o comportamento de 

uma organização”. 

 

Na visão de Day (1990, p.18): “as estratégias são declarações direcionais e não 

planos de ação detalhados passo a passo”. 

 

Uma visão significativa do conceito de estratégia é proposta por Hax e Majluf (1991, 

p.2), onde:   

 
 

estratégia pode ser vista como um conceito multidimensional que 
envolve todas as atividades críticas da empresa, fornecendo um 
senso de unidade, direção, e propósito, assim como facilitando as 
mudanças necessárias induzidas pelo ambiente. 

 
 
Ainda de acordo com Mintzberg e Quinn (2001 p.20), o conceito de estratégia deve 

conter o que eles denominaram como os “Cinco P’s da Estratégia”: 

 
 

estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, 
políticas e sequência de ações de uma organização em um todo 
coerente. Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar 
os recursos de uma organização para uma postura singular e 
viável, com base em suas competências e deficiências internas 
relativas, mudanças antecipadas no ambiente e providências 
contingentes realizadas por oponentes inteligentes.  

 
 

Mintzberg e Quinn (2001), propõem que o conceito de estratégia deve conter o que 

eles denominaram como os “Cinco P’s da Estratégia”: 

1. Estratégia como Plano: significa que existe um caminho a seguir 

conscientemente, ou seja, há uma linha ou guia que conduz a determinada 

situação. Esses planos podem ser estabelecidos de forma explícita em 
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documentos formais ou não e também podem ser gerais ou específicos, 

sendo em todo caso estratégias deliberadas. A estratégia como plano, 

introduz noção de intenção e enfatiza o papel de liderança consciente; 

2. Estratégia como Pretexto: significa uma manobra intencional para confundir 

um oponente ou competidor. Na estratégia como manipulação se destaca o 

estudo da concorrência e do meio ambiente, assim como o de uma meta ou 

de resultados que podem ser medidos pela não execução da linha de ação 

traçada; 

3. Estratégia como Padrão do Realizado: é a ocorrida, encontrada ou 

realizada independentemente de haver sido pretendida ou não. É aquela 

estratégia que emerge da ação. A estratégia como padrão do realizado 

enfoca a ação realizada (comportamento adotado) e introduz a noção de que 

a estratégia pode ser emergente; 

4. Estratégia como Posição: é aquela que interage ou faz uma mediação entre 

a empresa e seu ambiente. Dada uma empresa e seu meio ambiente, é a 

estratégia natural da interação e comunicação entre eles, sem mudanças e 

ações drásticas. Na estratégia como posição se introduz o contexto 

ambiental, buscando considerar questões como concorrência, cooperação, ou 

podendo reforçar a importância da manipulação e; 

5. Estratégia como Perspectiva: é concebida conjuntamente pelos integrantes 

da empresa, por meio de sua maneira de ver as coisas. Os acontecimentos, 

seus modelos mentais, sua visão de grupo e de sua aprendizagem são as 

maneiras pelas quais a empresa forma seu conceito do mundo. É a partir de 

como o mundo funciona para os integrantes da empresa, englobando seus 

aspectos éticos, culturais, ideológicos, paradigmáticos, que se conformará a 

estratégia que escolheram. Este enfoque se direciona mais para o interior da 

organização. 

 

De igual maneira, Mintzberg e Quinn (2001), em sua revisão sobre o conceito de 

estratégia, consideraram que estratégia emergente pode ser de tanto sucesso como 

a estratégia deliberada, esta última, como resultado do planejamento formal. De fato, 

os autores afirmam que na elaboração de estratégias de sucesso avança-se sobre 

dois eixos, um deliberado e outro emergente. 
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Todas as definições anteriormente apresentadas destacam, de uma forma ou de 

outra, três postulados básicos, os quais, segundo Hax e Wilde (1999), devem 

considerar toda estratégia empresarial: 

Primeiro: Criação de valor econômico. Conseguir um desempenho financeiro 

superior e sustentável, medido em termos de rentabilidade a longo prazo; 

Segundo: Vinculação com clientes. Apoiada por uma proposta exclusiva de valor 

para os clientes. Atrair, satisfazer e reter o clientes e; 

Terceiro: Criação do “Espírito de Sucesso” na Empresa. Fluxo líquido de talento: 

atrair, satisfazer e reter os empregados destacados. 

 

Desta forma, os conceitos anteriormente destacados refletem uma forte relação 

entre o conceito de estratégia empresarial, que pode ser entendido como 

direcionador da organização no seu ambiente, sua formulação e implementação e o 

marketing estratégico, como o conjunto de instrumentos para entender as 

necessidades dos consumidores e avaliar as capacidades e recursos da empresa, 

em relação aos da concorrência, para satisfazê-los melhor e conquistar vantagem 

competitiva sustentável. 

 

 

1.3 O Marketing Estratégico como Base para Entender o Mercado e Elaborar a 

Estratégia da Empresa 

 

Do marketing de vendas ao marketing estratégico. Segundo Castelli (1984), ao se 

analisar o marketing historicamente podem ser identificadas as seguintes etapas: 

Primeira Etapa: A oferta de bens e serviços é inferior à demanda. Nesta fase a 

empresa está com um mercado garantido, porque tudo o que é produzido é 

consumido. Nesta etapa, a função do marketing é garantir a produção; 

Segunda Etapa: A oferta de bens e serviços é igual á demanda. Vários fatores 

contribuíram para aumentar a oferta de bens e serviços. Entre estes o destaque 

maior cabe ao progresso do transporte, comunicações e distribuição dos produtos 

fabricados. O elemento diferenciador nesta etapa é a fabricação padronizada de 

produtos, buscando diminuir os custos de produção. A função do marketing nesta 

etapa está centrada na racionalização dos processos de produção e; 
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Terceira Etapa: A oferta de bens e serviços é superior á demanda. Entra-se assim 

na era da super oferta e do consumo de massa. Muitas empresas chegaram a esta 

terceira etapa entrando em declínio sem que a demanda chegasse à saturação.  

 

Como área empresarial, marketing teve uma consolidação rápida, contribuindo para 

o melhor desempenho do fluxo produtor-consumidor. A partir da Administração das 

Vendas iniciam-se, progressivamente, o planejamento e desenvolvimento de 

produtos, promoção, distribuição e a pesquisa de mercado. Por sua vez, ao buscar 

um maior rigor em suas análises, o marketing incorporou técnicas comportamentais 

e quantitativas (estatística e matemática). 

 

Na visão de Drucker (1998 p.47) o marketing é: “considerado como a principal 

função empresarial, já que satisfazer seus consumidores é o único objetivo válido 

para qualquer negócio”, enquanto Levitt (1990) propõe que a organização precisa 

aprender a considerar sua função na produção de bens e serviços, mais sua 

aquisição pelos clientes. 

O marketing desempenha o papel fundamental de orientar a empresa para a 

geração de satisfação no maior número possível de consumidores. No entanto, na 

visão de Kotler (1967 p.12) o marketing era visto como uma relação existente entre 

empresa e consumidor, tendo ele definido como: “Analisar, organizar, planejar e 

controlar os recursos, políticas e atividades incidentes nos clientes, para satisfazer 

as necessidades e desejos de grupos de clientes escolhidos, com lucro”.  

 

Posteriormente, Kotler (1972 p.12), define o marketing como: “conjunto de atividades 

humanas direcionadas para facilitar e consumar trocas”, extrapolando o campo 

específico dos negócios, e sendo aplicável a todos os tipos de trocas, entendida 

como a troca de valor entre, pelo menos, duas partes. Desta forma, o marketing 

passa a ser o objeto de interesse não somente da empresa ou organizações com 

fins lucrativos, como também daquelas não lucrativas, para alcançar as relações 

com todos os seus públicos, apesar desse interesse se opor às afirmações de Levitt. 

No campo empresarial, o marketing consolida-se principalmente nas grandes 

empresas  hierárquicas e burocratizadas, no desempenho de dois papéis 
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fundamentais. Por um lado, o desenvolvimento de uma maior compreensão do 

mercado, de forma a garantir a produção de bens e serviços realmente demandados 

pelos consumidores e por outro, ajustando o mix (vendas, promoção, preço e 

distribuição) para que os negócios ocorram segundo o planejado. Isto pressupõe 

duas dimensões distintas para o campo de atuação do Marketing: a análise e a 

ação. 

 

Na visão de Lambin (2000), o Marketing Operacional tem como sua principal função 

a geração de vendas e para que isso seja alcançado deve utilizar os meios mais 

eficazes e ter como principal objetivo de produção, o menor custo possível. Cabe 

ainda ao marketing operacional a resposta pelas ações necessárias para que o 

produto seja atrativo, a um preço aceitável, disponível nos pontos de distribuição 

adequados, ou seja, apoiados por ações promocionais que o faça conhecido e 

destaque suas qualidades.  

 

Ainda de acordo com Lambin (2000), o Marketing Estratégico possui como função a 

orientação da empresa para o encontro das oportunidades de mercado que sejam 

mais adequadas aos seus recursos e às suas habilidades e, que possuam um 

potencial de crescimento e rentabilidade, buscando os seguintes objetivos básicos: 

 Identificar opções estratégicas sólidas e claramente definidas; 

 Desenvolver sistemas para o acompanhamento do meio ambiente e da 

competência; 

 Reforçar a capacidade de adaptação da empresa às mudanças 

ambientais e; 

 Prever a renovação da carteira de produtos da empresa. 

 

Vários foram os autores que evidenciaram a eficácia do marketing estratégico, em 

especial Cooper (1979) em sua análise sobre a condições de êxito de 200 novos 

produtos industriais. Esse autor identificou que dos três fatores-chaves necessários, 

dois deles estavam diretamente ligados ao marketing estratégico: a presença de 

características diferenciais no produto e a compreensão do mercado. 
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A velocidade da consolidação da globalização dos mercados nos anos 1980 

fomentou o surgimento de diversas novas formas de organização, dentre as quais 

destacam-se a parceria entre as empresas, formação de equipes, maior delegação 

de responsabilidades e formas mais flexíveis de controle. De acordo com Miles e 

Snow (1992), as organizações tinham entre seus principais desafios responder à 

velocidade das mudanças em tecnologia, competência e padrões de preferência dos 

consumidores. A resposta a esses desafios foi alcançada por meio de redes 

(networks) flexíveis de especialistas que eram formadas por diversas alianças cuja 

ênfase está na administração de relacionamentos e não de intercâmbios específicos. 

 

Em organizações que adotaram esse modelo, o marketing assumiu um papel maior 

destaque, sendo o responsável pela manutenção dos parceiros interessados no 

mesmo consumidor, monitoramento dos principais movimentos dos concorrentes e 

das mudanças nas necessidades e expectativas do mercado. Passa a surgir uma 

mudança no foco de sua atuação, deixando a visão de curto prazo ou orientação de 

vendas para o estabelecimento de relações de longo prazo com os consumidores, a 

formação e administração de alianças estratégicas com todos os públicos envolvidos 

na operação da empresa. O foco na análise de produtos e clientes cede espaço para 

a visão mais ampla do estudo de pessoas, organizações e processos sociais que 

mantinham juntos os atores da organização. 

 

O marketing na nova realidade das organizações, de acordo com Webster (1974), 

contribui para as  decisões, tanto no nível corporativo quanto nos de unidades de 

negócios e operacionais. Envolvendo tanto a dimensão cultural quanto a estratégica 

e a tática.  

 

Na esfera corporativa, o principal desafio a ser respondido é: em que negócio a 

organização deve participar? Cabe ao marketing contribuir para responder essa 

pergunta, definido a atratividade dos mercados analisados, difundir na organização a 

orientação para o consumidor e desenvolver propostas de valor para a empresa.  

 

Na esfera das unidades de negócios, a questão principal a ser respondida é: como 

devemos competir nos negócios escolhidos? O marketing tem como atribuição a 

responsabilidade sobre as decisões dos seguintes aspectos: quais funções e 
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atividades devem ser adquiridas no mercado, quais devem ser desempenhadas 

pelos parceiros e quais devem ser desempenhadas internamente.  

 

Na esfera operacional, o marketing deve contribuir no desenvolvimento dos recursos 

humanos, financeiros e produtivos necessários para viabilizar a implantação das 

estratégias corporativas e das unidades de negócios. 

 

O conceito de empresa “dirigida pelo mercado” (market-driven), introduzido por Day 

(1990), expandindo os tradicionais enfoques de empresa “orientada para o mercado” 

(market-oriented). A diferença entre as orientações está no fato que enquanto as 

empresas dirigidas pelo mercado estão melhor adaptadas para atender aos seus 

próprios desafios, as empresas orientadas para o mercado tem seu foco principal na 

criação e retenção de clientes satisfeitos.  

 

No entanto, as empresas dirigidas pelo mercado apresentam habilidades essenciais 

na compreensão das necessidades e dos desejos procurando entender e satisfazer 

os consumidores.  Suas principais características são: 

 Um conjunto de crenças que colocam o interesse do consumidor em primeiro 

lugar (DESHPANDÉ et al. 1993); 

 Habilidades para gerar, disseminar e utilizar informações privilegiadas sobre 

os consumidores e concorrentes (KOHLI; JAWORSKI, 1990) e; 

 Aplicação coordenada de recursos interfuncionais para a criação de um valor 

superior para o consumidor (NARVER; SLATER, 1990; SHAPIRO, 1988). 

 

As empresas dirigidas pelo mercado, segundo Day (1990), possuem dupla 

orientação, clientes e concorrentes. Elas conseguem competir com um serviço 

superior, com características inovadoras ao mesmo tempo que mantêm os custos 

sob controle. Levantam e monitoram todos os tipos de informações para determinar 

suas fontes de vantagens competitivas, e adotam estratégias gerais para o mercado, 

fixando medidas para segmentos específicos. 

 

A união entre a abordagem das capacidades e da qualidade total (TQM – Total 

Quality Management) proporciona à organização, segunda a visão de Day (1990), 
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um conjunto precioso de formas para projetar programas que lhes permite aumentar 

ainda mais as suas características de empresa dirigida pelo mercado. Entre as 

principais características dessas empresas, encontram-se uma capacidade acima da 

média de seus concorrentes em relação à sensibilidade do mercado, decorrente de 

sua ligação mais próxima e intima com seus fornecedores, canais e clientes. Como 

consequência dessas capacidades, emergem processos, de fora para dentro, sendo 

melhor compreendidos, administrados e fornecendo informações exatas que guiarão 

as capacidades integradas de dentro para fora. Dessa forma, todos os processos 

terão orientação externa.  

 

Uma das habilidades que as organizações devem procurar desenvolver é a 

sensibilidade ao mercado, procurando estar sempre informadas sobre seus 

fornecedores, distribuidores, principais concorrentes e às possíveis constantes 

mudanças que podem ocorrer com seus consumidores. Essa sensibilidade permite à 

organização atuar de forma a prever eventuais mudanças e rapidamente poder se 

adaptar a elas, tanto em mercados onde já atua bem como em mercados potenciais. 

 

A empresa dirigida pelo mercado, na visão de Kohl e Jaworski (1990), possui três 

conjuntos de atividades integradas, começando pela geração da inteligência de 

marketing para toda a organização, a sua disseminação por toda estrutura funcional 

e a responsabilidade da direção por ela. 

 

Conforme Kohl e Jaworski (1990), os processos que o sustentam são a geração de 

inteligência de marketing para a toda a organização, a disseminação dessa 

inteligência entre os departamentos e a responsabilidade da direção por ela. As 

empresas dirigidas pelo mercado distinguem-se pela habilidade em identificar 

eventos e tendências de seus mercados antes dos seus concorrentes, porque são 

superiores na forma como buscam informações, bem como na ampla distribuição e 

valorização que dão a elas, no uso de cenários e modelos nela baseados e na forma 

como as informações são guardadas e acessadas por todos os integrantes da 

organização. 

 

As empresas dirigidas pelo mercado possuem uma estreita relação com seus 

consumidores. Essa ligação ou intimidade com os consumidores acontece por 
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meio de canais específicos de comunicação, onde é possível o estabelecimento de 

troca de informações, necessidades e expectativas dos clientes e eventuais 

problemas na relação consumidor/empresa.  

 

 

1.4 Formulação da Estratégia Corporativa 

 

As empresas ao formularem a sua estratégia corporativa, conforme Porter (1987) 

chama a atenção, devem considerar três premissas relevantes: 

1. Num primeiro momento a estratégia corporativa deve considerar tão somente 

o crescimento da organização como um todo. Nesse estágio da formulação 

da estratégia as forças competitivas que atuam sobre a empresa não devem 

ser consideradas ou tratadas, uma vez que a concorrência está estabelecida 

na esfera das unidades de negócio; 

2. A segunda premissa a ser considerada é que caso a organização optar pela 

diversificação de seus negócios, isso acarretará necessariamente em 

aumento de custos e assim ocorrerá restrição de investimento aos negócios já 

existentes; 

3. A última premissa está relacionada aos riscos assumidos pelos próprios 

acionistas que tendem a diversificá-los pro meio da alocação de recursos em 

diferentes negócios. A opção da organização pela diversificação de seus 

negócios deve ser feita com o intuito exclusivo de almejar um retorno maior à 

ela, em detrimento da opção pela não diversificação e nesse sentido não 

devem ser considerados os riscos individuais dos acionistas.  

 

Na visão de Harrison (2005, p.26), a administração estratégica:   

 
 

é um processo pelo qual as organizações analisam e aprendem com 
seus ambientes internos e externos, estabelecem a direção 
estratégica, criam estratégias que pretendem mover a organização 
naquela direção e implementam essas estratégias, tudo em um 
esforço para satisfazer a seus principais P.I.’s (públicos 
interessados). 

 
 
Conforme destacado por Chandler (1993), as decisões estratégicas que dão suporte 
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a longo prazo para as organizações devem estar ligadas à alocação tanto dos atuais 

recursos, bem como no desenvolvimento de novos, com vistas a garantir o seu 

crescimento sustentável. É importante que haja uma sintonia entre as demandas do 

mercado e a oferta da empresa para se conseguir um ótimo ideal.  Em função dessa 

sintonia, aliada ao fato das constantes mudanças que ocorrem no ambiente externo, 

a formulação da estratégia se torna necessária para estabelecer um padrão de 

respostas previstas à essas mudanças (WEBSTER, 1974; PORTER,1979). 

 

A importância da análise do ambiente externo na formulação da estratégia é também 

reforçada pelas visões complementares de Ansoff (1977, p.4): 

 
 

as decisões estratégicas preocupam-se com problemas externos, e 
não internos da empresa, e especificamente com a escolha do 
composto de produtos a ser fabricado pela empresa e dos mercados 
em que serão vendidos.  

 

e Ohmae (1985), a estratégia corporativa deve ter como seu principal alvo buscar 

uma vantagem sobre seus concorrentes sem no entanto se esquecer de buscar 

alcançar a satisfação das necessidades do seu mercado-alvo.  

 

Conforme destacado por Chandler (1993), a organização ao formular a sua 

estratégia de crescimento necessita considerar que o uso de seus recursos devem 

ser usados de modo eficaz para atender um mercado num determinado momento 

mas que devido ao seu dinamismo ao ser atingida essa maturidade essa estratégia 

torna-se limitada, seja em termos de poder aquisitivo do consumidor, cobertura de 

mercado ou tecnologia ou demais fatores. Quando isso ocorrer será inevitável, para 

que a organização continue mantendo o seu crescimento, a busca da ampliação da 

sua oferta ou a entrada num novo mercado. 

 

A visão de estratégia corporativa foi ampliada por Ansoff (1977), ao identificar quatro 

características: conjunto de produtos e mercados, vetor de crescimento, vantagem 

competitiva e sinergia. O vetor de crescimento dará a organização o direcionamento 

do seu futuro por meio das alternativas possíveis de produtos e mercados onde ela 

possa atuar. O Quadro 1 - a seguir apresenta as variáveis do vetor de crescimento. 
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Quadro 1 - Componentes do Vetor de Crescimento 

 

 
ATUAL NOVO 

     ATUAL 
Penetração  

no mercado 

Desenvolvimento de produtos 

     NOVO 
Desenvolvimento de 

mercados 

 

Diversificação 

Fonte: Ansoff (1977, p.92) 
 
 

Na primeira variável, penetração de mercado, a empresa, com seus produtos atuais, 

deve buscar aumentar a sua participação nos mercados nos quais ela já atua. Já na 

segunda variável, desenvolvimento de mercados, é o ponto onde a empresa, com 

seus atuais produtos, deverá procurar novos mercados que possam ser atendidos. 

Na terceira variável, desenvolvimento de produtos, a empresa deverá oferecer aos 

mercados onde ela já atua novos produtos. Na última variável a empresa optará pela 

diversificação, onde atuará tanto em mercados quanto com produtos desconhecidos 

até então para ela, Ansoff (1977).  

 

A questão das vantagens competitivas da organização, abordada por Ansoff (1977), 

são aquelas que propiciam ter uma forte posição frente a seus concorrentes e 

também a questão da sinergia, onde ela terá grande capacidade de aproveitamento 

de suas competências, ao explorar um novo produto, mercado ou ambos 

simultaneamente. 

 

No entanto Ohmae (1985) vê a questão da sinergia em grandes conglomerados 

como sendo uma fonte da vantagem competitiva em função de custo ou qualidade, 

ao contrario das empresas que atuam num único mercado.  Ainda segundo esse 

autor, a sinergia pode ser originada das mais diversas áreas da organização, tais 

como, tecnologia de produção, investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos, canais de distribuição, imagem da corporação. 

 

Existem muitos pontos convergentes entre os diversos autores acerca do processo 

de formação da estratégia. Entretanto, como esse processo envolve opiniões e 

pontos de vista, é inevitável que dependendo do autor possa ocorrer alguma visão 

Mercado 

Produto 
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diferenciada. Ansoff (1977) propôs um esquema para a formulação de estratégias, 

conforme a Figura 4 - Decisões no Processo de Formulação de Estratégia. 

 

Figura 4 - Decisões no Processo de Formulação de Estratégia  

 

Fonte: Ansoff (1977, p.23) 

 

 

Há um consenso entre os teóricos de planejamento sobre a importância de na etapa 

inicial do processo serem traçados os objetivos da organização. Esses objetivos 

podem ser baseados na ênfase de crescimento (em termos de patrimônio); 

rentabilidade (retorno sobre o investimento – ROI) ou  análise do portfólio de 

negócios. A organização deverá, no delineamento da estratégia corporativa, analisar 

detalhadamente seus pontos fortes e fracos bem como a avaliação das 

oportunidades e ameaças externas. 

 

Na visão de Ohmae (1985), o processo de formulação da estratégia deve possuir os 

elementos do que ele denominou como sendo o Triangulo Estratégico, a corporação, 

os clientes e a concorrência. Segundo a proposta desse autor, a corporação deve 
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continuamente diferenciar-se dos seus concorrentes visando agregar maior valor 

aos seus clientes, conforme demonstrado na Figura 5 - Os Três C’s Estratégicos. 

 

Figura 5 - Os Três C’s Estratégicos 

 

 

Fonte: Ohmae (1985, p.90). 

 

Para Ansoff (1990, p.97) as estratégias podem ser divididas em duas categorias, 

implícita ou explícita. A primeira ocorre primordialmente em ambientes menos 

turbulentos e portanto mais estáveis e com o mercado ainda em expansão. Em 

organizações atuando nessas condições, é possível que a estratégia seja 

modificada mais lentamente propiciando com que a cultura organizacional se adapte 

à nova estratégia. Nesses casos a estratégia é conhecida apenas pela alta gerencia. 

Em ambientes mais turbulentos e com mercado instável, o processo torna-se mais 

dinâmico e outras áreas devem ser envolvidas, como marketing, pesquisa e 

desenvolvimento, tanto no sentido de contribuírem com a formulação da estratégia 

mas também por serem responsáveis pela sua execução. 

Cliente	

Corporação	 Concorrentes	Custo	

Valor	
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Na visão de Porter (1987), a formulação da estratégia corporativa deve contemplar 

sete etapas: 

1. Identificar as possíveis características comuns à unidades de negócio; 

2. Estabelecer quais competências essências darão suporte à estratégia 

corporativa; 

3. Para que a organização possa se preparar para possíveis diversificações 

futuras, criar os meios que facilitem as características comuns entre as 

competências essenciais; 

4. Identificar quais oportunidades de diversificação permitem um melhor 

compartilhamento das atividades; 

5. Identificar transferências de habilidades permitem novas oportunidades de 

diversificação, nos casos onde as oportunidades do item anterior forem 

limitadas ou já esgotadas; 

6. Por meio de reestruturação, quais são as possíveis oportunidades de 

diversificação e; 

7. Em casos onde a diversificação não for viável, distribuir dividendos aos 

acionistas. 

 

 

Chamando de modelo da escola de design, Mintzberg (1994) também faz a sua 

contribuição. Similar aos outros modelos ele igualmente propõe uma análise de 

pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Os pontos fortes devem servir 

para reforçar as oportunidades tanto quanto amenizar as possíveis ameaças. Os 

pontos fracos da organização devem ser minimizados a fim de evitar possíveis 

vulnerabilidades. Essas etapas descritas devem ser realizadas para a análise do 

processo de criação de criação da estratégia, que ainda deve considerar outros 

fatores, como a responsabilidade social, os valores da organização. Quando todos  

esses elementos estiverem identificados e alinhados, a estratégia estará pronta. A  

Figura 6 - Modelo de Formação da Estratégia da Escola de Design, demonstra o 

fluxo desse processo. 
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Figura 6 - Modelo de Formação da Estratégia da Escola de Design 

 

Fonte: Mintzberg (1994, p.37) 

 

 

Foi Mintzberg (1994) quem tomou como base para a formulação desse modelo 

algumas premissas que foram pesquisadas e divulgadas por Christensen et al. 

(1982 apud MINTZBERG, 1994): 

 

 A formação da estratégia deve ser um processo de elaboração controlado e 

consciente;  

 O estrategista deve ser o principal executivo da empresa e nesse sentido deve 

ser o responsável pelo processo; 

 Quanto mais simples e informal melhor será o modelo de formação da 

estratégia; 

 As melhores estratégias são resultado de um processo de design único e 

criativo; 

 O processo de design deve anteceder o desenvolvimento das estratégias. Elas 

devem ser feitas de forma explícita e articulada sempre que possível e; 
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 Por fim as estratégias devem ser formuladas.  

 

Uma vez realizada a formulação da estratégia, ela começa a ser implementada. Tal 

processo ocorre ao longo de um tempo previamente estipulado. No entanto cabe 

ressaltar que nem todas as ações previstas serão colocadas em prática. Isso ocorre 

devido a dinâmica do ambiente competitivo que exigirá ajustes em alguns casos. Por 

fim, espera-se que uma estratégia bem desenhada possua muito mais ações que 

não precisarão ser revistas ao invés daquelas que necessitarão de ajustes.   

 

Em ambientes muito dinâmicos ou onde ocorram mudanças não previstas 

inicialmente, Mintzberg (1994) propõe, as por ele denominadas, estratégias 

emergentes, que são resultantes de ações de curto prazo. Tais ações 

implementadas simultaneamente acabam por estabelecer um padrão de 

comportamento, que por sua vez resulta numa estratégia organizacional não 

planejada, mas implementada. Este autor ressalta que nenhuma organização deve, 

no entanto, valer-se exclusivamente de estratégias emergentes, uma vez que isso 

significaria a ausência de estratégia pela empresa, ou seja, ela agiria apenas de 

acordo com a situação imediata do ambiente e, em última instância, sem um 

processo formal de planejamento. Dessa forma, a combinação ideal prevê tanto uma 

estratégia formal e planejada bem como a implementação de estratégias 

emergentes em situações específicas.  

 

A questão da periodicidade de revisão da estratégia corporativa é abordada por 

Mintzberg (1994), onde, segundo ele, não existe um prazo a ser estipulado. Em 

geral, muitas organizações fazem uma revisão anual de suas estratégias. No 

entanto, parece não haver nenhuma evidência que esse seja um tempo ideal. Ao 

contrário, as necessidades parecem ser determinadas em função do ambiente 

competitivo no qual as organizações estão atuando. Tampouco é incomum que 

algumas organizações permaneçam com uma mesma estratégia por muitos anos e 

então drástica e repentinamente a mudam.     
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1.5 Estratégia e Posicionamento Competitivo 

 

As organizações focavam, segundo Vergara (2011), até os anos 1960 

aproximadamente, o aumento de sua participação de mercado, principalmente por 

meio de vendas por preço igual ou inferior ao dos principais concorrentes, tomando 

por base a oferta de produtos e serviços sem diferenciais, fazendo com que os 

esforços internos fossem direcionados basicamente para a redução de custos. Sob o 

ponto de vista do consumidor, o critério fundamental de compra era minimizar os 

custos da mesma. Esse comportamento, de compra e de venda foi se alterando a 

partir dos anos 1970, principalmente por causa do aumento da competição e da 

consequente saturação dos mercados. Inicia-se, então, a busca por produtos que se 

ajustam ou preenchem preferências e gostos individuais, que sejam demonstração 

de símbolos de status em consonância com o poder aquisitivo, exigindo por parte 

das organizações mudanças na formulação de suas estratégias, direcionando seu 

foco para a diferenciação. 

 

Os trabalhos de Porter, nos anos 1980, proporcionam uma evolução no conceito de 

estratégia competitiva, por meio da definição do que ele denomina como setor de 

atividade econômica, referenciado como indústria e que abrange um grupo de 

empresas fabricantes de produtos próximos entre si, fazendo com que fosse 

simplificada a abordagem sobre fronteiras de mercado. A competição, então, 

contemplava os concorrentes diretos na indústria e os produtos. 

 

Por meio de sua proposta, Porter (1986;1990) ressalta os conceitos de estratégia 

competitiva e de vantagem competitiva, demonstrando nesse conceito qual o 

diferencial que a empresa deverá ter e/ou desenvolver para que possa ser entregue 

um valor superior, sendo esse valor maior que a média dos concorrentes. O foco 

principal da estratégia competitiva proporciona a cada empresa uma visão 

abrangente sobre o que ela necessita para estruturar-se, voltada ao seu crescimento 

em um ambiente de competição intensa, citando ou mantendo uma vantagem 

sustentável sobre seus principais concorrentes. 

 

Para que exista um entendimento abrangente sobre regras ambientais de 

concorrência, as quais são determinadas por atratividade da indústria, Porter (1979) 
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propõe um modelo de identificação e avaliação denominado Cinco Forças 

Competitivas, que em sua amplitude e profundidade chegam a determinar o 

potencial de lucratividade do setor de atividade.  

 

Essas forças são: ameaça de novos entrantes na indústria, significando o grau de 

facilidade ou dificuldade de novos atores participarem em um núcleo competitivo. 

Essas novas empresas, ao entrarem para a indústria trazem novas capacidades, 

desejo de ganhar parcela de mercado e recursos substanciais. Essa ameaça de 

entrada depende das barreiras de entrada existentes, bem como da possibilidade 

reação ou retaliação que o novo concorrente pode esperar dos atores atuais.  

 

A ameaça de produtos e/ou serviços substitutos ocorre quando diferentes produtos 

originados fora de uma determinada indústria desempenham as mesmas funções ou 

semelhantes às de produtos e/ou serviços existentes na indústria.  

 

O poder de barganha ou negociação dos fornecedores está ligado a fatores tais 

como, número pequeno de grandes empresas e sua concentração ser maior do que 

os compradores, quando os produtos substitutos não atendem satisfatoriamente as 

necessidades, quando os compradores possuem pouca importância para os 

fornecedores,  quando os custos de mudança são elevados para os compradores e 

quando os fornecedores ameaçam com integração para frente aos compradores. 

 

O poder de barganha ou negociação dos clientes está ligado a fatores tais como, 

grande parte do total da produção do fornecedor estiver sendo adquirida pelo grupo 

de compradores, quando o produto e/ou serviço adquirido responder parcela 

significativa dos custos do comprador, quando existir a possibilidade de mudança 

para outro produto ou serviço a custos reduzidos e quando os produtos ou serviços 

forem padronizados ou não diferenciados, fazendo com que o comprador possa 

fazer integração para trás.  

 

A competição ou rivalidade entre as empresas existentes na indústria, sendo 

representada pela tentativa de diferenciação em termos de valorização pelos 

clientes, incluindo preço qualidade e inovação, conforme demonstrado na Figura 7 – 

As Forças Competitivas da Indústria.  
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Por meio da avaliação das cinco forças, torna-se possível tomar decisões sobre o 

rumo da organização e verificar necessidades ou o que deve ser criado ou mantido 

para conquistar desempenho superior ao dos principais concorrentes. O impacto 

causado por essas forças permite à empresa detectar situações favoráveis e 

desfavoráveis que remetem às oportunidades e ameaças, também revelando os 

pontos fortes e fracos da organização, fazendo com que ela identifique as mudanças 

a serem realizadas para reforçar ou reorientar seu posicionamento estratégico. 

 

Figura 7 – As Forças Competitivas da Indústria 

 

Fonte: Porter (1986 p.23) 

 

 

Porter (1986 p.53) propõe, também, três alternativas de estratégias genéricas, a 

saber: liderança do custo total, diferenciação e enfoque, focando que por meio de 

uma dessas estratégias uma organização conquistará sua vantagem competitiva e 

obterá lucratividade superior à media do setor no qual está inserida, conforme 

demonstrado na Figura 8 - Estratégias Genéricas. 
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Figura 8 Estratégias Genéricas 

 

Fonte: Porter (1986 p.53) 

 

 

Em uma proposição adicional, Porter (1989) mais uma vez estende e aprofunda as 

análises por meio da introdução dos conceitos de segmentação do setor, entendida 

como sendo um agrupamento de clientes com necessidades semelhantes e de 

cadeia de valor. O autor explica como uma empresa consegue vantagem 

competitiva sustentável por meio da escolha dos segmentos nos quais quer 

competir, pontuando e avaliando concorrentes potenciais, definindo sua estratégia 

competitiva fundamental e gerenciando as atividades que geram valor para si 

(cadeia de valor).  

 

A cadeia de valor é um modelo para entender e identificar as atividades geradoras 

de valor e vantagem competitiva. Esse modelo é dividido em atividades primárias, 

que são aquelas que dizem respeito às atividades diretamente ligadas ao produto ou 

serviço, desde sua criação até sua disposição final e atividades de apoio que dizem 

respeito ao suporte necessário para que as atividades primárias possam ocorrer, 

conforme demonstrado na Figura 9 – A Cadeia de Valor da Empresa. 
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Figura 9 – A Cadeia de Valor da Empresa.  

 

Fonte: Porter ( 1989 p.145) 

 

 

A partir dos anos 1990, e especialmente no início dessa década, estudos e 

discussões sobre posicionamento competitivo levam ao conceito de competências 

essenciais, Hamel e Prahalad (1995), definido como sendo a integração de um 

conjunto de capacidades e tecnologias específicas, permitindo fazer uma entrega de 

maior valor aos seus clientes, além de conseguir diferenciar-se dos concorrentes 

focados e poder, consequentemente, expandir sua atuação para novos mercados. 

Os níveis de competitividade e competição passam a ser, conforme Hamel e 

Prahalad (1995 p. 245): 

 Capacidades e Tecnologias: tecnologias, talentos ou pessoas chave, 

direito de propriedade intelectual e alianças estratégicas; 

 Síntese das competências: a capacidade de compatibilizar uma dada 

variedade de habilidades e tecnologias distintas, dificultando a cópia ou 

imitação; 

Infra-estrutura da Empresa 

Ex: Financiamento, Planejamento, Relação com Investidores. 
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Ex: Recrutamento, Treinamento, Sistema de Remuneração. 
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 Produtos ou plataformas essenciais da organização: produto(s) 

intermediário(s) entre competência e produto final e; 

 Produto ou fatia de mercado: habitualmente as empresas focam este 

nível, mas o foco adequado deverá ser nos anteriores, pois são eles que 

asseguram os mercados futuros para a empresa. 

 

Os mercados se mostram cada vez mais complexos e dinâmicos, segundo D’Aveni 

(1997), fazendo com que a competição seja mais intensa, com que empresas 

busquem mais diferenciação. Teorias, como por exemplo as de estratégia 

competitiva e estratégia de crescimento, fazem com que empresas  evoluam e se 

ampliem em razão de que vantagens competitivas ou estratégias empresariais não 

têm duração de longo prazo como há aproximadamente três décadas atrás. 

 

 

1.6 Posicionamento Estratégico e Processo Adaptativo Crítico 

 

Novas abordagens, consequência de estudos e linhas de pensamento têm discutido 

mais intensamente a abordagem de Porter. Um vetor alternativo ao de 

posicionamento competitivo é a Visão Baseada em Recursos – VBR, que, de acordo 

com Hitt (2005), também foca a conquista de vantagens competitivas sustentáveis e 

superação de concorrentes. Este vetor mostra que, primeiramente, a empresa tem 

um portfólio composto por recursos físicos, financeiros, organizacionais, humanos e 

intangíveis e que por meio desse consegue, então, desenvolver suas vantagens 

competitivas. O foco é interno, ou seja, nos sistemas de produção e nas 

competências existentes nas diferentes áreas funcionais. Os recursos da empresa 

representam um cluster especial ou singular e que, se convertido em capacidades e 

competências essenciais, se tornam um diferencial que explora com lucratividade os 

mercados nos quais atua. 

 

Tanto o modelo de Porter quanto a VBR, ambos partem da premissa que o objetivo 

fundamental da estratégia de negócios é a criação de valor para os acionistas, 

representado por um aumento nos preços das ações da empresa e/ ou no volume 

dos dividendos delas. A pedra de toque no atingimento desse objetivo em mercados 
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competitivos é ter vantagens diferenciais, que se traduzem em entregar aos clientes 

valor superior, por meio de ofertas e de relacionamento, seja com qualidade maior e/ 

ou custo mais baixo que os concorrentes focados, conforme citado por D’Aveni 

(1997) na sua primeira arena de hipercompetição. 

 

Os ativos da empresa, tecnologia, valor de marca (brand equity), inovação, 

organização, cultura, estratégia, recursos humanos, físicos e financeiros geram as 

suas capacidades fundamentais e que, por sua vez, dão suporte e impulsionam a 

sua habilidade em criar valor para os acionistas, além de reforçar seus diferenciais e 

suas vantagens competitivas. 

 

A VBR sustenta que vantagem competitiva advém da construção e/ou reforço de 

competências que irão assegurar uma posição sustentável no seu ambiente, em 

contraponto ao modelo de Porter, que por sua visão estruturalista, mostra que as 

turbulências ambientais ou as mudanças externas, bem visíveis no cenário 

contemporâneo, realçam a limitação do modelo. 

 

O modelo VBR mostra que a principal causa da diversidade de performance das 

empresas está na natureza específica de seus recursos e de suas competências. 

Essa natureza, por si só, dificulta e/ou impede a imitação ou cópia, não permite 

transferência ou substituição, levando, então, a empresa a obter lucratividade 

diferenciada. O ambiente, seu setor de atividade e suas características impactam 

menos o desempenho empresarial do que seus recursos. 

 

Estudos mais recentes Porter (2006; 2008); D’Aveni (2007; 2009), Mintzberg (2007) 

oscilam entre o reforço no uso das estratégias competitivas genéricas e a utilização 

de estratégias combinadas, sugerindo estudar mais alternativas, entre elas, o 

avanço para além da característica da escola de posicionamento. Os atuais 

contextos de competição muito forte e de conexão ou correlação entre os vetores do 

sistema competitivo indicam um relativo desajuste na análise, compreensão e 

desenvolvimento da estratégia empresarial, quando usada puramente a escola de 

posicionamento. 
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Dois modelos se destacam: Disciplinas de Valor, contribuição de Treacy e Wiersema 

(1998) e Modelo Delta, de Hax e Wilde II (2001).  

 

Os autores Treacy e Wiersema (1998) descrevem três disciplinas de valor e 

determinam que uma empresa deva superar seus concorrentes em uma das 

disciplinas, permanecendo competente e em condições paritárias nas outras duas. A 

disciplina de valor que deve superar os concorrentes deverá ser determinada pela 

empresa. As disciplinas de valor são: 

 

Excelência operacional – a combinação entre facilidade de uso ou compra, preço, e 

qualidade como fator fundamental da entrega pela empresa, sendo que a barreira da 

cópia ou similaridade fica evidente, em função do menor custo total. 

 

Liderança em produtos – O valor entregue é o melhor produto. A empresa que se 

concentra nessa disciplina oferece produtos e serviços que ampliam as fronteiras de 

desempenho existentes no mercado. 

 

Intimidade com o cliente – A entrega é praticamente personalizada por cliente, pelos 

seus desejos e não por exigência do mercado. A empresa realmente conhece as 

pessoas para quem vende e suas necessidades e desejos com relação aos produtos 

e serviços que demandam. A entrega é “a melhor solução total para você”. A 

lealdade dos seus clientes é um de seus maiores ativos. Essa empresa privilegia 

relacionamento, não transações comerciais. 

 

Os estudos de Prahalad (1995) mostram que o exercício de posicionamento que 

uma empresa faz é condição necessária, mas não suficiente, contrapondo-se ao 

modelo de Porter. Os argumentos básicos de Prahalad são que Porter tomou por 

base a realidade existente nos anos 1980, mas que mudanças ambientais 

significativas ocorreram desde então e que o foco deverá ser o de modelar o futuro 

da empresa. Com premissa dessa natureza a estratégia empresarial não mais 

consegue analisar um possível futuro com base no seu histórico e atualidade, mas 

passa a ser um processo de descoberta, flexível e criativo. Com o novo foco a 

estratégia se torna mais completa, pois desenha novas oportunidades com todos os 

stakeholders e com tecnologias.  
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Pode-se estabelecer correlações entre o enfoque de Porter (1986), estratégias 

competitivas genéricas, com o de Treacy e Wiersema (1998), disciplinas de valor. 

Estratégia de liderança de custo total pode ser vista como excelência operacional e 

estratégia de diferenciação pode ser desdobrada em liderança em produto e 

intimidade com o cliente. Para o marketing existe uma diferença importante entre os 

dois modelos, pois a disciplina intimidade com o cliente foca pessoas e não produto. 

 

 

1.7 Posicionamento sob o Enfoque do Modelo Delta 

 

A realidade atual e o uso da tecnologia disponível mostram uma sociedade 

conectada em redes. Essa conexão reforça, cada vez mais, o avanço rápido e 

consistente da tecnologia, dos meios de comunicação e de conexão, bem como 

acirra a competição em nível global. Todo esse conhecimento e sua aplicação fazem 

com que as empresas tenham que voltar seu foco para os seus clientes e o 

relacionamento com os mesmos, competindo nesse novo campo de jogo. Portanto, 

tanto a escola de posicionamento quanto aquela VBR não permanecem 

completamente úteis, pois focam primariamente o produto. 

 

O modelo Delta, de Hax e Wilde II (2001), surge na busca do preenchimento dessa 

lacuna, partindo de análise de empresas globais que operam na nova realidade dos 

negócios, oferecendo um foco diferenciado sobre esse ambiente competitivo.  

 

Partindo da premissa que a empresa que opera em economia de rede necessita do 

conhecimento e aplicação sobre relacionamento com seus clientes, fornecedores e 

demais stakeholders, o Modelo Delta tem a sua proposta de estabelecer uma 

conexão entre a escola de Posicionamento e VBR, com um foco diferente, o cliente, 

em vez do produto. Conforme demonstrada na Figura 10  - Modelo de Negócios: três 

distintas opções estratégicas. 
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Figura 10 - Modelo de Negócios (Delta): três distintas opções estratégicas 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Fonte: Hax; Wilde II (2001, p. 10). 

 

 

Para Hax e Wilde II (2001) o ponto comum nas condições de competitividade e 

globalização das empresas é a mudança, contínua e permanente. Por consequência 

direta, os conceitos e escolas anteriores de estratégia também são passíveis de 

alterações e melhorias. 

 

Esses autores colocam em dúvida a utilidade atual da escola estratégica tradicional 

desenvolvida por Porter, ressaltando que essa escola foca duas alternativas 

mutuamente excludentes de competição: liderança do custo total ou diferenciação. 

Mesmo com essa exclusão, ambas as alternativas focam primariamente em produto, 

não descrevendo ou mesmo sinalizando as outras variáveis atualmente 

intervenientes, tratando-se de competição em rede. 

 

Do ponto de vista metodológico, o Modelo Delta: 
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 Define novas posições estratégicas empresariais representativas de fontes 

de lucro e de vantagem competitiva; 

 Proporciona convergência entre direção estratégica e execução por meio 

do alinhamento das opções estratégicas com as operações da empresa e; 

 Sugere respostas de processos à turbulência dos ambientes incertos. 

 

Uma das premissas do Modelo Delta é que a arquitetura de relacionamento com o 

cliente, com a consequente articulação e efetivação surge como ponto decisivo no 

estabelecimento da estratégia empresarial. Os vínculos com os clientes, feitos 

diretamente ou por meio de agentes externos, complementadores, e não 

diretamente ligados à oferta, foram definidos como customer bonding por Hax e 

Wilde II (2001). Então, o posicionamento central do Modelo Delta é a estratégia que 

se desenvolve com base no trinômio empresa-complementador-cliente. 

 

No quadro 2 - Comparação de três modalidades de posicionamento competitivo, é 

apresentada uma comparação entre as três das modalidades de posicionamento 

competitivo descritas: 
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Quadro 2 – Comparação de Três Modalidades de Posicionamento Competitivo 

DIMENSÕES POSICIONAMENTO 

(Ansoff, Ohmae e 

Porter)  

VBR – RBV 

Prahalad 

MODELO DELTA 

Hax e Wilde II 

 

Foco da  

Atenção 

Estratégica 

 

Indústria 

(Setor)/Negócio 

 

Corporação 

Empresa estendida 

Empresa 

Cliente 

Fornecedores 

 

Tipos de 

Vantagem 

Competitiva 

Baixo Custo 

ou 

Diferenciação 

Recursos 

Capacidades 

Competências   

Essenciais 

Melhor Produto 

Soluções Totais ao 

Cliente 

System Lock-in 

 

Unidade Básica 

de Vantagem 

Competitiva 

 

Atividades 

 

Core Products 

Processos Adaptativos 

Efetividade Operacional 

Foco no Cliente 

Inovação 

Estratégia Como Rivalidade “Real Estate” “Bonding” 

Fonte: Adaptado de Hax e Wilde II.  

 

O Modelo Delta sugere, então, três alternativas para se conseguir os vínculos – 

(customer bonding) – com o cliente: Melhor Produto (Best Product), Intimidade com 

o Cliente (Customer Solutions) e Aprisionamento de Sistema (System Lock- in). 

 

 

1.8 Estratégia Competitiva de Marketing  

 

Observou-se nas últimas décadas um esforço acadêmico crescente para 

desenvolver novos instrumentos de análises estratégicas, buscando contribuir para 

os processos de tomada de decisão da empresa. Neste contexto, o processo 

estratégico de marketing repousou sobre vários conceitos inter-relacionados, cuja 

base era o desenvolvimento de instrumentos que permitiam à empresa a 

configuração e a manutenção de vantagem competitiva. 
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A identificação de vantagens competitivas pode realizar-se dentro da empresa e em 

seu meio ambiente. Para Porter (1989 p. 23), a base fundamental do desempenho 

empresarial em longo prazo é a vantagem competitiva sustentável. Segundo ele:  

 
 

A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma 
empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o 
custo de fabricação da empresa. O valor é aquele que os 
compradores estão dispostos a pagar, e o valor superior origina-se 
da oferta de preços mais baixos que dos da competência por 
benefícios equivalentes ou por prover benefícios singulares que 
compensem um preço alto. Existem dois tipos básicos de vantagens 
competitivas: liderança em custos e diferenciação. 
 

 
O conceito  de cadeia de valor como um instrumento básico de análise para a 

competitividade introduzido por Porter (1989), baseava-se na análise de todas 

atividades da empresa, no modo como elas interagiam e na determinação das que 

podiam gerar valor para o cliente. Esta análise é vital para o estudo das fontes de 

vantagens competitivas. Porter (1989 p. 34) definiu que:  

 
 

As atividades de valor são as físicas e tecnologicamente distintas, 
por meio das quais a empresa cria um produto valioso para seus 
compradores. A margem é a diferença entre o valor total e o custo 
coletivo da execução das atividades de valor. 

 
 

Conforme a visão de Ohmae (1985 p. 35), estratégia é:  

 
 

o que a estratégia empresarial procura - o que a distingue de todos 
os outros tipos de planejamento empresarial - é, em poucas 
palavras, a vantagem sobre a concorrência. Sem os concorrentes, 
desnecessário seria a estratégia, já que a finalidade única do 
planejamento estratégico é permitir à empresa conseguir sobre seus 
concorrentes, da maneira mais eficiente possível, alguma vantagem 

que depois ela possa sustentar. 
 
 
De acordo como destacado por Day (1990), as duas características mais 

importantes de um mercado competitivo são os clientes e os concorrentes, pois 

constituem as duas dimensões o longo das quais se podem obter vantagem 

competitiva. As empresas centradas em seus concorrentes tendem a adotar 

estratégias de custos, e as empresas centradas em seus clientes tendem a adotar 



 

 

53  

estratégias de diferenciação. 

 

Pela perspectiva de Porter (1989), deve-se dar maior peso à obtenção de vantagens 

competitivas a partir da avaliação do ambiente e do ajuste da cadeia de valor da 

empresa a este. Com referência ao ambiente externo, a empresa deve se empenhar 

em procurar formas de diferenciar sua oferta em relação aos seus concorrentes, em 

termos de linhas de produtos, serviços, recursos humanos e imagem. 

 

A diferenciação refere-se à ação de delinear um conjunto de qualidades 

significativas de modo a distinguir inequivocamente a oferta da empresa daquela 

oferecida pelos concorrentes, enquanto o posicionamento é o ato de projetar a oferta 

da empresa de forma que ela ocupe um lugar distinto nas mentes dos compradores 

do segmento-alvo. 

 

Considerado por Wind (1982), a diferenciação do produto como um conceito 

significativo, na medida em que se baseava nas diferenças e similitudes de 

percepção dos consumidores, entre produtos e marcas concorrentes. O 

posicionamento não deve ser concebido tomando por base somente a similitude 

percebida e as percepções genéricas dos consumidores, mas deve considerar o 

conjunto de suas preferências gerais e específicas, que são o resultado de suas 

necessidades e atitudes. O comportamento do consumidor é, portanto, uma função 

tanto da percepção quanto da preferência, podendo ser diferenciado com base em 

ambas as dimensões. 

 

As vantagens competitivas são, para Lambin (2000),  diferenciadas em dois tipos, as 

que são de origem e natureza distintas e incompatíveis, já que implicam 

capacidades e culturas organizacionais diferentes, destacando a importância dos 

aspectos internos da empresa. Segundo estas ideias, a superioridade conferida pela 

vantagem competitiva é relativa, estabelecida em relação ao consumidor melhor 

posicionado no produto-mercado no segmento, e pode ser derivada de fatores 

internos ou externos à empresa. 

 

A vantagem competitiva será externa se estiver baseada em qualidades diferenciais 

do produto ampliado, que representam valor para o consumidor, seja pela 
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diminuição dos preços, seja pelo atendimento na atenção às suas necessidades. 

Uma vantagem competitiva externa da empresa proporciona um poder de mercado 

efetivo, permitindo impor um preço superior ao do principal concorrente. Uma 

estratégia baseada neste tipo de vantagem será uma estratégia de diferenciação, 

utilizando a capacidade da empresa de fazer marketing para atender às 

necessidades dos clientes não cobertas pelos produtos existentes. 

 

A vantagem competitiva será interna se repousar em uma superioridade da empresa 

baseada nos custos de fabricação, administração ou gestão do produto, 

proporcionando a possibilidade de um preço inferior ao do principal concorrente. 

Esta vantagem resulta em uma melhor produtividade, e facilita uma melhor 

rentabilidade á empresa, ou maior capacidade de resistência a uma baixa de preços 

imposta pelo mercado ou pela concorrência. Uma estratégia competitiva baseada 

neste tipo de vantagem será uma estratégia de custos e utiliza principalmente a 

capacidade organizacional e tecnológica da empresa. 

 

Explorando com maior profundidade a contribuição dos fatores internos à  empresa 

para a obtenção de um desempenho superior, vários autores apresentam um novo 

modelo, mais adequado aos ambientes competitivos, e cada vez mais dinâmicos. 

Desta forma, Hamel e Prahalad (1990 p. 82) introduziram o conceito de 

competências essenciais (core competences), definido como: “é comunicação, 

envolvimento e um profundo comprometimento de trabalhar nas fronteiras da 

organização”.  

 

Esse enfoque foi ampliado por Stalk, Evan e Shulman (1992), quando introduziram o 

conceito de competência em capacidades e habilidades, dizendo que:  

 
 

competências e capacidades reapresentam duas dimensões 
diferentes, mas complementares ao paradigma emergente para uma 
estratégia corporativa. Ambos os conceitos enfatizam os aspectos 
comportamentais da estratégia em contraste com o tradicional 
modelo estrutural. Mas quando as competências essenciais 
enfatizam o conhecimento tecnológico e de produção em pontos 
específicos da cadeia de valor, as capacidades têm uma base mais 
ampla, envolvendo toda a cadeia de valor. As capacidades são 
visíveis para o consumidor de uma forma que as competências 
essenciais raramente são.  
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Portanto, o marketing estratégico está baseado sobre vários conceitos inter-

relacionados, cuja base é desenvolvida por meio de diversos instrumentos, tais 

como: posicionamento, VBR, competências essenciais, análise do ambiente externo, 

que permitem à empresa a configuração e a manutenção de sua vantagem 

competitiva. 

 

 

1.9 - Estratégia de Crescimento, Estratégia Competitiva e Hierarquia de 

Decisão 

 

Partindo-se de uma visão hierarquizada do processo de decisão estratégica, 

formado por um sistema de esferas múltiplas, no qual cada uma dessas esferas é 

representada por um nível hierárquico de decisão, pode se analisar essas decisões 

sob o ponto de vista da estratégia de crescimento e/ou da estratégia competitiva, 

conforme Gioia (2006): 

 

 O primeiro nível do sistema hierarquizado foca no crescimento corporativo, 

buscando satisfazer os stakeholders, especialmente os investidores. É neste 

nível decisório que está a definição e alocação de recursos, equilibrando a 

relação risco-retorno, proporcionando um crescimento da riqueza do investidor. 

Pode-se, então, medir por meio da saúde empresarial se as expectativas dos 

investidores estão sendo atendidas. No caso de empresa saudável, os recursos 

são canalizados para reinvestimento e ao contrário, quando estagnada ou queda 

da organização, os recursos serão direcionados para outros tipos de 

investimento; 

 

 O nível seguinte, Unidade Estratégica de Negócio (UEN), tem seu foco na 

utilização dos recursos. Essa utilização se dá por meio da criação e da entrega 

de valor superior aos clientes, fazendo com que a empresa obtenha vantagens 

competitivas. A convergência ou compatibilização entre a obtenção dessas 

vantagens e as premissas de crescimento e lucratividade estabelecidas no nível 

anterior é um vetor fundamental da UEN. Como a oferta frequentemente é maior 

que a demanda, o ambiente se torna muito competitivo, fazendo com que o 

crescimento seja conseguido à custa do crescimento da concorrência definida e; 
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 As unidades de decisão funcional representam o terceiro nível do sistema 

hierarquizado e elas são responsáveis pela implantação e funcionalidade das 

ações necessárias ao atingimento dos objetivos de crescimento estabelecidos 

nos níveis anteriores. Mais uma vez o foco de convergência e coerência entre as 

estratégias de crescimento corporativo e da UEN deve existir. 

 

O sistema hierarquizado, segundo Gioia (2006), identifica três posições 

competitivas, a saber: 

1. Estratégia Corporativa, no nível decisório corporativo; 

2. Estratégia de Negócio, no nível decisório da UEN e; 

3. Estratégias de Marketing, no nível decisório funcional. 

 

O quadro 3 ilustra as diversas dimensões das estratégias de crescimento e 

competitiva, relacionando-as, mostrando, ainda, as principais decisões financeiras 

associadas a cada nível. Analisando-se o Quadro 3 - Comparação entre as 

Estratégias de Crescimento e Competitivas, depreende-se que uma empresa com 

negócios em vários setores da economia terá multiplicada a complexidade de 

interesses e de públicos a serem atingidos. Nessa situação mais abrangente, faz-se 

necessária uma hierarquização das estratégias, analisando suas diferentes 

dimensões (corporativa, da UN e funcional). 
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Quadro 3 - Comparação entre as Estratégias de Crescimento e Competitivas 

DIMENSÕES ESTRATÉGIA DE 

CRESCIMENTO 

Seleção de Negócios e 

Alocação de Recursos 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

Aplicação de Recursos 

OBJETIVO 

 

 

 

PÚBLICO 

 

FOCO 

 

ESCOPO 

 

PRAZO 

 

CRITÉRIO 

 

 

 

PAPEL DO 

MARKETING 

 

 

DECISÕES 

FINANCEIRAS 

ASSOCIADAS 

Criação e entrega e valor 

superior (Valor econômico, 

rentabilidade e crescimento da 

riqueza do acionista) 

Acionista, proprietários 

 

Mercado de capitais 

 

Setores / indústria 

 

Ciclo dos negócios nos setores 

 

Atratividade: rentabilidade e 

crescimento dos setores) 

 

 

Marketing corporativo 

 

 

Financiamento do crescimento: 

emissão de ações, aumento de 

alavancagem, retenção de 

lucro, aumento da performance 

operacional 

Criação e entrega de valor 

superior (Diferenciação, custo, 

foco, recursos, competências, 

solução total ao cliente ) 

 

Cliente, e outros integrantes da 

cadeia 

 

Competidor/es 

 

Domínio competitivo 

 

Ciclo no negócio da UN/divisão 

 

 

Atratividade: rentabilidade e 

crescimento de setor específico 

Marketing estratégico 

 

 

Investimento em negócios, 

investimentos em 

produtos/mercado 

Fonte: adaptado de Toledo e Rubal (2003) 

 

 

Um critério importante na definição da estratégia é a análise de risco, ou seja, o grau 

de sucesso ou insucesso financeiro resultante. Como consequência direta dessa 

análise haverá um reinvestimento por parte dos acionistas ou proprietários se a 

empresa demonstrar rentabilidade e possibilidade de remuneração futura de capital, 
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o baixo risco. Portanto, tanto a estratégia de crescimento da corporação, que visa 

entrega de valor ao acionista como a estratégia de crescimento da UEN, que busca 

geração de resultados para a empresa ou setor dela, devem levar em consideração 

a análise de risco. 

 

Seguindo a definição de estratégias, a UEN, ao buscar geração de valor para a 

empresa, desenvolve estratégias competitivas para entrega de valor para seus 

clientes, sendo que a unidade funcional operacionaliza estrategicamente por meio 

da alocação dos recursos a ela destinados. Risco e rentabilidade, novamente, 

devem ser levados em consideração para reforçar ou alterar as ações necessárias 

para alcançar a estratégia competitiva. 

 

Para que todas essas estratégias sejam alcançadas, deve-se focar nos seus 

diversos públicos-alvo: acionistas ou proprietários, dirigentes das UENs, clientes e 

consumidores e fornecedores e outros stakeholders. 

 

A disputa por recursos fica claramente definida pelo foco das estratégias. Na 

estratégia de crescimento existe a disputa pelos recursos com outras corporações 

para suprir as necessidades de financiamento, habitualmente realizadas no mercado 

de capitais. As UENs disputam recursos internos para aumento de seus negócios, 

demonstrado pela sua posição competitiva no mercado nos quais atuam. Já as 

unidades funcionais disputam recursos para melhoria dos seus processos produtivos 

e de suporte. 

 

Referindo-se a prazos, verifica-se que estes estão diretamente relacionados ao ciclo 

dos negócios dos diversos setores de atividade econômica, tratando-se das 

estratégias de crescimento corporativo e das UENs. No longo prazo, minimamente 

deve-se considerar o tempo para o retorno do investimento a ser realizado por 

acionistas ou proprietários. Se for considerada a estratégia competitiva, os prazos 

estão relacionados ao ciclo do negócio da UEN. Neste caso, considerando o longo 

prazo, o retorno do investimento da corporação é o ponto focal. Os prazos 

relacionados ao ciclo do produto e do negócio específico são os vetores que 

impactam as unidades funcionais. 
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1.10 Posicionamento de Mercado - segmentação  

 

Conforme notaram Toledo e Hemzo (1991), o posicionamento estratégico era 

descrito como um instrumento de apoio aos processos de decisões estratégicas 

vinculadas à concepção de produtos e empresas, assim como à comunicação de 

suas características e tributos a segmentos de mercados específicos. O conceito de 

posicionamento evoluiu durante o tempo, de forma que, partindo da busca de uma 

definição para os produtos, teve-se voltado para a adoção de uma postura de 

segmentação por parte da empresa no desenvolvimento de seu processo 

estratégico. 

 

A ideia do posicionamento apresentada por Ries e Trout (2009), como um 

instrumento de apoio ao composto de comunicação. Este conceito foi modificando-

se com as contribuições de outros autores como Wind (1982), Kotler e Keller (2006), 

que o ampliaram, identificando-o como Marketing Estratégico. DiMingo (1988) 

propôs uma estrutura mais clara para a compreensão do processo de 

posicionamento estratégico, suprindo sua divisão em duas partes: posicionamento 

de mercado e posicionamento psicológico. Para DiMingo (1988), o posicionamento 

estratégico de mercado fundamentava-se no empenho da empresa em oferecer ao 

mercado um produto ou serviço, de forma mais eficiente e eficaz que a da 

concorrência.  

 

Conforme afirmado por DiMingo (1988):  

 
 

O verdadeiro posicionamento é o processo de distinguir uma 
empresa ou um produto de seus competidores com base em 
dimensões reais - produtos ou valores corporativos significativos 
para seus consumidores, para tornar à empresa ou ao produto 
preferido pelo mercado.  
 
 

Segundo esta ótica, o posicionamento não parte somente da concepção que os 

consumidores fazem do produto ou da empresa, mas deve ajudá-las a distinguir as 

diferenças entre produtos concorrentes. 

 

Na visão de Wind (1982): 
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O termo posicionamento de um produto ou marca refere-se à 
posição que um produto ocupa num mercado dado. Neste contexto, 
a palavra posicionamento abarca os significados de posição como 
lugar, um posto dentro de uma hierarquia e uma atitude mental em 
relação a determinado produto.  

 
 
O processo de posicionamento é uma sequência do processo de segmentação de 

mercado. Uma análise com enfoque de segmentação permite verificar como o 

mercado é definido, e direcionar os esforços de marketing para uma ou mais 

oportunidades de mercado. O posicionamento se dirige a segmento de mercado-

alvo e possibilita avaliar como competir mais efetivamente naquele segmento. 

 

O processo decisório que irá definir o posicionamento supõe o conhecimento de 

alguns elementos. É preciso identificar, inicialmente, as dimensões ou atributos 

utilizados pelos consumidores na avaliação dos programas do mix de marketing das 

empresas concorrentes no mercado. Toma-se por base esses atributos, identifica-se 

na avaliação dos consumidores o grau de importância, a posição relativa da 

empresa frente a seus concorrentes e o processo decisório de compras. É 

necessário destacar que se está posicionando é o produto, ou seja, toda oferta e 

não somente a propaganda e sua avaliação psicológica como sugeriram Ries e 

Trout (2009), ou somente as características físicas do produto. Deve-se estimular o 

interesse sobre o conjunto completo de utilidades oferecidas: atributos físicos, 

imagem, serviços, distribuição e preço do produto. Antes que se formulem 

estratégias de posicionamento, têm que se entender como os consumidores avaliam 

ofertas, desde o ponto de vista da multiplicidade de seus atributos até como eles 

escolhem entre os produtos competitivos. 

 

Do ponto de vista da evolução do pensamento estratégico em marketing, nota-se 

que o conceito de posicionamento reflete claramente o estágio do que Kotler e Keller 

(1995) chamaram de marketing direcionado (Targeting Marketing). A evolução do 

marketing competitivo leva à empresa a descobrir que as estratégias de marketing 

de massa e de variedade de produtos são inadequadas na atualidade. Os mercados 

de massa estão em processo de fragmentação em centenas de minimercados 

caracterizados por uma grande diversidade de perfis e de interesses em termos de 

produtos e canais de distribuição. As empresas estão sendo obrigadas a adotar o 
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marketing direcionado, como forma de identificar melhor as oportunidades de 

mercado e desenvolver os compostos de marketing mais ajustados a cada 

segmento, concentrando seus esforços nos compradores que elas estão em 

melhores condições de atender. 

 

O marketing direcionado pressupõe, segundo Toledo e Hemzo (1991), como etapa 

inicial, o processo de segmentação, (posicionamento de mercado, segundo 

DiMingo), culminando com a estratégia de posicionamento psicológico. A última fase 

da estratégia global do marketing direcionado é, portanto, o posicionamento 

psicológico. Na primeira etapa, a empresa estabelece a posição desejável, na 

segunda, define a forma de comunicação dessa posição no mercado. 

Contrariamente ao que se propõe no marketing massivo e o de variedades de 

produtos, o marketing direcionado contempla a seleção das bases de segmentação, 

a identificação dos segmentos de mercado e a seleção dos segmentos-alvo como 

centro da ação estratégica. Um caso extremo do marketing direcionado é o 

marketing individualizado, onde cada comprador é visto como um mercado potencial 

refletindo os desejos e necessidades únicas. 

 

A etapa de posicionamento de mercado tem por pressuposto a determinação de 

critérios para o êxito competitivo e o conhecimento do mercado. Parte de uma etapa 

zero, em que a empresa empreende o estabelecimento de sua missão, seus 

objetivos, suas metas e a sua estratégia de crescimento, produzindo oportunidades 

relevantes e atrativas do mercado. Uma oportunidade de mercado pode ser 

identificada mediante uma série de indicadores: potencial de vendas, taxa de 

crescimento, características dos compradores e seu grau de influência, localização 

do mercado, hábitos de compras, características dos fornecedores e seu grau de 

influência, custos de produção, custos de vendas, preços, margem de lucro, 

intensidade da concorrência, dinâmica do mercado e canais de distribuição. Estes 

indicadores dão uma visão da posição competitiva da empresa e da concorrência. 

Vencida a etapa zero, o processo de posicionamento de mercado requer 

desenvolver quatro etapas:  

1. Segmentação de mercado – verificar os consumidores em função das suas 

características de comportamento de compra; 

2. Avaliação e seleção dos segmentos de mercado –selecionar os segmentos 
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com maior atratividade;   

3. Análise da concorrência – verificar e monitorar a concorrência em função de 

seus segmentos, estratégias e produtos e; 

4. Estabelecimento de estratégias competitivas – desenvolvimento de 

estratégias competitivas visando um posicionamento diferenciado no 

mercado-alvo.  

 

A definição de uma oferta diferenciada diz respeito ao estabelecimento de um 

pacote de benefícios ou valores, expressos por produto, preço, distribuição e por 

todo o composto de capacidades e serviços de suporte da empresa. A diferenciação 

sempre é possível, estando limitada somente á capacidade da empresa em usar 

suas competências como instrumentos para a solução dos problemas do 

consumidor. Não sendo possível a diferenciação por meio de produtos novos e 

inovadores, existem muitas outras possibilidades: resposta rápida às dúvidas e 

problemas, políticas de entregas, políticas de garantia e devolução, condições de 

preço e pagamento, serviços de manutenção, habilidades do pessoal de vendas, 

tecnologia do processo e forte rede de distribuição. 

 

Uma vez definidas as vantagens competitivas, a empresa deve empreender uma 

ação concreta para anunciá-las de forma persuasiva, tomando cuidado para evitar 

erros de posicionamento. O desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento 

deve considerar dois fatores: as diferenças existentes entre os diversos segmentos 

de mercado e a interação entre linhas e itens do composto de produtos da empresa. 

 

No desenho de uma estratégia de posicionamento podem ser usadas diversas 

bases alternativas, destacadas por Wind (1982), 

 Posicionamento baseado em atributos específicos do produto – a 

empresa utiliza o principal atributo do produto para se posicionar no mercado; 

 Posicionamento com base nos benefícios, nas necessidades e na 

solução aos problemas dos clientes – divulga o seu principal benefício ao 

cliente;  

 Posicionamento com base em ocasiões específicas de uso – a empresa 

promove seu produto como sendo o melhor para um determinado fim;  
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 Posicionamento por categorias de usuários –  a empresa demonstra que 

seu produto é o melhor para um determinado grupo, segmento de 

consumidores; 

 Posicionamento contra outro produto – características dos produtos ou 

serviços são comparados e posicionados como sendo melhores em relação 

aos seus principais concorrentes e;  

 Posicionamento por dissociação de tipo de produto - o conjunto de 

atributos do produto ou serviço e superior ao conjunto dos atributos dos 

produtos ou serviços concorrentes, gerando percepção de melhor valor. 

 

O estabelecimento de um posicionamento psicológico adequado supõe o 

conhecimento dos processos cognitivos e perceptivos dos consumidores sobre o 

produto em questão, como por exemplo, os conceitos da teoria da Gestalt3 sobre a 

percepção, organização e armazenamento de estímulos, que oferece indicações 

sobre o modo como a mensagem será recebida e a imagem desejada será aceita. 

 

A imagem, conforme definido por Levy (apud WIND, 1982), é: “o que se refere e que 

contempla sua existência física com significados: crenças, atitudes e opiniões".  O 

conhecimento da teoria do comportamento do consumidor permite entender o 

processo de assimilação da mensagem e oferecer alternativas para a comunicação. 

Schramm (apud WIND, 1982) sugeriu algumas condições para aumentar a eficiência 

da comunicação: 

 A mensagem (posicionamento) deve ser desenvolvida e encaminhada de 

modo que se possa ganhar a atenção do destinatário; 

 A mensagem (posicionamento) deve empregar sinais que se refiram ás 

experiências comuns ao emissor e ao destinatário; 

 A mensagem (posicionamento) deverá despertar no receptor necessidades 

psicológicas e sugerir formas para satisfazê-las e; 

 A mensagem (posicionamento) deve sugerir um modo de o receptor atender 

essas necessidades de uma forma apropriada á situação em que ele se 

encontra no momento. 

                                            
3 Segundo Engel et al (2000 p.318), a psicologia da Gestalt é definida como: “que enfoca 
como as pessoas organizam ou combinam seus estímulos num todo significativo”.  
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Considera-se que, do ponto de vista estratégico, interessa definir o posicionamento 

em longo prazo, pois é importante o conhecimento do processo de aprendizagem e 

sua influência, nas mudanças de seleção de marcas e produtos. O posicionamento 

de uma empresa, de uma linha de produtos e de uma marca, dentro do contexto do 

Marketing Estratégico, deve ser desenvolvido a partir de uma avaliação das 

características e restrições da empresa ambiente, culminando com uma 

comunicação com credibilidade junto a seus consumidores. 

 

O posicionamento de mercado identifica os atributos a serem comunicados pelo 

posicionamento psicológico, garantindo a efetividade do processo. Deve-se buscar 

sempre a compatibilidade entre o os desejos e necessidades do consumidor e as 

vantagens diferenciais que a empresa possui, buscando-se a oferta de um conjunto 

de produtos ou serviços mais valorizados pelos consumidores que a dos 

concorrentes. 

 

O posicionamento psicológico consiste no desenvolvimento de uma identidade 

corporativa ou identidade de produto distintas, baseadas fortemente nos fatores de 

posicionamento de mercado e direcionadas para o uso dos instrumentos de 

comunicação, buscando predispor favoravelmente ao consumidor a decisão de 

compras desejada pela empresa. O papel do posicionamento psicológico é modificar 

as atitudes e o comportamento do consumidor, procurando criar o interesse 

suficiente para produzir a compra, a experimentação do produto e a comprovação 

das vantagens anunciadas. Por meio do  posicionamento psicológico, procura-se 

traduzir os valores identificados no mercado com auxílio de uma linguagem clara e 

específica, e transmiti-los mediante imagens simbólicas, de modo a inserir o produto 

num nicho próprio na mente do consumidor. Cada segmento requer da empresa o 

desenvolvimento de uma estratégia específica de posicionamento psicológico. Para 

Kotler e Keller (2006), o posicionamento psicológico desenvolve-se em três etapas: 

1. Identificação de vantagens competitivas potenciais; 

2. Seleção das mais apropriadas e; 

3. Comunicação ao mercado. 

A gestão de marketing estratégico deve permitir à empresa criar um produto ou 

serviço que represente, para o comprador, um valor superior ao da ofertas da 
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concorrência. Como mostram Narver e Slater (1990), realizar uma gestão cujo 

resultado seja superior á média do mercado implica a existência de uma vantagem 

competitiva defensável que resulte da criação de um valor superior para o 

comprador. Os fatores chaves que caracterizam uma orientação para o mercado 

são: sua orientação para o cliente, acompanhamento da concorrência, a 

coordenação interfuncional e o monitoramento dos ambiente tecnológicos, social, 

político, para detectar rapidamente as ameaças e oportunidades para a mesma, 

segundo esses autores. A função do marketing na empresa, conforme Narver e 

Slater (1990), implica a doação das prioridades seguintes:  

 Reestruturação do portfólio de atividades - as empresas devem reorientar-

se para atividades de maior valor agregado para seus clientes, baseada tanto 

nos avanços tecnológicos como no know-how organizacional; 

 Elaboração de uma estratégia de marketing ajustada ou adaptada - os 

consumidores buscam soluções adaptadas a seus problemas específicos e 

não soluções padronizadas. Corresponde á empresa encontrar estas 

expectativas por um esquema de segmentação ajustado e por uma 

comunicação interativa; 

 Acompanhamento da concorrência - esta capacidade implica a existência 

de um sistema de análise e seguimento da concorrência, que permita a 

antecipação de suas ações; 

 Desenvolvimento de sistemas de previsão - em um ambiente turbulento, 

os métodos clássicos de previsão se convertem em inoperantes. A empresa 

deve estar "disposta a tudo" e, para eles, deve reforçar sua capacidade de 

adaptação e de desenvolver cenários alternativos; 

 Incorporação de uma ótica de marketing global - com a globalização, 

aparecem segmentos supranacionais, que constituem oportunidades 

importantes para a empresa e; 

 Adoção do marketing responsável - surgem novas necessidades na 

sociedade, que deseja proteger seu ambiente e que espera que as empresas 

se preocupem com o bem-estar dos indivíduos e da sociedade, e não 

somente com o curto prazo, e de forma sustentável. 

 

Metodologicamente, para aplicar estas prioridades, a empresa deve identificar o 
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mercado no qual deseja competir e definir uma estratégia de presença. Esta escolha 

do mercado de referência implica a partição do mercado total em subconjuntos 

homogêneos em termos de necessidades e de motivações de compra, suscetíveis 

de constituir mercados potenciais distintos. Uma empresa pode escolher entre 

dirigir-se à totalidade de seu mercado, ou concentrar-se em um ou vários segmentos 

que formam parte do mercado de referência. Esta partição se realiza normalmente 

em duas etapas distintas: uma etapa de macro-segmentação que identifica os 

produtos-mercados; uma etapa de micro-segmentação que leva a identificar os 

segmentos no interior de cada um dos produtos-mercados selecionados. Se tomar 

por base a partição do mercado total, a empresa poderá, de imediato, avaliar a 

atratividade dos produtos-mercados e segmentos selecionados, medir sua própria 

competitividade e definir uma estratégia de cobertura do mercado de referência. 

 

Para desenvolver esta estratégia de segmentação do mercado de referência, a 

empresa, de acordo com Shapiro e Bonoma (1984), deve dirigir seu enfoque para o 

consumidor. Em sua busca pelo bem-estar, o consumidor se comporta como um 

indivíduo confrontado com um problema de decisão que intervém ativamente para 

resolvê-lo. A teoria do comportamento do consumidor, devida principalmente a 

Abbott (1955), Becker (1965) e Lancaster (1966), constitui o marco conceitual sobre 

o qual se apoia o marketing estratégico. Esta teoria descreve o consumo como uma 

atividade em que os bens selecionados pelo indivíduo são utilizados sozinhos ou em 

combinação, com a finalidade de "produzir" serviços a partir dos quais deriva a 

utilidade. A partir dessa perspectiva os bens são considerados como conjunto de 

atributos e o consumidor como um produtor de satisfação final. Esta noção de 

produto, considerado como um conjunto de atributos, é completamente básica no 

delineamento do marketing estratégico. 

 

As estratégias de segmentação funcional - benefit segmentation, Haley (1968), 

consistem então em buscar sistematicamente conjuntos de novos produtos, para os 

quais não existe oferta competitiva no mercado, mas que satisfazem as expectativas 

de um grupo específico de compradores, suficientemente importantes para justificar 

o lançamento de um produto ou marca adaptado a suas necessidades.  

 

Uma estratégia de segmentação se apoia, inicialmente, na identificação das 
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vantagens buscadas pelos diferentes grupos de compradores, continuando, após, 

com a elaboração e o desenvolvimento de conceitos de produtos destinados a 

solucionar as expectativas específicas do grupo de compradores eleito como 

objetivo. O objetivo é definir o mercado de referência do ponto de vista do 

comprador e não em termos de produto. 

 

Para alcançar este objetivo, três dimensões são consideradas na divisão do 

mercado de referência em macro-segmentos: 

1. as necessidades, funções ou combinações de funções a satisfazer; 

2. os diferentes grupos de compradores potencialmente interessados no 

produto e; 

3. as tecnologias existentes suscetíveis de produzir estas funções. 

 

O mercado de referência pode ser, então, definido segundo três enfoques: 

 Como produtos-mercados, definidos como a intersecção entre grupos de 

compradores e de uma mescla de funções baseadas em uma tecnologia 

concreta. Este conceito é o mais adequado ao enfoque de marketing 

estratégico. Ao definir o mercado de referência em relação à função realizada 

para um grupo determinado de compradores, a empresa se ajusta à realidade 

da demanda e das necessidades. Esta definição permite determinar 

automaticamente quatro elementos chaves da estratégia da empresa: Os 

compradores a satisfazer, o conjunto de vantagens procuradas pelos 

compradores, os competidores a serem superados e as capacidades a serem 

adquiridas; 

 Como mercado, que cobre o conjunto das tecnologias para uma função e um 

grupo de compradores. A noção de mercado está muito próxima do conceito 

de necessidade genérica pelos compradores a serem atendidos e no caráter 

substituível das diferentes tecnologias para uma mesma função e; 

 Como indústria, que é definida por uma tecnologia, quaisquer que sejam as 

funções e os grupos de compradores afetados. A noção de indústria é a mais 

clássica, seu enfoque em direção às características da oferta não favorece 

uma orientação de mercado da empresa. 
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A escolha de uma estratégia de cobertura do mercado de referência se baseará na 

análise de atratividade e competitividade, levada a cabo em cada segmento. 

Conforme proposto por Abell (1980), diferentes estratégias de cobertura podem ser 

consideradas pela empresa: 

 Estratégia de concentração, pela qual a empresa define seu campo de 

atividade de maneira restritiva em um produto-mercado, uma função e um 

grupo de compradores. Procura uma participação de mercado elevada, em 

um nicho bem diferenciado; 

 Estratégia de especialista em produto. A empresa prefere especializar-se 

em uma função, mas cobrindo todos os grupos de compradores afetados por 

essa função; 

 Estratégia de especialista em cliente. A empresa se especializa em uma 

categoria de clientes; 

 Estratégia de especialização seletiva. Esta estratégia consiste em introduzir 

vários produtos sem vínculo entre eles e; 

 Estratégia de cobertura completa. Consiste em propor uma linha completa 

para satisfazer as necessidades de todos os grupos de compradores. 

 

A micro-segmentação consiste em analisar a diversidade de necessidades e dividir o 

produto-mercado em subconjuntos de compradores que buscam no produto o 

mesmo conjunto de atributos. O processo de micro-segmentação se realiza em 

quatro etapas: 

1. Análise de segmentação. Dividir o produto-mercado em segmentos 

homogêneos do ponto de vista das vantagens procuradas e diferentes dos 

outros segmentos; 

2. Escolha dos segmentos objetivos. Selecionar um ou vários segmento-alvo, 

tendo em conta os objetivos da empresa e suas qualidades distintivas; 

3. Escolha do posicionamento. Em cada um dos segmentos considerados, 

posicionar-se sobre as bases das expectativas dos compradores, tendo em 

conta as posições mantidas pela concorrência e; 

4. Programa de marketing objetivado. Desenvolvimento de um programa de 

marketing adaptado às características dos segmentos-alvo. 
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A divisão do binômio produto-mercado em segmentos homogêneos pode ser feita, 

segundo Lambin (2000), de várias maneiras: 

 Pelas características sócio-demográficas dos consumidores 

(segmentação sócio demográfica ou descritiva). Sua hipótese é que as 

diferenças nos perfis sócio demográficos são as que estão na origem das 

diferenças nas vantagens procuradas e nas preferências. As variáveis mais 

utilizadas são a localização, o sexo, a idade, a renda e as classes 

profissionais; 

 Pelas vantagens procuradas no produto, pelos consumidores potenciais 

(segmentação por vantagens). Na segmentação por vantagens procuradas, a 

ênfase é colocada, não tanto nas diferenças sócio demográficas dos 

compradores, mas nas diferenças nos sistemas de valores; 

 Pelas características do comportamento de compra (segmentação 

comportamental). Os diferentes critérios utilizados são: status do usuário, a 

taxa de uso do produto, status de fidelidade, a sensibilidade a um fator de 

marketing e; 

 Pelos estilos de vida, descritos em termos de atividades, interesses e 

opiniões (segmentação sociocultural). Parte da ideia de que indivíduos muitos 

diferentes, em termos socioeconômicos, podem ter comportamentos muito 

diferentes: o objetivo consiste em desenhar um retrato mais humano dos 

compradores, que não se limite apenas ao perfil sócio demográfico, mas que 

compreenda igualmente informações sobre valores, atividades, interesses e 

opiniões. A segmentação por estilo de vida, ou segmentação psicográfica, vai 

mais além e aborda o domínio das motivações e da pessoalidade em relação 

ao consumo.  

 

Conforme Kotler e Keller (2006),  para ser eficaz, uma segmentação deve reunir 

quatro grupos de condições: 

1. Respostas Diferenciadas, cada segmento reage de modo distinto às 

ações do composto de marketing;    

2. Tamanho Suficiente – o segmento deverá ser grande ou rentável o 

suficiente para apresentar atratividade,  

3. Mensurabilidade – os segmentos devem ser mensuráveis para que sua 
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atratividade seja verificável,  e; 

4. Acessibilidade (acionabilidade) – muitos são os exemplos de segmentos 

que embora sejam muito atrativos não são facilmente acessíveis ou 

acionáveis, principalmente aqueles ligados à grupos étnicos específicos. 

  

Uma análise de atratividade tem por objetivo a medida do nível de demanda e de 

prever o ciclo de vida de cada segmento identificado. A evolução da demanda pode 

ser provocada por dois grupos de fatores explicativos: Os fatores fora de controle da 

empresa e os fatores sob controle da empresa. Os fatores sob controle da empresa 

são essencialmente os instrumentos de marketing operacional que a empresa pode 

manipular para atuar sobre a demanda.  Entre os fatores fora de controle está o 

conjunto de restrições e circunstâncias às quais a empresa deve fazer frente em um 

mercado e que não são controlados por ela. Entre os fatores incontroláveis mais 

importantes encontra-se a evolução da tecnologia, que favorece o desenvolvimento 

de novos produtos mais rentáveis; os produtos existentes e a evolução dos hábitos 

de consumo, que tornam alguns produtos inadequados ao mercado, demandando 

outros. 

 

Após avaliar a atratividade própria dos binômios produto-mercado e segmentos que 

formam parte do mercado de referência, a etapa seguinte da gestão do marketing 

estratégico tem por objetivo analisar o clima ou situação competitiva de cada um dos 

binômios, e avaliar, em seguida, a natureza e a força da vantagem competitiva que 

os concorrentes existentes ostentam em cada um deles. Um binômio produto-

mercado pode ser muito atrativo em si mesmo, não o sendo, entretanto, para uma 

empresa determinada, dadas suas forças e fraquezas, comparadas com as dos 

concorrentes prioritários, que podem ser inferiores. Uma análise da competitividade 

tem por objetivo identificar o tipo de vantagem competitiva que uma empresa ou uma 

marca pode manter, e avaliar em que medida esta vantagem é defensável, tendo em 

conta a situação competitiva, as relações das forças existentes e as posições 

ocupadas pelos concorrentes. 

 

Por vantagem competitiva entende-se as características ou atributos que um produto 

ou uma marca possui, que lhe confere uma certa superioridade sobre os seus 
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concorrentes imediatos. Esta superioridade é uma superioridade relativa, 

estabelecida em referência ao concorrente melhor situado no mercado ou segmento.  

 

Uma vantagem competitiva se denomina externa, quando se apoia em qualidades 

distintivas do produto, as quais constituem um valor superior para o comprador, seja 

diminuindo seus custos de uso, seja aumentando seu rendimento de uso. Uma 

vantagem competitiva se denomina interna, quando se apoia em uma superioridade 

da empresa na área dos custos de fabricação, de administração ou de gestão do 

produto, que confere um valor do produtor, dando-lhe um custo unitário inferior ao do 

concorrente prioritário. 

 

A noção de rivalidade ampliada, devida a Porter (1986), se apoia na ideia de que a 

capacidade de uma empresa para explorar uma vantagem competitiva em seu 

mercado de referência depende não somente da concorrência direta que ali ela 

encontre, mas também do papel exercido pelas forças rivais, como os concorrentes 

potenciais, os produtos substitutos, os clientes e os fornecedores. As duas primeiras 

forças constituem uma ameaça direta; as outras duas uma ameaça indireta, devido a 

seu poder de negociação. O jogo combinado destas cinco forças competitivas é o 

que determina, em última instância, o benefício potencial de um binômio produto-

mercado. A situação competitiva descreve o grau de interdependência entre os 

concorrentes. 

 

Com esses elementos, a empresa classifica os diferentes binômios produto-mercado 

cobertos por ela, em função da atratividade do mercado de referência (análise de 

atratividade) e em função das posições mantidas em cada segmento (análise de 

competitividade). As análises do portfólio de negócios ou produtos permitem 

caracterizar a posição estratégica de cada um, com base em duas dimensões 

independentes: a atratividade intrínseca dos segmentos mercado de referência, 

onde se exercem as atividades, e a força competitiva da empresa em cada célula 

produto-mercado considerada. 
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1.11 Valor e Estratégia de Marketing 

 

Há algumas décadas, a determinação do conceito de valor tem sido utilizado como 

parte essencial da estratégia utilizada pelas organizações. O valor pode ser 

demonstrado por meio de diversas e distintas formas. As organizações buscam 

construir valor essencialmente destacando-se de seus principais concorrentes pela 

criação de uma posição de mercado que seja atraente pela perspectiva do cliente. 

Essa oferta deve ser acompanhada por uma efetividade operacional (PORTER, 

1996). 

De modo amplo, valor é definido segundo a literatura de princing como a totalidade 

dos benefícios percebidos pelo cliente em função dos desembolsos necessários 

para a aquisição de um bem (MARN; LESZINSKI, 1997). Dois autores: Gale (1996) 

e Grewal et al. (1998), propõem que a qualidade aparece como o benefício primário. 

Para esse autor, o desembolso é o que, pela perspectiva dos clientes, exerce a 

principal influência na percepção de valor. É observado que o papel do preço é 

muito complexo, não sendo ele utilizado como único fator no processo de decisão da 

compra. No processo decisório, fatores como experiência anterior, informação do 

cliente e outras associações podem afetar de modo substancial a percepção do 

preço e o valor percebido do produto. 

 

Segundo Doyle (1990, p.17), o valor visto pela perspectiva do cliente não é o que o 

produto oferece mas sim aquilo que ele obtém. Outros autores como (GRÖNROOS, 

1997; KOTLER; KELLER, 2006; NAUMANN, 1995; TREACY;WIERSEMA, 1998; 

ZEITHAML, 1988) ampliaram o conceito de sacrifício, incluindo as variáveis de 

tempo e de esforço físico e mental.  

 

O valor entregue ao cliente é definido, conforme Kotler e Keller (2006, p.140), pela 

diferença entre a totalidade dos benefícios de imagem, pessoas, serviços e do 

produto em si, ao que ele atribui o nome de valor total do cliente e dos sacrifícios 

monetários, de tempo e de esforço físico e psicológico cujo conjunto é denominado 

como custo total para o cliente, conforme demonstrado na Figura 11 - 

Determinantes de Entrega de Valor ao Cliente. A esta visão Slater e Narver (1990, 

p. 120), acrescentam que o aumento nas vendas e das margens tornam os 
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benefícios tangíveis. 

 

Figura 11 - Determinantes de Entrega de Valor ao Cliente  

 

Fonte: Kotler e Keller (2006, p.145) 

 

 

O Valor pode ainda ser definido em função das necessidades dos clientes e o que 

eles desejam, de acordo com a visão comportamental do consumidor. Com o 

surgimento da teoria meio-fim Gutman (1982) foi possível que técnicas para a 

mensuração de valor surgissem. O modelo de Zeithaml (1988) onde as variáveis de 

preço, qualidade e valor estão relacionadas. Nesse modelo, ainda são inclusas as 

características intrínsecas como a composição física do produto, que não pode ser 

alterada sem que o produto seja modificado e as características extrínsecas, as 

quais não são partes do produto, como preço, marca e promoção. A Figura 12 - 
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Modelo Meio-Fim Relacionando Preço, Qualidade e Valor, demonstra o modelo.  

 

 

Figura 12 - Modelo Meio-Fim Relacionando Preço, Qualidade e Valor  

 

 

Fonte: Zeithaml (1988, p. 4)  

 

 

A contribuição de Woodruff (1997, p.142) sobre o conceito de valor para o cliente, 
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clientes. A Figura 13 - Modelo de Hierarquia do Valor do Cliente, representa o 

modelo.  

 

 

Figura 13 - Modelo de Hierarquia do Valor do Cliente 

 

Fonte: Woodruff ( 1997, p.142)  

 

Por sua vez, outros autores como Sheth et al. (1998), identificam cinco variáveis que 

podem alterar o comportamento de compra por parte dos clientes na percepção de 

valor, funcional, social, emocional, epistêmico e condicional. O valor atribuído ao 

produto deve ser de acordo com Levitt (1990, p.84) feito em função da sua 

capacidade de compreender e atender as necessidades de seus consumidores.  

 

Para Bhat e Reddy (1998) existe uma distinção quando uma marca entrega valor, se 

as necessidades supridas forem de ordem prática, o valor entregue será funcional; 

quando o valor entregue estiver relacionado com necessidades de auto-expressão a 

entrega será simbólica. 
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Demais autores, a exemplo de Durgee et al. (1996) e Engel et al. (2000), sugerem 

que o valor pode ser também entregue em razão de crenças compartilhadas ou em 

função de grupos de normas desejáveis, que por sua vez influenciam atitudes 

individuais e consequentemente comportamentos. 

 

A definição de valor ganha importância não somente na área de marketing como 

também vai ser discutida por diversos autores de diferentes áreas (como PORTER, 

1986; GALE, 1996; PIERCY, 1998), que definem valor como sendo o que os 

consumidores estão dispostos a pagar. Segundo a sua visão, as organizações 

adotam estratégias de custo, visando a oferta de produtos a custos reduzidos ou por 

diferenciação, pela melhor oferta de atributos ou desempenho pela perspectiva do 

consumidor. Outros autores, como Morrow (1992) e Ravald e Grönroos (1996), 

apesar de trabalharem com as mesmas variáveis de custo e de diferenciação, 

propõem que o ideal a ser atingido é a combinação delas, num estágio de equilíbrio. 

 

A visão de que a noção da entrega de valor compreende atender ou superar as 

expectativas dos consumidores em relação à qualidade do produto e/ou do serviço e 

com preços baseados nessas variáveis, estando elas em consonância entre si e 

com as operações internas da empresa para que a entrega possa ser realizada da 

melhor forma possível é abordada por Naumann (1995). Por sua vez, Gale (1996), 

acredita que não cabe exclusivamente aos gestores a responsabilidade exclusiva de 

atender as necessidades dos clientes, cabendo a eles o foco na complementação 

das competências e nas atividades dos consumidores. Eles ainda destacam que os 

consumidores possuem interesse em pagar por serviços que baixem os seus custos 

ou ainda complementarmente que os possibilite a fazer coisas que não seriam 

possíveis sem o produto. Para Richins (1994) são três as variáveis de entrega de 

valor ao cliente, a qualidade, o custo (monetário e o não monetário) além do 

planejamento do tempo, incluindo-se ai a entrega e as sub-variáveis de tempo e 

local. 

 

O conceito de valor também é discutido na relação entre as empresas, por Anderson 

e Narus (2008). Para esses autores, o conceito de valor para as empresas está 

relacionado em razão do custo/benefício. As empresas consideram sobretudo a 

variável monetária, quantos Reais gastos pelo benefício recebido, sejam eles em 
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forma de produtos e/ou serviços adquiridos ou incorporados ao produto. Assim, eles 

chegaram à noção de valor por meio de duas características básicas, valor e preço, 

onde um acréscimo ou diminuição no preço da oferta não altera o seu valor pela 

perspectiva do cliente, funcionando de modo inverso, como um incentivo à sua 

aquisição. O incentivo à compra pelo cliente é igual à diferença entre valor e preço. 

A seguinte inequação demonstra essa noção: 

 (Valorf - Preçof)   >  (Valora - Preçoa) 
 
onde: VALORf  e PREÇOf  são valores e preços da oferta do fornecedor (supplier) e VALORa  e 
PREÇOa  representam valores e preços da próxima alternativa de compra. 

 

 

Os custos no processo de precificação de valor assumem um papel de destaque, 

pois quanto menores eles forem em relação ao valor entregue, tanto maior será a 

possibilidade da organização de aumentar as suas margens e auferir lucros. A 

Figura 14 - Relacionamento de Valor Alto com Custo, ilustra esse conceito, conforme 

(DOLLAN, 2000, p. 2). 

 

Figura 14 - Relacionamento de Valor Alto com Custo 

 

Fonte: Adaptado de Dolan (2000, p. 2)  
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O processo de criação de valor pela perspectiva do marketing estratégico, de acordo 

com  Webster (1993), toma por base três premissas: a sua definição, o seu 

desenvolvimento e finalizando com a entrega. Posteriormente, Piercy (1998, p. 25) 

apresenta um modelo de tomada de decisão, que complementa esse conceito 

incluindo as seguintes dimensões para cada uma das premissas: a) 

analítica/técnica; b) comportamental; e c) organizacional, conforme demonstrado na 

Figura 15 - As Dimensões do Processo Organizacional. 

 

Figura 15 - As Dimensões do Processo Organizacional 

 

Fonte: Piercy (1998, p. 226).  

 

 

Os gestores somente conseguem compreender a aprendizagem dos clientes em 

atividades e tarefas, Woodruff (1997, p. 146), que gerem a vantagem competitiva no 
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Valor do cliente 

Analí ca/Técnica	

Comportamental	

Organizacional	

	
Informação	

	
	
	

Interpretação	
Entendimento	

	
	

Aprendizagem	
	

	
Operações	

	
	
	

Mo vação	
Compromen mento	

	
	
	

Responsividade	

	

	
Logís ca	

	
	
	

A tudes		
Comportamento	

	
	

Orientação	
Estratégica	

	

Definição	de	
Valor	

Desenvolvimento	
	de	Valor	

Entrega	de	
Valor	



 

 

79  

informação desse comportamento. Segundo o autor, as empresas podem 

desenvolver esses processos de identificação e compreensão de forma a treinar os 

seus gestores a usufruírem, conforme demonstrado na Figura 16 - Traduzindo 

Aprendizagem do Valor do Cliente em Ação. 

 

Figura 16 - Traduzindo Aprendizagem do Valor do Cliente em Ação 

 

Fonte: Woodruff (1997, p. 147) 

 

 

Os itens a serem enfocados são os seguintes: 

 Aprendizagem do valor do cliente,   Integração da informação de valor do 
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Cliente, utilizando modelos analíticos de valor do cliente e acesso a sistemas 

de informação de valor do cliente;  

 

Figura 17 - Integrando Dados de Valor do Cliente  

 

 Fonte: Woodruff (1997, p. 147) 

 

 Criar estratégia de entrega de valor ao cliente: este conceito especifica as 

dimensões de valor, particularmente as consequências de benefícios em 

situações de uso desejadas; 

 Tradução da estratégia em requerimentos e processos internos de valor 

do cliente: os processos organizacionais internos devem ser compreendidos 

e projetados exclusivamente  para entrega do valor, conforme descrito pelas 

várias dimensões de conceito de valor do cliente. Uma vez identificados, os 

gestores devem especificar seus requerimentos que certificam a entrega dos 

valores desejados. Para dar suporte na implementação destes componentes, 

a utilização de instrumentos como QFD (Quality Function Deploymen 4 , 

                                            
4
 Segundo a definição de autor que desenvolveu esse termo, Akao (1994 p.339): “Método para 

transformar as demandas dos usuários na qualidade do projeto, para implantar as funções de 
formação da qualidade e implantar métodos para alcançar a qualidade do projeto em subsistemas e 
componentes e, finalmente, nos elementos específicos do processo de fabricação” . 
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Brainstorming5), simulações e exercícios de cenários de utilização do cliente, 

são bastante frequentes; 

 Implementar entrega de valor ao cliente: organizações hierárquicas 

podem encontrar dificuldades de entrega de valor ao cliente, especialmente 

quando o processo de valor envolver toda a estrutura departamental da 

organização e;  

 Acompanhamento de entrega de valor ao cliente: as organizações devem 

criar um sistema que monitore constantemente a entrega do valor ao cliente 

bem como que demonstre os resultados financeiros obtidos.  Com a 

concorrência entre as empresas se tornando cada vez mais intensa e sendo 

elas obrigadas a compreenderem como o processo de satisfação do seus 

clientes é obtido, principalmente em termos de atributos. Normalmente esses 

atributos são os mesmos para todos sendo necessária a compreensão e sua 

utilização para que o processo de melhoria continua seja implementado. 

Assim, as organizações devem ao longo do tempo focarem em sistemas que 

mensurem as causas, determinação de valor ao cliente e não nas 

consequências, sistemas de mensuração de satisfação do cliente. As 

organizações que terão desempenho superior no mercado serão aquelas 

mais aptas a identificarem meios de compreensão sobre qual o valor 

desejado pelos seus clientes, conforme demonstrado na Figura 18 - Processo 

de Determinação de Valor do Cliente (CVD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Técnica para geração de ideias em grupo, apresentada por Alex Osborn, em seu livro “Applied 

Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving.  
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Figura 18 - Processo de Determinação de Valor do Cliente (CVD) 

 

Fonte: Woodruff (1997, p.144)  

 

Os processos de compreensão, criação e entrega de valor ao mercado e clientes 

empresarias específicos, constituem na visão de Anderson e Narus (2008, p.4) o 

conceito de administração do mercado empresarial. As atividades fundamentais 

nesses processos são: 

 Sentindo o Mercado: é o processo de como o conhecimento é gerado sobre 

o mercado e como ele é utilizado pelos gestores na sua tomada de decisão; 

 Entendendo Firmas como Clientes: é o processo de geração de 

conhecimento de como a organização se utiliza da sua rede de fornecedores 

para agregar valor às suas ofertas, integrando atividades de compra com as 

demais áreas da organização; 

 Desenvolvendo Estratégia de Mercado: o estudo de como melhor 

aproveitar os recursos existentes na empresa para que o sucesso de curto e 

longo prazo sejam alcançados, por meio de um fluxo de ações que possam 

ser revisadas e monitoradas e aprendidas durante o processo de 

implantação; 

 Gerenciando Ofertas de Mercado: é a forma pela qual os produtos, 

serviços, programas e sistemas são alinhados de modo a criarem o maior 

valor para os segmentos e clientes específicos dentro de um mesmo 

processo;  
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 Obtenção de Novas Ofertas: as organizações devem desenvolver atividades 

para que ideias sejam transformadas em produtos e esses em ofertas de 

valor ao mercado;  

 Gestão do Canal de Negócios: as empresas devem criar ofertas para os 

seus revendedores que se traduzam em market-place equity, isso deve ser 

realizado por meio de processos que desenvolvam uma série de elementos 

essenciais tanto de marketing como de distribuição, visando os requisitos 

tanto dos segmentos como dos mercados identificados pela criação de valor 

pelo sistema de logística e da força de vendas;  

 Ganhando Clientes: as empresas devem constantemente ampliar a sua 

rede de negócios, considerando a combinação entre os requisitos de seus 

clientes, oferta, necessidades e prioridades, efetuando a venda de tal modo 

que o pedido seja atendido preferencialmente e integralmente o que fora 

solicitado e assim aumentando as chances de gerar maior valor ao 

revendedor;  

 Mantendo Parcerias com Revendedores: a relação entre empresa 

fabricante e seus revendedores deve ser trabalhada dentro de uma visão de 

parceria onde o sucesso ou fracasso de um dos dois será um fracasso de 

ambos. Dentro dessa visão ambos colaborarão juntos visando acompanhar e 

atender as mudanças que ocorrem no mercado e; 

 Mantendo Relacionamento com Cliente: trata do processo de atender 

requerimentos do cliente, mutuamente acordados, de maneira contínua. e 

superior, buscando uma parcela selecionada de negócios do cliente por meio 

da construção de interesses compartilhados Anderson e Narus (2008 p.6).  

 

No marketing de relacionamento, o valor para o cliente é o principal elemento de 

acordo com Ulaga e Eggert (2005, p.83), sendo a principal referencia na criação e 

manutenção dos relacionamentos de longo prazo existentes no mercado 

empresarial. Para esses autores, esse relacionamento de valor pode ser dividido em 

duas partes, os benefícios e os sacrifícios do relacionamento. 

 

A criação de valor é considerada como chave para relacionamentos colaborativos 

entre fornecedores e clientes. É ponto essencial para criação e manutenção de 
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relacionamentos industriais de longo prazo. Os mesmos autores dividem este 

relacionamento de valor em duas facetas com as seguintes componentes:  

1. Benefícios do Relacionamento:  

 Benefícios relacionados ao produto: qualidade, desempenho, melhor 

serviço, manutenção e reparos, comparado com várias ofertas 

alternativas; 

 Benefícios de relacionamento estratégico: estes vão além da troca de 

produtos e serviços. Como exemplo tem-se transferência de know-how, 

desenvolvimento de novos produtos e aumento de competitividade e; 

 Benefícios pessoais: apesar de relações empresariais, estas são 

gerenciadas por indivíduos das organizações. Desta forma, benefícios 

pessoais, tais como melhor conhecimento ou relacionamento entre as 

partes geram fatores influenciadores em tomada de decisão.  

2. Sacrifício do Relacionamento:  

 Sacrifícios: corno exemplos tem-se custo dos produtos e serviços, corno 

também custos internos ou externos de coordenação. 

 

 

1.12 Marketing e o Conceito de Valor 

 

O conceito de valor tem diferentes interpretações quando visto pelos ângulos da 

Economia, da Psicologia ou até pela Antropologia. 

 

O valor está representado, de acordo com Porter (1986), por aquilo que os 

compradores estão dispostos a pagar, sendo que valor superior advém de uma 

oferta de preço mais baixo que aquele da concorrência, mantendo-se paridade nos 

benefícios oferecidos ou a oferta de benefícios especiais ou únicos, mantendo-se a 

paridade nos preços ou justificando e compensando um preço maior. 

 

Para o Marketing esse conceito se tornou ferramenta importante de suporte às 

decisões, principalmente nos últimos vinte anos, significando um elemento 

fundamental no contexto de troca (trade). 
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Essa visão diferente, mas como elemento fundamental, está em diversos textos que 

se referem a valor e valor percebido: 

 Valor para o cliente é toda avaliação sobre a utilidade do produto, feita por 

ele, baseada na percepção do que é recebido frente ao que é oferecido, 

(RUST et al. 2001). 

 Valor é a expressão, em unidades monetárias, do conjunto de benefícios 

econômicos, técnicos, de serviço e sociais recebidos pelo cliente, 

confrontados com o preço pago pelo produto, levando em consideração a 

disponibilidade da oferta e os preços do fornecedor, (ANDERSON e 

NARUS 2008). 

 Valor para o cliente é a qualidade percebida pelo mercado associada ao 

preço relativo do produto, (GALE 1996), e; 

 Valor percebido pelos compradores representa, segundo Grewal et al. 

(1998), a troca entre os benefícios ou a qualidade que eles veem no 

produto e o sacrifício ao pagarem o preço (do produto). É a razão entre 

benefícios percebidos e sacrifícios percebidos, os últimos incluindo todos 

os custos suportados pelo comprador ao realizar uma compra, como preço 

de compra, custos de aquisição, transporte, instalação, manuseio, reparos 

e manutenção, riscos de falha ou de desempenho ruim. Os benefícios 

percebidos são uma combinação de atributos físicos, atributos de serviço 

e suporte técnico disponível, em relação a algum uso particular do 

produto, assim como o preço de compra e outros indicadores de qualidade 

percebida. 

 

Um conceito alternativo é introduzido por Kotler (2006 p.140), o de Valor Entregue, 

definido como sendo a diferença entre o Valor Total Esperado e o Custo Total 

Obtido. A primeira parte desse conceito refere-se ao conjunto dos benefícios 

esperados ou proporcionados pelo produto ou serviço, gerando a assim denominada 

expectativa. A segunda parte é representada pelo preço e demais custos inerentes à 

compra e desempenho do produto ou serviço. A comparação entre esses dois 

fatores leva o consumidor à satisfação ou insatisfação.  
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Essa multiplicidade de foco entre os diferentes autores ressalta algumas diferenças, 

mas mostra pontos de convergência, segundo Toledo (2011), tais como:  

 O valor para o cliente está vinculado ao uso de um produto ou serviço; 

 Valor está mais para algo percebido pelo cliente do que determinado 

objetivamente pela empresa e; 

 As percepções envolvem um compromisso ou relação de troca entre o que o 

cliente recebe, como qualidade, benefícios, utilidade e o que ele oferece pelo 

produto ou serviço, como preço e algum tipo de sacrifício. 

 

Excluído o preço de compra de um produto ou serviço, o conjunto dos benefícios, 

econômicos, sociais, psicológicos e outros, bem como os demais custos para a 

obtenção desses benefícios, representa conceitualmente uma oferta de mercado. 

Portanto, o benefício recebido, em troca do preço pago por um produto ou serviço é 

o que se denomina valor. Para o Marketing, duas dimensões, sob a ótica do 

comprador são analisadas: quantidade de benefícios do produto e o custo para se 

obter esses benefícios. 

 

Qualquer característica ou atributo de um produto, tangível ou não, passa a 

representar utilidade quando convertidos em benefícios para o cliente. A aquisição 

de um produto ou serviço se dá, primariamente, pelos benefícios percebidos, nem 

tanto por um atributo ou funcionalidade. Essas características, atributos ou 

funcionalidades servem mais para mostrar o caminho da obtenção do benefício 

esperado. Essas percepções são criticas no processo mercadológico. Uma empresa 

frequentemente valida características ou atributos do produto ou serviço, mas só 

consegue a preferência do cliente quando ele reconhece o resultado do atributo 

como benefício esperado ou desejado. 

 

O custo de aquisição do produto ou serviço representa o esforço ou sacrifício que o 

cliente está disposto a fazer para a realização da troca (trade). As duas dimensões 

podem ser observadas na Figura 19 - Formação do Valor Percebido. 
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Figura 19 - Formação do Valor Percebido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Szafir-Goldstein (2000)   

 

O cliente frequentemente toma decisão de compra com base em preço percebido, 

ou seja, o custo esperado sobre o produto ou serviço. Consequentemente, valor é 

representado por uma equação que indica a quantidade de benefícios oferecidos e 

proporcionados em relação ao custo de sua obtenção. Na mente do cliente essa 

equação se transforma em valores monetários e o resultado proporciona um juízo de 

valor, se “vale a pena”. Portanto, valor percebido é uma medida representada pela 

diferença entre os benefícios percebidos e o preço oferecido, tal como preconizado 

por Kotler. Essa medida possibilita comparações, tais como: valorar alguma 

exigência específica do cliente, do tipo não pagar mais do que um determinado 

preço, ou fazer benchmarking de percepção, um dado produto ou serviço deve 

custar um determinado preço, ou ainda comparação entre produtos substituíveis, 

sendo diretamente competidores ou não. 

 

Uma sequência de etapas,  de acordo com o demonstrado por Woodruff (1997), 

devem ser seguidas para que uma empresa possa ter vantagens competitivas sobre 

seus concorrentes, quando sob o ponto de vista de valor para o cliente, conforme 

Qualidade do produto

Atributos intrínsecos

Atributos extrínsecos

Preço percebido

Custo da procura

Custo energia física

Custo energia psíquica

Outros custos

Benefícios

Percebidos

Sacrifício para

aquisição do

produto

Conveniência

O que os clientes valorizam?

Quais as dimensões mais 
importantes do valor percebido 

pelos clientes? O que priorizam?

O que os clientes-alvo irão 
querer no futuro?

Quão bem a empresa está
entregando valor para o 

cliente?

Qual o desempenho da empresa 
nas dimensões mais importantes 

do valor percebido?

Por que a empresa apresenta tal 
desempenho?

Que ações estão sendo 
tomadas para melhorar o 
desempenho da empresa?

Expectativas 
do cliente

em relação

Serviços 
agregados

Utilidade
psicológica

Imagem

VALOR

PERCEBIDO

Questões para identificação

do valor percebido pelo cliente



 

 

88 

demonstrado na Figura 20 – Obtenção de Vantagens Competitivas a partir do Valor 

para o Cliente.  

 

Figura 20 – Obtenção de Vantagens Competitivas a partir do Valor para o Cliente 

 

 

Fonte: baseado em Woodruff (1997) 

 

Isso porque, segundo esse autor, a criação de vantagem competitiva com base em 

valor para o cliente deverá fazer a empresa ter um processo de aprendizado muito 

dinâmico. Projetar as demandas futuras dos clientes para liderar ou se posicionar no 

mercado por meio de movimentos focados em toda a organização. Para tanto existe 

uma necessidade constante de monitoração das mudanças no cliente, nos 

concorrentes determinados e no macro-ambiente: 

 Estabelecimento da estratégia de entrega de valor para o cliente-alvo 

- A monitoração fornece informações sobre a determinação do valor para 

o cliente e então a empresa define a estratégia para entregar os principais 

atributos ou características formadores do valor para o cliente; 

 Estratégia convertida em processos internos – nessa etapa se 

identifica quais processos internos estão diretamente relacionados com os 

atributos de valor que a empresa quer melhorar e se especifica as 

demandas necessárias para a entrega de cada dimensão planejada do 

valor. Um problema surge, que é alguma mudança em procedimentos e 

comportamentos estabelecidos; 
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 Implantação da entrega de valor para o cliente – nessa etapa existirá a 

comunicação ao cliente sobre o valor que será implantado, por meio do 

envolvimento das áreas internas da empresa, vendas, marketing, finanças, 

atendimento, logística e outras e dos fornecedores, que funcionarão como 

agência de comunicação; 

 Mensuração do desempenho do valor entregue e ajustes – essa etapa 

é crítica quanto ao seu procedimento, pois irá orientar ações de retenção 

dos clientes de maior valor no decurso do tempo, além de permitir ajustes 

e correções nas dimensões de valor e; 

 Armazenamento da aprendizagem sobre o que é valor para o cliente – 

os sistemas de inteligência corporativa e novas pesquisas e 

levantamentos proporcionarão informações sobre mudanças no cliente e o 

que esse cliente poderá valorizar no futuro. 

 
 
 
1.13 Marketing Estratégico e Marketing Operacional 

 

Considerando a administração de marketing, dois aspectos deverão ser verificados. 

Primeiramente o processo administrativo. As quatro funções clássicas 

desempenhadas por um processo administrativo, planejamento, organização, 

coordenação e controle, também o são em marketing. 

 

A administração de marketing, vista pela perspectiva do escopo gerencial, possui 

dois aspectos, no primeiro deles há de se considerar o próprio processo 

administrativo. Igualmente às demais áreas funcionais da organização, o marketing 

também realiza as quatro funções clássicas que compõem o processo 

administrativo, planejamento, organização, direção (coordenação) e controle. No 

entanto, os gestores desse setor devem planejar, organizar, coordenar, implantar e 

controlar as atividades e tarefas que formam o processo decisório de marketing 

dentro de um contexto de gestão integrado, que por sua vez deverá estar ligado aos 

outros setores da organização com a finalidade de alcançar os objetivos 

organizacionais. Para que isso possa ocorrer, o processo administrativo de 

marketing deve abranger as atividades, tarefas e funções especializadas e 
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específicas, mesmo que em muitas delas haja uma interface com os outros setores 

que compõem a cadeia interna de valor. 

 

O direcionamento administrativo da organização será determinante na extensão das 

atividades do setor de marketing, restringindo-as ou ampliando-as. Isso pode ocorrer 

em organizações cujo setor de marketing é restrito apenas como um apêndice de 

vendas ou até como sendo o direcionamento da empresa em si, num sentido mais 

abrangente. Dessa forma, a extensão gerencial do marketing, ao contrário da 

extensão funcional, pode sofrer alteração. Cabe ressaltar que as quatro funções que 

compõem o processo administrativo podem igualmente serem mais ou menos 

abrangentes em função dessa mesma filosofia empresarial. A variação dessa 

abrangência é bastante caracterizada em organizações cujo direcionamento 

gerencial é focado, por exemplo, no produto, cujo número de atividades será 

significativamente inferior quando comparado àquelas cujo foco é em mercado, onde 

o setor de marketing estará direta ou indiretamente envolvido em praticamente todas 

as áreas. Quando isso ocorre, o setor de marketing assume uma importância 

estratégica dentro da organização, sendo responsável para que os objetivos de 

crescimento, rentabilidade e competitividade sejam alcançados. Nesse cenário, a 

função gerencial de planejamento de marketing é integrada ao planejamento 

empresarial.  

 

Na figura 21 - Visão Integrada do Processo Administrativo de Marketing, esse 

processo é apresentado do forma esquematizada. Na representação, o processo 

administrativo está descrito considerando as duas funções, a administrativa e a de 

marketing. A função administrativa engloba as atividades consideradas como 

clássicas, que permeiam toda à organização; quanto às funções de marketing, ela 

está subdividida em dois grupos. No primeiro, as atividades de análise, tanto de 

mercado como do ambiente e, no segundo, as atividades do composto de marketing.   
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Figura 21 - Visão Integrada do Processo Administrativo de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Toledo, (2011)  

 

O direcionamento administrativo ditará o processo gerencial de marketing. Nesse 

sentido, várias são as alternativas existentes, dependendo do autor abordado, 

produção, vendas, marketing, societal, mercado e holístico. 

 

No entanto, apesar de todas as alternativas citadas terem em maior ou menor grau 

alguma vinculação estratégica, a ligação do marketing com a estratégia empresarial 

e mais precisamente com a estratégia competitiva tomou impulso nos final dos anos 

1980. O conceito de direcionamento de marketing foi ampliado,  alterando o seu foco 

tanto de análise quanto de decisão do estrategista de marketing. Os principais pontos 

analisados dentro dessa nova visão são, direcionamento para o cliente final; 

direcionamento para o intermediário; direcionamento para a concorrência; constante 

monitoramento do ambiente e coordenação intersetorial da organização, objetivando 
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acessar, unificar e padronizar as informações a qualquer nível organizacional bem como 

a proposição das alternativas estratégicas possíveis.  Os precursores dessa visão, foram 

os autores Kohli e Jaworski (1993)  e Narver e Slater (1990).   

 

 

1.14 Marketing Estratégico e Orientação para Mercado 

 

Os fatores críticos e caracterizadores da orientação para o mercado são: orientação para 

o cliente final; orientação para o cliente intermediário; orientação para a concorrência; 

monitoramento do ambiente e coordenação interfuncional, essa última visando 

disseminar as informações a todos os níveis da empresa e a propor o exame em comum 

das opções estratégicas. A orientação para o mercado é uma filosofia que serve de base 

para a prática da gestão do processo competitivo da empresa. Realizar uma gestão cujo 

resultado seja superior à média do mercado implica a existência de uma vantagem 

defensável (sustentável) como consequência da criação de um valor superior para o 

comprador. A figura 22 - Determinantes da Orientação para o Mercado e da 

Competitividade, ilustra as conexões entre os elementos acima descritos. 

 

Figura 22 – Determinantes da Orientação para o Mercado e da Competitividade 

Rendimento superior à média dos concorrentes 
 

 
 

Vantagem competitiva sustentável 

Criação de valor para o comprador  Valor superior à concorrência 
 
 

Determinação da orientação para o mercado 

 
 
 
 

 
Fonte: adaptado de Narver e Slater (1990)  
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consumidores, por meio de uma posição que seja diferenciada à dos principais 

concorrentes da organização. A empresa, segundo Lambin (2000), que adota um 

direcionamento para o mercado tem por função a entrega, a criação, oferta e entrega de 

um produto ou serviço que tenha valor superior para um grupo de clientes em relação 

aos da concorrência. Nesse âmbito a esfera decisória estratégica de marketing se 

ressalta, tornando-se o marketing estratégico. Na figura 22 - Processo de Orientação 

para Mercado e Criação de Valor para o Cliente, é demonstrado o processo de geração 

de valor para o cliente, segundo a orientação de mercado nos moldes propostos por 

Kohli e Jaworski (1990). 

 

Nesse sentido, as decisões de marketing devem direcionar-se para o atendimento das 

necessidades e desejos do consumidor e procurar atingir uma posição de superioridade 

em relação à concorrência. Em uma  empresa que adota como filosofia de gestão a 

orientação para o mercado, é responsabilidade da gestão de marketing criar um produto 

ou serviço que representa para o comprador, um valor superior às ofertas da 

concorrência. É nesse contexto que sobressai o nível decisório estratégico de marketing, 

denominado Marketing Estratégico. A figura 23 - Processo de Orientação para Mercado e 

Criação de Valor para o Cliente, ilustra o processo de geração de valor para o cliente 

tendo por fundamento a orientação para o mercado, segundo a proposição de Kohli e 

Jaworski (1990). 

 

Figura 23 – Processo de Orientação para Mercado e Criação de Valor para o Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: figura baseada em Kohli e Jaworski (1990)
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O foco no cliente, na perspectiva de Hax e Wilde II (2001), é um dos três pilares que 

compõem o processo adaptativo de implantação de um posicionamento 

organizacional competitivo. Para que isso seja alcançado, a organização deve 

determinar criteriosamente o perfil do seu público-alvo, e ter uma postura por parte 

de todos os seus setores internos que seja direcionada à gestão da constante busca 

da satisfação de seus clientes.  

 

A premissa de a empresa ter por alvo um grupo selecionado de clientes, seu 

público-alvo, e de adotar uma atitude orientada ao gerenciamento que realça a 

satisfação dos clientes, deverá estar disseminada em todos os níveis da empresa. O 

foco no cliente, conforme caracterizado por Hax e Wilde II (2001) como um dos três 

pilares do processo adaptativo de implantação do posicionamento competitivo. 

 

O gestor de marketing dentro da organização tem em sua atividades diárias tanto as 

de cunho operacional, ligadas à análise, quanto às relacionadas ao mix de 

marketing, produto, preço, distribuição e promoção. Cabe ressaltar que o escopo 

gerencial pode ser mais ou menos amplo em função do direcionamento adotado 

pela organização. Desse modo, uma empresa com direcionamento para vendas, 

terá um escopo gerencial significativamente mais reduzido. Nesse caso, o escopo do 

marketing está restrito a ser subalterno e com um apêndice ao setor de vendas. 

Quando comparada essa organização com outra cujo direcionamento é voltado para 

o mercado, o escopo do marketing é ampliado e nesse caso abrange o contexto do 

posicionamento competitivo, sendo que o processo de marketing inicia-se já na fase 

de identificação das necessidades dos clientes e posterior desenvolvimento dos 

produtos para satisfazê-los. Como resultado da diferença desse tipo de 

direcionamento, temos estruturas organizacionais bastante distintas em ambos os 

casos. 

  

O profissional de marketing está envolvido, no cotidiano, com atividades 

operacionais de análise e de decisões relacionadas a produto, preço, distribuição e 

promoção. Entretanto, essa dimensão gerencial pode ampliar-se ou estreitar-se de 

acordo com a filosofia que baliza a orientação da empresa. Uma empresa orientada 

para vendas certamente contemplará um conjunto de atividades  mais limitado do 

que um concorrente que esteja orientado para o cliente. No primeiro caso, as 
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atividades de marketing são consideradas subsidiárias e exercidas em apoio a 

vendas. Na orientação para mercado, as atividades de marketing inserem-se no 

contexto do posicionamento competitivo, e o processo de marketing inicia-se antes 

mesmo da disponibilidade do produto para a venda. O modelo de gestão e a 

estrutura organizacional serão diferentes de um caso para outro. 

 

Dentro das organizações, na esfera da unidade de negócios, o marketing estratégico 

torna-se um processo que pode abranger as estratégias relacionadas ao seu 

crescimento, particularmente aquelas ligadas à ampliação dos negócios atuais, bem 

como as estratégias competitivas.  

 

No nível da UEN, o Marketing Estratégico é um processo que envolve tanto 

estratégias de crescimento, especialmente as de crescimento intensivo, relativas à 

expansão no âmbito dos negócios existentes, quanto estratégias competitivas.  

No Quadro 04 - Marketing e Estratégias de Crescimento Intensivo, são descritas as 

três modalidades de estratégias de crescimento intensivo e a ação de marketing 

para promovê-las com o recurso das variáveis controláveis (mix de marketing).  
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Quadro 04 – Marketing e Estratégias de Crescimento Intensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: adaptado Ferrell e Hartline, (2005) 

 

Depreende-se da análise deste quadro que existe convergência e 

complementariedade entre o marketing estratégico, orientação da empresa para o 

mercado e geração de valor. 
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1.15 Sistema de Marketing Estratégico 

 

Como expressaram Hooley et al (2005 p.24):   

 
 

A essência do desenvolvimento de uma estratégia de  marketing 
para uma empresa é assegurar que suas capacidades sejam 
compatíveis com o ambiente competitivo, no mercado em que opera 

hoje como também no futuro possível.   
 
 

Desta forma, o estabelecimento de uma estratégia de marketing efetiva começa com 

uma avaliação detalhada das capacidades da empresa em relação á concorrência, 

assim como as oportunidades e ameaças apresentadas pelo ambiente, identificadas 

no mercado de referência, identificando a vantagem diferencial ou a vantagem 

competitiva da empresa, as metas com respeito à concorrência e as bases do 

posicionamento competitivo da organização. 

 

Desta forma, o marketing estratégico, como observa Toledo (1997),  

 
 

(...) está focado principalmente no desenvolvimento de uma resposta 
efetiva, não da área funcional de marketing e sim da empresa como 
um todo, uma vez determinadas as oportunidades ambientais e de 
mercado, em uma situação em que a empresa possua uma 
vantagem competitiva em relação á concorrência.  
 

 
Acrescenta, ainda, Toledo (1997), que:  

 
 
 O marketing estratégico é o conjunto de decisões que combinam 

harmoniosamente as dimensões funcionais administrativas e 
filosóficas do marketing. Trata-se de uma postura de ação gerencial 
e de um processo que, a partir da missão e do campo de ação da 
empresa, busca-se identificar que serão o foco central do esforço de 
marketing, desenvolver um composto de marketing que garanta a  
adequação da oferta aos benefícios buscados por esse público , de 
modo a promover a rentabilidade do negócio a longo prazo e 
explorar as oportunidades de mercado pelo aproveitamento das 
vantagens competitivas.  

 
 
O marketing estratégico é, essencialmente, um processo de análise sistemática e 

permanente das necessidades do mercado, direcionada ao desenvolvimento de 
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conceitos de produtos e serviços rentáveis destinados a grupos de compradores 

específicos, que representem qualidades distintas que os diferenciam dos 

concorrentes imediatos, assegurando, assim, ao produtor uma vantagem competitiva 

defensável. 

 

O marketing estratégico se apoia, inicialmente, na análise das necessidades dos 

indivíduos e das organizações. Do ponto de vista do marketing, o que o comprador 

busca é a solução de um problema, a satisfação de uma necessidade ou desejo, 

que o produto ou serviço é susceptível de oferecer-lhe; esse serviço pode ser obtido 

por diferentes tecnologias, as quais, estão, por sua vez, em continua mudança. A 

função do marketing estratégico é seguir a evolução do mercado de referência e 

identificar os diferentes produtos-mercados e segmentos atuais e potenciais, tendo 

por base a diversidade das necessidades a satisfazer. 

 

Os produtos-mercados identificados representam uma oportunidade econômica cuja 

atratividade é preciso avaliar. A atratividade dos produtos-mercados se mede, em 

termos quantitativos, pela noção de mercado potencial e em termos dinâmicos pela 

duração de sua vida econômica, reapresentada por seu ciclo de vida. Para uma 

empresa determinada, a atratividade de seus produtos-mercados depende de sua 

competitividade, ou seja, de sua capacidade para atrair, melhor que seus 

competidores, a demanda dos compradores. Essa competitividade existirá na 

medida que a empresa detenha uma vantagem competitiva, seja pela presença de 

qualidades distintas que a diferenciem dos rivais, seja por uma produtividade 

superior, que lhe dê vantagem de custo. 

 

A função do marketing estratégico é orientar a empresa em busca de oportunidades 

econômicas atrativas para ela, ou seja, completamente adaptadas e seus recursos e 

a seu "saber fazer" e que oferece um potencial de crescimento e rentabilidade. A 

gestão do marketing estratégico se situa no médio-longo prazo, sua função é 

precisar a missão da empresa, definir seus objetivos e oferecer a informação inicial 

necessária para a elaboração de sua estratégia de desenvolvimento. A consolidação 

do marketing estratégico na empresa permite: 

 fundamentar sua atividade em opções estratégicas sólidas e claramente 

definidas; 
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 desenvolver sistemas de vigilância do ambiente e de análise da 

concorrência; 

 reforçar a capacidade de adaptação ás mudanças do ambiente e; 

 prever regularmente a renovação do portfólio de produtos-mercados. 

 

A segmentação de mercado, quando baseada numa filosofia de marketing 

direcionado (targeting marketing), torna-se um importante recurso para que a 

vantagem competitiva da organização seja alcançada. Essa filosofia organizacional 

atua como auxiliar no processo da empresa para identificar os principais segmentos 

de mercado, concentrando seus recursos para atuar naqueles segmentos nos quais 

consegue se destacar por meio da sua vantagem competitiva, desenvolvendo 

produtos e serviços e o planejamento das atividades de marketing que atendam às 

necessidades específicas de cada um deles. Quando uma organização utiliza esse 

enfoque, ela está reconhecendo que geralmente ela não é capaz de atender os seus 

clientes de forma indiferenciada. A organização está assim reconhecendo que 

nesses segmentos possuem preferências, motivos, necessidades de compra, 

expectativas diferentes e, possíveis semelhanças seriam tão somente coincidência. 

 

Um dos maiores benefícios que se pode obter com um processo de segmentação 

que seja meticulosamente planejado e posto em prática eficazmente é a 

possibilidade de economizar muito tempo e recursos financeiros para o profissional 

de marketing, uma vez que o auxilia a não direcionar esforços a mercados que não 

tenham atratividade para a organização. A segmentação e o posicionamento, dentro 

do escopo do posicionamento competitivo, representam um processo de duas fases, 

a da análise e a decisória. 

 

Numa primeira etapa, a organização deve ter ciência da sua posição competitiva no 

mercado e analisar criteriosamente os diversos segmentos existentes e suas 

respectivas atratividades, visando a identificação das oportunidades existentes. 

 

A atratividade do mercado é um fator externo à organização e ela deve ser analisada 

em termos das características e estrutura do mercado não somente como um todo 

mas sobretudo dos diversos segmentos existentes, por meio das tendências, 
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eventos e das demandas. Essas análises de atratividade são comumente feitas em 

função de: tamanho do mercado, taxa de crescimento anual, lucratividade atual e 

histórica, restrições de entrada, restrições de saída, intensidade da concorrência, 

tecnologia envolvida, perfil dos clientes, condições econômicas, socioculturais, 

demográficas, político-legais. 

 

A posição competitiva da organização é um fator interno e deve ser analisado 

considerando-se vários elementos. A análise desses elementos deverá ocorrer 

conjuntamente mas considerando-se a importância proporcional de cada um deles 

individualmente e da posição da organização relativamente à dos seus principais 

concorrentes. O exemplos de competitividade mais frequentemente utilizados são: 

participação de mercado atual, crescimento da participação de mercado, qualidade 

do produto, reputação da marca, força de distribuição, estrutura de custo, fatores 

críticos de diferenciação, preço, capacidade gerencial. 

 

A posição competitiva da organização quando conjuntamente com a atratividade do 

mercado num sentido amplo ou apenas uma parte dele encontra uma circunstância 

exclusiva, surgirá a oportunidade de negócio. Desse modo, a oportunidade de 

negócio existirá apenas quando a organização tiver condições de beneficiar-se de 

uma conjuntura atrativa existente no ambiente dos negócios de forma a obter uma 

vantagem competitiva que seja sustentável sobre os seus principais concorrentes. 

Logo, a oportunidade de negócio não deve ser confundida ou tomada como se fosse 

uma condição favorável e atrativa do ambiente externo à organização. A 

oportunidade somente existirá caso a organização, em função de seus pontos fortes 

(internos) conseguir resultados e em função das condições existentes no ambiente 

externo, que sejam superiores aos dos seus principais concorrentes. Por outro lado, 

quando acontece o inverso, ou seja, a concorrência possui uma condição interna 

forte e têm melhores condições de aproveitar-se das condições externas favoráveis, 

tal situação configurar-se-á numa ameaça para sua organização. 

 

Após a primeira etapa, quando a organização tem ciência da sua posição 

competitiva no mercado e analisa os diversos segmentos existentes e suas 

respectivas atratividades visando a identificação das oportunidades existentes, dá-se 

início à segunda etapa, a da avaliação dos segmentos, em termos de partição, e a 
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consequente definição das respectivas estratégias de posicionamento, seja o de 

mercado, priorização ou no mercado, posicionamento de marketing: 

 Partição do Mercado Total: pesquisa dos diversos aspectos de 

segmentação e configuração desse perfil que poderiam ser servidos por 

distintos mix de marketing; 

 Priorização: a seleção estratégica dos segmentos em função da 

intensidade da atratividade encontrada em cada segmento. Essa 

atratividade deve ser consoante tanto com os objetivos quanto com os 

potencial competitivo da organização, visando a obtenção da vantagem 

competitiva. A organização têm três alternativas estratégicas possíveis de 

acordo com Porter (1986), atuar de modo diferenciado em todos os 

segmentos (marketing de diferenciação) ou estratégia de diferenciação; 

atuar em todos os segmentos de modo indiferenciado ou estratégia de 

custo; ou concentrar-se num único ou em poucos segmentos (marketing 

concentrado) ou estratégia de foco e;    

 Posicionamento: a empresa deve estabelecer os seus diferenciais frente 

ao dos principais concorrentes, identificar os fatores críticos para que 

obtenha a satisfação de seus clientes. Tais fatores devem ser 

responsáveis pelo estabelecimento da característica única à oferta da 

organização, significando valor superior para os segmentos-alvo, servindo 

de sustentação ao processo decisório abrangendo o mix de marketing. A 

figura 24 - O Sistema de Marketing Estratégico no Contexto do 

Posicionamento Competitivo, ilustra o sistema de Marketing Estratégico no 

conjunto de circunstâncias que envolvem o posicionamento competitivo da 

UEN, destacando os três elementos anteriormente descritos: análise de 

oportunidades; decisões relativas à escolha dos segmentos e ao 

posicionamento; presença da concorrência. 
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Figura 24 – O Sistema de Marketing Estratégico no Contexto do Posicionamento 
Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Toledo (2011)  

 

Resumindo, os processos de segmentação e de posicionamento são o cerne do 

marketing estratégico da organização e nesse sentido a parte fundamental do seu 

sucesso na obtenção de maior competitividade.   

 

 

1.16 Administração Estratégica e Marketing Estratégico 

 

A administração estratégica, segundo Hitt (2005 p.6), é vista como um processo e é 

definida como: 

 
 
Dinâmico por natureza, o processo de administração estratégica é 
representado pelo elenco completo de compromissos, decisões e 
ações necessárias para que uma empresa alcance a competitividade 
estratégica e aufira retornos superiores à média. 

 

 
A administração estratégica também pode ser entendida com uma série de cinco ações: 

Análise do Ambiente Competitivo, Estabelecimento da Direção Estratégica, Formulação 

da Estratégia nos níveis corporativos, da UEN e Funcionais e Implantação das 

Estratégias e Estabelecimentos de Sistemas de Controle. Essas ações tem como 
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objetivo fazer com que as organizações constantemente analisem e aprendam tanto com 

seus ambientes internos como externos, determinar a direção estratégica, proponham 

estratégias visando norteá-la na direção planejada, organizar e implantar essas 

estratégias com dupla finalidade, a de prover o melhor e mais adequado uso dos 

recursos, sejam eles internos ou externos e, compreender e atender as necessidades, 

desejos e expectativas dos staketholders. Na figura 25 - Processo de Administração 

Estratégica, estão demonstradas essa série de ações, bem com as inter-relações 

existentes. 

 

O marketing estratégico é visto, segundo Toledo (2011 p.90):  

 
 

como uma abordagem inerente ao posicionamento estratégico de 
uma empresa individual ou de uma unidade de negócio integrante do 
portfólio de uma corporação, com o propósito de perseguir o 
crescimento de ambos em um ambiente identificado por intensa 
competição.  
 

 
O marketing estratégico está presente em toda a série de ações da administração 

estratégica. No entanto, é na fase de formulação e implantação das estratégias que o 

marketing estratégico é mais facilmente perceptível, ocorrendo tanto no aspecto da 

estratégia de crescimento quanto na competitiva. 

 

Figura 25 – Processo de Administração Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Aaker  (2007)  
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O marketing no direcionamento estratégico da organização ou da UN desempenha 

as seguintes funções:  

 Compreensão das necessidades e dos desejos dos clientes para a 

organização e avaliação de necessidades de indivíduos e organizações numa 

expectativa de longo prazo;  

 Monitoramento constante do mercado visando descobrir novos segmentos 

que sejam atrativos e que possam ser aproveitados por meio da vantagem 

competitiva; 

 O ajuste das competências e capacidades da organização na compreensão 

das necessidades dos clientes por meio da definição do seu posicionamento 

competitivo e; 

 Orientar os recursos, capacidades e competências da organização visando 

obter a satisfação e a lealdade dos clientes para que a organização consiga 

atingir um patamar de vendas e de participação de mercado que a levem a 

obter um desempenho financeiro diferenciado. 

 

 

1.17 Estratégia Corporativa, Estratégia Competitiva e Estratégia de Marketing 

 

Existe uma ordem na formulação estratégica onde no  primeiro patamar está 

localizada a estratégia corporativa. Essa estratégia tem por função a distribuição dos 

recursos da organização entre os diversos negócios que ela atua em diferentes 

setores de atividade, por meio das suas várias UEN’s. Nesse patamar, a estratégia 

visa obter o crescimento da organização como um todo. Esse crescimento pode ser 

obtido seja pelo aumento de vendas ou da participação de mercado de cada UEN 

separadamente ou mesmo por meio da contribuição gerada para os acionistas, seja 

pelos dividendos e/ou valor das ações. 

 

No segundo patamar, o da UEN, a formulação estratégica está direcionada para a 

aplicação dos recursos que foram alocados para alcançar os resultados previamente 

planejados, para que a organização possa atingir o seu crescimento por meio da 

adoção das estratégias que possibilitem à UEN obter a vantagem competitiva. 
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O patamar funcional, o terceiro do marketing estratégico, refere-se às atividades da 

gestão estratégica, cujo objetivo é fazer a UEN crescer por meio do seu 

posicionamento competitivo e esse dividido em estratégias de segmentação e de 

posicionamento. 

 
Após a definição do posicionamento pretendido, devem ser desenvolvidas as 

estratégias relacionadas ao mix de marketing. Assim, na esfera da UEN, o marketing 

estratégico será o responsável tanto pela formulação quanto pela implantação das 

estratégias de crescimento, conforme demonstrado na Figura 26 - Da Estratégia 

Corporativa ao Marketing Estratégico: uma Visão Integrada.  
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Figura 26 - Da Estratégia Corporativa ao Marketing Estratégico: uma Visão Integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Toledo (2011). 

 

ESTRATÉGIA CORPORATIVA

Alocação de Recursos

ESTRATÉGIA COMPETITIVA

Aplicação de Recursos

ESTRATÉGIAS GENÉRICAS

Baixo custo, Diferenciação, Foco

VISÃO BASEADA EM RECURSOS

Recursos, Capacidades,

Competências Essenciais

MODELO DELTA

Melhor Produto,

Soluções Totais ao Cliente,

System lock-in

ESTRATÉGIA COMPETITIVA

DE MARKETING

POSICIONAMENTO DE 

MERCADO (Segmentação)

ESTRATÉGIA

DE

POSICIONAMENTO

ESTRATÉGIAS DO

COMPOSTO DE MARKETING

PRODUTO DISTRIBUIÇÃOPREÇO COMUNICAÇÃO

Ênfase: crescimento (patrimônio)

Rentabilidade: g = p x ROE Valor da Empresa

Análise: portfolio de negócios

Crescimento Marketing Crescimento Integrado:

Receita, volume, participação de mercado

Crescimento Econômico/Financeiro

ROE e g

Competitividade:

Poder de mercado, entrega de valor superior ao cliente, 

Produtividade, eficiência no uso de recursos e nos 

processos administrativos, produtivos, logísticos e de 

comunicação.

Análise: portfolio de produtos: matriz competitividade

SEGMENTING        TARGETING       POSITIONING

ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO

Cobertura Parcial de Mercado

Cobertura Total de Mercado

FATORES DE DIFERENCIAÇÃO

Atributo do produto; Benefício específico esperado; 

Uso ou aplicação do produto; Usuário ou classe de 

usuário; Concorrente; Categoria de produto; 

Serviços; Relação qualidade / preço.
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Foram aqui abordadas as principais linhas do pensamento estratégico e do 

marketing estratégico. Ao final, é apresentado o modelo de Toledo (2011) que 

propõe a integração dessa visão e que é o objeto desse estudo. 

 

A seguir serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa empírica.    

 

  



 

 

108 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos deste estudo e o 

método selecionado para a pesquisa empírica, bem como a justificativa de sua 

escolha. 

 

O meio acadêmico científico já fez muitas ressalvas à pesquisa cientifica nas áreas 

das ciências sociais em função do comportamento humano ser instável e complexo, 

além do objeto dos estudos ser possível de ser analisado exclusivamente pelos 

seres humanos, que poderão distorcer os fatos observados ou analisados. Autores 

como Goode e Hatt (1969) não refutam a argumentação de que os valores pessoais 

podem causar interferência no resultado final de um trabalho científico, uma vez que 

o próprio pesquisador ou cientista social quando estuda valores de sua cultura é ao 

mesmo tempo influenciado por ela. Por outro lado, esses autores fazem a ressalva 

que há a possibilidade de desenvolvimento de métodos que controlem a 

observação, abstraindo e reduzindo consideravelmente a variabilidade e a 

complexidade do comportamento humano, tornando o estudo mais científico.     

 

Segundo a visão de Severino (1986 p. 191):  

 
 

a ciência, enquanto conteúdo de conhecimentos, só se processa 
como resultado da articulação do lógico com o real, da teoria com a 
realidade. Por isso, uma pesquisa geradora de conhecimento 
científico (...) deve superar necessariamente o simples levantamento 
de fatos e coleção de dados, buscando articulá-los ao nível de uma 
interpretação teórica.  

 
 
2.1 Determinação do Tipo de Pesquisa  

 

A descoberta de novas formações ou relações é uma das principais características 

da pesquisa científica, visando sempre verificar e ampliar o conhecimento científico. 

Segundo Selltiz et al. (1974):  

 
 

Uma vez que o problema de pesquisa tenha sido formulado de 
maneira suficientemente clara para poder especificar os tipos de 
informações necessárias pesquisador precisa criar seu 
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planejamento de pesquisa. Um planejamento de pesquisa é a 
organização das condições para a  coleta e análise dos dados, de 
maneira que procure combinar o significado para o objeto de 
pesquisa, com a eficiência e economia do processo. Isto decorre 
que os planejamentos de pesquisa variam de acordo com o 
objetivo da pesquisa.  

 
 
Tanto a teoria como a prática possuem suas bases distintas de conhecimento, 

tendo esta pesquisa procurado o seu aprofundamento por meio da investigação 

do desempenho empresarial no setor de seguros. Pela perspectiva acadêmica, a 

primeira parte do estudo, procurou abordar os alicerces conceituais presentes na 

administração geral, na estratégia empresarial e no marketing estratégico, de 

acordo com uma visão sistêmica.  

 

Os elementos de um projeto de pesquisa, de acordo com Gil (2002 p.20):  

 
 

São a formulação do problema, construção de hipóteses ou 
especificação dos objetivos, identificação do tipo de pesquisa, 
operacionalização das variáveis, seleção da amostra, elaboração dos 
instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados, 
determinação do plano de análise dos dados, previsão da forma de 
apresentação dos resultados, cronograma de execução da pesquisa, 
definição dos recursos humanos materiais e financeiros a serem 
alocados,  

 
 
O padrão operacional geral da estrutura do projeto é que estipula quais informações 

serão coletadas, de quais fontes, e com quais procedimentos. Um projeto eficaz 

deverá garantir que a informação obtida seja relevante para o problema de pesquisa, 

que foi coletada por meio de procedimentos objetivos e eficientes. Foram, portanto, 

utilizadas como referencia as definições e considerações previamente citadas. Por 

sua vez, para o projeto de pesquisa empírica, foram consideradas as etapas que se 

seguem: 

1. Determinação do tipo de pesquisa;  

2. Escolha do método;  

3. Escolha do setor a ser analisado;  

4. Escolha das unidades referenciais a pesquisar na fase exploratória do projeto;  

5. Definição dos profissionais a serem entrevistados;  

6. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados;  
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7. Aplicação dos instrumentos de coleta de dados;  

8. Processamento dos dados;  

9. Análise dos resultados e;  

10. Discussão teórica e de evidências.  

De acordo com Campomar (1991, p.95),  
 
 

a metodologia, ou método científico, assume grande importância nas 
pesquisas acadêmicas e sem ela os resultados das investigações 
seriam de difícil aceitação. O método científico é, simplesmente, a 
forma encontrada pela sociedade para legitimar um conhecimento 
adquirido empiricamente, ou seja, quando um conhecimento é obtido 
pelo método científico, qualquer pesquisador que repita a 
investigação nas mesmas circunstâncias, obterá o mesmo resultado, 
desde que os mesmos cuidados sejam tomados. 
 
 

Severino (1986, p.191) aponta que “todo trabalho desta natureza tem por objetivo 

intrínseco a demonstração, o desenvolvimento de um raciocínio lógico”. 

 

O projeto de pesquisa, na visão de Nachmias e Nachmias (1992, apud Yin: 2010)  

deve guiar o pesquisador por meio do processo de coleta, análise e da interpretação 

das observações. Esse projeto deve ser um modelo lógico onde as relações causais 

entre as variáveis pesquisadas possam ser passíveis de serem inferidas. Pelo 

projeto de pesquisa pode-se definir a amplitude da generalização, ou seja, em que 

grau que as interpretações realizadas podem ou servem para uma população ou a 

diferentes situações. O projeto de pesquisa pode igualmente ser visto como uma 

sequência lógica de pesquisa, envolvendo as seguintes etapas: quais questões 

estudar, quais dados são relevantes, quais dados coletar e como analisar os 

resultados.      

 

O processo de pesquisa, na visão de Cooper e Schindler (2003 p.69), deve 

contemplar as seguintes etapas: planejamento, coleta, análise, e interpretações e 

relatório, conforme é demonstrado na Figura 27 – Etapas do Processo de Pesquisa: 
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Figura 27 – Etapas do Processo de Pesquisa 

  

Fonte: Cooper e Schindler (2003, p.69) 

 

Decisão de administração 

Exploração Exploração 

Definir a questão de administração 

Descobrir o problema de administração 
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de dados 
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Análise e interpretações de dados 
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No processo de escolha quanto ao tipo de pesquisa a ser aplicada, existem 

diferentes classificações. Conforme Green et al. (1974), as pesquisas podem ser 

classificadas em três tipos distintos: exploratórias, descritivas e causais. Para alguns 

autores, as classificações são realizadas utilizando-se variáveis de classificação que 

impossibilitam que sejam usadas ao mesmo tempo. O tipo de pesquisa, de acordo 

com Mattar (1994), é um conceito por demais complexo e que não deve ser visto 

como exclusivo.  

 

O tipo de pesquisa a ser realizada, vai depender dos objetivos de estudo a serem 

alcançados. Conforme descrito por Gil (2002, p. 42), existem três grupos de 

pesquisas: 

1. Pesquisa Exploratória:  seu objetivo é prover um melhor entendimento do 

objeto da pesquisa. Uma de suas principais características é a flexibilidade 

para permitir uma melhor avaliação dos aspectos envolvidos; 

2. Pesquisa Descritiva: o objetivo desse tipo de pesquisa é a descrição precisa 

das características de uma situação ou fenômeno estudado, por meio da sua 

observação sistemática ou de questionários; 

3. Pesquisa Explicativa, segundo GIL (2002 p. 42):  
 
 

essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores 
que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 
conhecimento da realidade, porque explica a razão, o por quê das 
coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o 

risco de cometer erros aumenta consideravelmente. 
   
 

Segundo esse autor, a pesquisa explicativa é utilizada quando se procura 

aprofundar o conhecimento de uma realidade. 

  

Por sua vez, Malhotra (2011, p.107) classifica a pesquisa de marketing em dois tipos 

distintos: a exploratória e a conclusiva, sendo esta subdividida em descritiva e 

causal. O Quadro 5 - Comparação entre concepções básicas de pesquisa mostra a 

classificação segundo esse autor: 
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Quadro 5 - Comparação entre concepções básicas de pesquisa 

COMPARAÇÃO ENTRE CONCEPÇÕES BÁSICAS DE PESQUISA 

 Exploratória 

 

Descritiva  Causal 

Objetivo: Descoberta de 

ideias e dados. 

 

Descreve 

características ou 

funções do mercado. 

 

Determina 

relações de causa 

e efeito. 

Características: Flexível, 

versátil 

Marcada pela 

formulação prévia de 

hipóteses especificas 

 

Manipulação de 

uma ou mais 

variáreis 

independentes 

Métodos: Surveys com 

especialistas; 

Surveys piloto; 

Dados 

secundários; 

Pesquisa 

qualitativa.  

Dados secundários  

Surveys 

Painéis 

Dados de 

observações e outros 

dados 

 

Fonte: Malhotra (2011, p. 107) 

 

A identificação de problemas, identificação das variáveis mais importantes, de forma 

a tornar a formulação de problemas mais precisa e a busca de novos caminhos de 

cursos de ação, estão entre os principais objetivos dos estudos exploratórios, de 

acordo com Green et al. (1974). Esse tipo de pesquisa é utilizado com certa 

regularidade quando se deseja realizar uma procura por inferências dentre diversas 

variáveis envolvidas, sendo geralmente o iniciador dentre vários procedimentos. 

 

A pesquisa do tipo estudo descritivo estão voltadas para a descrição de 

características ou de funções. As descrições desses estudos geralmente se referem 

ao grau de associação existente entre duas ou mais variáveis, podendo ser 

relevante para o estabelecimento de inferências entre as diversas variáveis 

envolvidas. 
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Por sua vez, os estudos causais tentam estabelecer e compreender as possíveis 

relações de causa-efeito, procurando estabelecer as causas dos eventos 

pesquisados controlando as variáveis envolvidas. 

 

A pesquisa qualitativa é a mais adequada quando o pesquisador pretende conhecer 

as causas do objeto pesquisado, saber os detalhes, conhecer o porque. O método 

quantitativo é por sua vez mais adequado quando o conhecimento sobre o objeto de 

estudo já é plenamente conhecido e o pesquisador tem por objetivo conhecer em 

que grau ele é utilizado por uma população. Uma das principais características da 

pesquisa quantitativa é justamente a possibilidade que ela permite e fazer a 

inferência de uma amostra para a população, desde que essa amostra tenha 

sido feita seguindo-se o devido rigor estatístico e metodológico: No Quadro 6 - 

Pesquisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa, Malhotra (2011) faz um resumo  

das principais diferença entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa: 

 

Quadro 6 - Pesquisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa 

PESQUISA QUALITATIVA VERSUS PESQUISA QUANTITATIVA 

 Pesquisa qualitativa Pesquisa quantitativa 

Objetivo Alcançar uma compreensão 

qualitativa das razões e 

motivações subjacentes. 

Quantificar os dados e generalizar 

os resultados da amostra para a 

população-alvo. 

 

Amostra. Pequeno número de casos  

não-representativos 

Grande número de casos 

representativos 

 

Coleta de 

dados  

Análise dos 

dados 

Resultados. 

Não-estruturada 

Não-estatística  

Desenvolve uma compreensão 

inicial 

Estruturada 

Estatística 

Recomenda um curso final de 

ação 

Fonte: Murphy (1997) apud Malhotra (2011, p.156) 

 

Em relação à estratégia da pesquisa, pela visão de Yin (2001 p. 24):  
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há três condições que diferenciam as estratégias de pesquisa: (1) o 
tipo de questão de pesquisa proposto; (2) a extensão de controle 
que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais efetivos; e 
(3) o grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição a 
acontecimentos contemporâneos. 

 

 

Quanto ao método, o presente trabalho utilizará o de Estudo de Casos, que deve 

ser utilizado quando for realizada uma pesquisa qualitativa em sua análise de modo 

a respaldar as questões abordadas. Tanto o método quanto a estratégia da 

pesquisa, conforme proposto por Yin (2010),  devem estar alinhadas com o tipo de 

questões da pesquisa, resultantes da situação-problema, conforme demonstrado 

por meio do Quadro 7 - Situações relevantes para diferentes estratégias de 

pesquisa.  

 

Quadro 7 -  Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Estratégia Forma da 
questão de 
pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento como, por que sim sim 

Levantamento quem, o que, 
onde, 

quantos, 
quanto 

não sim 

Análise de 
arquivos 

quem, o que, 
onde, 

quantos, 
quanto  

não sim / não 

Pesquisa 
histórica 

como, por que não não 

Estudo de 
caso 

como, por 
que 

não sim 

 Fonte: COSMOS Corporation apud YIN (2001, p.24). 

 

O método de pesquisa do tipo Estudo de Caso, em geral, tende a responder 

perguntas que expliquem o Como e o Porquê do objeto estudado. 
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Segunda a explicação de Yin (2010 p.19),  
 
 

Em geral os estudos de caso representam a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo "como" e "porquê", quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco 
se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 
contexto da vida real. Pode-se complementar esses estudos de 
casos "exploratórios" com dois outros tipos - estudos "exploratórios" 
e "descritivos". Independentemente do tipo de estudo de caso, os 
pesquisadores devem ter muito cuidado ao projetar e realizar 
estudos de casos, a fim de superar as tradicionais críticas que se faz 
ao método. 

 

 
Na visão de Schramm (1971):  
 
 

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os 
tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou 
um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como 
foram implementadas e com quais resultados. 

 

 
De acordo com Yin (2001) há quatro tipos de projetos para estudos de casos, 

apresentados no Quadro 8 - Tipos básicos de projetos para os estudos de caso a 

seguir. Segundo esta matriz, os quatro tipos de projetos são: Projetos de caso único 

(holísticos); Projetos de caso único (incorporados); Projetos de caso múltiplo 

(holísticos) e; Projetos de caso múltiplo (incorporados).  

Quadro 8 - Tipos básicos de projetos para os estudos de caso   

 Projetos de 
caso único 

Projetos de casos 
múltiplos 

Holísticos 
(unidade única de 
análise) 
 

Tipo 1 Tipo 3 

Incorporados (unidades 
múltiplas de análise) 

Tipo 2 Tipo 4 

Fonte: COSMOS Corporation apud YIN (2001, p. 61). 

 

É recomendável a utilização estudo de caso único, segundo Yin (2001),  quando ele 

representar um caso que seja decisivo para que uma teoria possa ser testada ou 

ainda quando mesmo que isso não ocorra, que ele preencha todos os requisitos 

para que o objeto do estudo seja testado. Outro fator relevante é quanto à análise de 
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uma ou mais unidades de análise no mesmo caso, caracterizando o caso como 

holístico ou incorporado, respectivamente. 

No caso deste trabalho optou-se pela realização de apenas um estudo de caso, com 

a análise da empresa como um todo, contendo uma entrevista em profundidade, 

enquadrado, portanto, no Tipo 1 – estudo de caso único e holístico (caso único de 

análise), proposto por Yin (2001). 

A escolha dos casos, segundo Eisenhardt (1989), é uma importante etapa no 

método do estudo de caso para construção de teorias. Tal seleção, no entanto, não 

necessariamente precisa ser aleatória – e inclusive tal método não é recomendado. 

É importante que a escolha seja adequada à teoria que se busca construir. 

O caso analisado nesta tese procurou atender aos seguintes requisitos: empresa de 

alta relevância em seu mercado de atuação, em termos de participação de Mercado 

ou de faturamento e; Possuir ambas as áreas, estratégica e de marketing;  

O uso do estudo de caso como técnica de pesquisa requer a formulação de um 

protocolo. Segundo Yin (2001), esse protocolo deve conter, além do próprio 

instrumento, os procedimentos e as regras gerais que devem ser seguidas, 

destinando-se a orientar o pesquisador na condução do estudo. É também um dos 

principais instrumentos para se obter a confiabilidade do estudo. O protocolo deve 

apresentar as seguintes seções básicas: visão geral do projeto de estudo de caso; 

procedimentos de campo; questões do estudo de caso e; guia para o relatório final.  

   O protocolo do estudo de caso encontra-se no Apêndice A.  
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3 ESTUDO DE CASO: Mapfre 

 

O Estudo de Caso foi realizado na MAPFRE, empresa do GRUPO SEGURADOR 

BANCO DO BRASIL E MAPFRE, que possui 122 sucursais próprias e 18 diretorias 

territoriais e conta com mais de 10 mil corretores ativos e mais de 15 milhões de 

segurados.   

 

A MAPFRE iniciou suas atividades no Brasil em 1992, quando teve início o processo 

de incorporação do Grupo Segurador VERA CRUZ, operação concluída em 1996. A 

Mapfre reconhecia que a Vera Cruz tinha um relacionamento sólido e eficaz com sua 

rede de corretores, sendo que ela mesma trazia para o Brasil uma experiência 

internacional nos diversos ramos de seguros além de solidez financeira e com alto 

reconhecimento de Marca. Como resultado, o mercado de seguros brasileiro ganhou 

empresas ágeis, modernas e inovadoras, capacitadas para oferecerem produtos 

competitivos e adequados à realidade e às necessidades locais, pois esse processo 

de incorporação não comtemplava qualquer tipo de fusão, união ou consolidação de 

empresas, mas, ao contrário, mantinha diversas empresas ativas para operarem em 

mercados determinados. 

 

A MAPFRE Seguros é o maior grupo segurador espanhol e está presente em 44 

países, em especial nos mercados de seguros, resseguros e assistência da América 

Latina, onde ocupa a primeira posição no negócio de seguros patrimoniais com 

faturamento superior a 20 bilhões de euros em 2010. Nas operações realizadas no 

Brasil, em 2010, a MAPFRE obteve lucro de R$ 522,1 milhões  antes dos impostos e 

faturamento de R$ 4,7 bilhões. 

 

Representada pelas empresas MAPFRE Vera Cruz Seguradora S.A, MAPFRE Vera 

Cruz Vida e Previdência S.A e MAPFRE Seguradora de Garantias e Crédito, a 

MAPFRE Seguros possui uma estrutura de negócios unificada. Dessa forma, a 

empresa consegue extrair o aproveitamento máximo de suas competências 

específicas, além de buscar prover sinergia entre linhas de negócios e ser um 

provedor global de seguros e serviços financeiros. 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 O Grupo MAPFRE é representado pelas seguintes empresas no Brasil: MAPFRE 

Vera Cruz Seguradora S.A.- especializada em ramos elementares; MAPFRE Vera 

Cruz Vida e Previdência S.A - especializada em riscos pessoais e benefícios; 

MAPFRE Seguradora de Garantias e Crédito S.A. - especializada em garantias e 

seguros de crédito comercial; MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

S.A. - especializada na gestão de recursos financeiros;     Brasil Assistência S.A. - 

operadora de assistência 24 horas;     Fundación MAPFRE - patrocinadora de 

pesquisas e bolsas de estudos;    MAPFRE RE Assessoria Ltda.- especializada em 

assessoria de resseguros; ITSEMAP do Brasil Serviços Tecnológicos MAPFRE Ltda. 

CESVI BRASIL LTDA - Centro de Experimentação e Segurança Viária;     Vera 

Cruz Consultoria Técnica e Administração de Fundos Ltda. - prestação de serviços e 

investimentos imobiliários;     MAPFRE Detectar Desenvolvimento de Técnicas para 

Transferência e Administração de Riscos S/C Ltda. - prestação de serviços e 

investimentos imobiliários;    NOSSA CAIXA MAPFRE VIDA E PREVIDÊNCIA - 

especializada em seguros de pessoas e planos de previdência;     MAPFRE 

Capitalização S/A. 

 

A opção de estudo de uma seguradora foi lastreada pela visibilidade de crescimento 

do setor segurador brasileiro em relação ao Produto Interno Bruto nacional. A Mafre 

tem posição de destaque nesse setor e também mostra crescimento superior. Além 

dos números significativos dessa empresa uma facilidade adicional levou a essa 

escolha: disponibilidade do seu corpo diretivo em atender demandas acadêmicas.   

 

Foi solicitada uma entrevista com um dos formuladores e decisores da estratégia 

empresarial da empresa, o Sr. Bento Zanzini. Para que a entrevista tivesse um rigor 

metodológico, foram enviados previamente os seguintes artigos, What is Strategy 

(PORTER, 1996), Marketing Estratégico, capítulo 4 do livro Gestão de Marketing, 

Bráulio Alexander Contento Oliveira (org.); The Delta Project – Discovering new 

sources of profitability in a networked economy (HAX; WILDE II, 2001), com o intuito 

de analisar conceitos e práticas durante a entrevista e que são convergentes com as 

questões apresentadas no presente trabalho.  

 



 

 

120 

Também foi elaborada uma série de perguntas que proporcionarão esclarecimentos 

sobre se e como a fundamentação teórica está sendo aplicada no dia a dia 

empresarial. 

 

A proposta de questionário que orienta a pesquisa foi a seguinte: 

1- A organização possui uma estratégia corporativa? E estratégia de marketing? 

2- Como é formulada a estratégia corporativa? E de marketing? 

Esta organização por unidade estratégica de negócio pressupõe o quê? 

3- A estratégia corporativa serve de base para a formulação de outras 

estratégias? 

4- A estratégia corporativa é baseada em algum modelo teórico/acadêmico? Se 

afirmativo, qual? 

5- As bases para definição da estratégia corporativa e de marketing são as 

mesmas? Se não, o que diferencia uma da outra? 

6- Qual a contribuição da estratégia corporativa na definição da estratégia de 

marketing? 

7- Quais são as principais convergências e divergências entre a estratégia 

corporativa e os modelos de Porter e Modelo Delta? 

 

A entrevista foi realizada com o Sr. Bento Zanzini, economista formado pela 

Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, tendo ocupado os seguintes 

cargos ao longo de sua trajetória profissional: 

 Diretor Vice Presidente - MAPFRE Brasil - 2002 – atual (10 anos) 

 Diretor Geral - Riscos de Pessoas - Grupo Segurador Banco do Brasil e 

MAPFRE - Junho 2011 – atual;  

 Diretor Divisão Consumer - Chubb Cia de Seguros – (1988 – 1996);  

 Diretor Executivo - Banco Excel Econômico – (1996 – 1999);  

 Retail Director – Zurich Seguradora – (1999 – 2002) e;  

 Professor - FAAP - Faculdade de Administração (1981 – 2001) Professor e 

orientador de trabalhos de conclusão de curso, com foco nas áreas de 

marketing e planejamento estratégico.  
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Logo no início da entrevista, Sr. Bento fez uma reflexão sobre como considera o 

significado de marketing. Ele demonstra que pensava e agia no marketing do ponto 

de vista do gerente de marketing que já foi, sendo sua preocupação em verificar o 

mercado para ver se cabia um produto e às vezes verificar o produto para ver se 

esse cabia em um mercado. Atualmente essa visão se altera da seguinte maneira: 

antes de tudo isto vem um forte processo de construção de marcas, sendo que 

existem muitas maneiras de fazer isso. 

 

Tomando como exemplo a questão da sustentabilidade, que hoje se discute e se 

usa esse termo da forma mais ampla possível, mas pensando em sustentabilidade 

como propósito da companhia, que pode ser ao mesmo tempo uma ferramenta de 

marketing. Às vezes se tem maneiras de gerar recall da sua marca, maneiras de 

gerar uma boa vontade do cliente para alguma coisa que a empresa faz em função 

de projetos, que não necessariamente estão ali para gerar essa boa vontade, mas 

que fazem parte do seu conjunto de crenças e que vai se reverter em benefícios. 

Nesse caso, quando o Sr. Bento usa a palavra sustentabilidade está dando este 

viés. Por exemplo, existe a Fundação Mapfre. É preciso explicar o que é Fundação 

Mapfre para se entender o que é Mapfre. A Mapfre nasce na década de 30 com uma 

cooperativa de pequenos proprietários agrícolas que vão responder a uma demanda 

do governo, que é prover seguros de acidentes de trabalho para seus empregados.  

 

Mesmo com seu crescimento, a Mapfre nunca perdeu essa raiz cooperativa e aí até 

muito pouco tempo atrás a Mapfre era uma mútua, ou seja, uma espécie de 

cooperativa e sendo uma mútua todos os seus segurados de automóveis sobretudo 

recebiam juntamente com a apólice uma ação da empresa. Isso deixou de ser assim 

há muito pouco atrás, em 2007, quando mudaram o modelo da empresa e ela se 

tornou Mapfre S/A, uma sociedade anônima cujo principal acionista  passou a ser 

Fundacion Mapfre. A Fundação Mapfre por estatuto será sempre a dona da 

empresa, sempre terá 50% + 1 das ações com direito a voto tornando um grupo não 

vendável nem comprável, mesmo por força hostil ou negociada.  

 

A Fundação Mapfre recebe todos os seus dividendos e ela tem também por estatuto 

aplicar em cinco principais áreas, que são a Área Ambiental, Área Estudos, Ciências 

de Seguros, Ciências Médicas, Cultural e mais uma, que o respondente não se 
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lembrou na ocasião. Nessas áreas são desenvolvidos projetos como Fundação, sem 

objetivo de lucro financeiro ou econômico e com critérios muito restritos em sua 

seleção. Então se o ambiente, a sociedade vê qualquer projeto que tenha a 

Fundação Mapfre e nós temos inúmeros aqui no Brasil, porque são bons, de alto 

nível.  

 

Um exemplo desses projetos de alto nível é o copatrocínio da OSESP, concerto na 

sala São Paulo e que pode ser percebido como um dos melhores programas que 

alguém pode ter, para quem gosta de música clássica. A medida que o projeto 

avança, está trazendo maestros renomados do exterior para que eles vejam e ter 

uma regência da OSESP para um concerto. Outro exemplo é o patrocínio do projeto 

de cinemateca, cinema para idosos. A Fundação MAPFRE está patrocinando o 

projeto de filmes premiados em festivais que não sejam o Oscar necessariamente. 

São filmes cultuados internacionalmente e esses festivais são realizados em cinco 

cidades. No ano passado foi em São Paulo, este ano serão Rio de Janeiro, Buenos 

Aires, Cidade do México, Madri e mais uma cidade. Durante uma semana exibem 

todos aqueles filmes premiados nos principais festivais de cinema do mundo, que 

não o OSCAR. 

 

A Fundação também patrocina bolsas de estudos, inclusive para vários estudantes 

brasileiros em universidades espanholas, assim como promove determinado prêmio 

para um concurso de monografias, com temas estabelecidos dentro dessas vagas. 

 

Patrocinou a vinda de José Saramago e a exposição de Saramago na última vez 

que veio ao Brasil. 

 

Atualmente também patrocina em vários países uma coleção sobre a história desses 

países. A Fundação acredita que existe uma lacuna no Brasil sobre o bom trabalho 

contando a história do Brasil. Então foi contratada Biblioteca Nacional, com sede no 

Rio de Janeiro, para selecionar pesquisadores para esse fim. Como resultado, foram 

lançados no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, todos os oito volumes. A História 

do Brasil contada por renomados historiadores brasileiros.  
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Agora quando um grupo empresarial, uma empresa ou uma fundação faz isso, é 

inevitável que se obtenha um retorno. Por meio de uma pesquisa que acabou de 

sair, pela primeira vez na história o principal concorrente da MAPFRE, a Porto 

Seguro, perdeu o seu lugar como a seguradora mais admirada. A Mapfre ganhou 

esse lugar. Por outro lado o seu sócio é o Banco do Brasil, sendo que também essa 

organização tem uma tradição de investimento cultural e investimento esportivo. 

Patrocina a seleção brasileira de vôlei e projetos de altíssimos nível como o da 

Cinemateca, além de ter o Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, 

que também tem esta tradição.  

 

O relato do respondente fez com que todas as questões fossem abordadas, mas 

não na ordem inicialmente prevista. Isso em razão da prática adotada pela empresa 

e da forma de exposição que o Sr. Bento adotou.  

 

Uma primeira constatação foi a efetiva utilização dos conceitos de Porter, no que se 

refere especialmente à adoção da estratégia genérica de diferenciação no alvo 

amplo. Como exemplo à adoção para clientes do seguro de decessos. Essa 

modalidade de seguro é, na realidade, um complemento e ampliação do auxílio 

funeral, tendo incorporado assistência psicológica e social para os beneficiários da 

apólice. Essa ampliação teve origem junto aos colaboradores da empresa, que 

fragilizados pela perda de um ente, solicitavam algum tipo de auxilio psicológico aos 

seus gestores. A Mapfre então, contrata psicólogos para esse auxílio e esse 

procedimento é muito bem recebido. Daí para começar a oferecer um produto para o 

mercado foi uma consequência natural. 

 

Outra constatação é de que a empresa segue o modelo de estratégia corporativa 

que a academia traduziu como conceitos da observação empírica, realizando 

sistemática e sistemicamente a análise do ambiente externo e do ambiente interno, 

determinando para a corporação e para cada U.E.N., quais suas forças e fraquezas, 

as oportunidades e as ameaças e alinhando os objetivos com a missão, visão e seus 

valores. 

 

O Sr. Bento, demonstrou com diversos exemplos que a Mapfre segue as atividades 

previstas na estratégia de marketing, mas não tem uma estratégia de marketing 
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estruturada como previsto em alguns modelos acadêmicos. Por meio do seu relato, 

ficou evidenciado que cada U.E.N. verifica e foca que mercados quer atingir para 

depois estabelecer as famílias de produtos que melhor se adaptem à eles. 

Atualmente, a Mapfre passa por período de transição, tendo criado uma diretoria de 

marketing que tem como responsabilidade primaria e inicial conciliar os esforços de 

marketing de cada U.E.N. buscando com que clientes de uma delas também 

usufruam de vantagens e benefícios dos produtos oferecidos pelas outras. 

 

No entanto, após a transcrição da gravação, o alinhamento entre as questões e as 

respostas pode ser realizado.  

 

 

1- A organização possui uma estratégia corporativa? E estratégia de 

marketing? 

Sem dúvidas possui uma Estratégia Corporativa. Não tem uma estratégia de 

marketing escrita, porém ela se divide de uma forma de atuação que pressupõe a 

estratégia de marketing separada por unidade estratégica de negócios.  

 

A companhia opera para distintos mercados organizados em unidades estratégicas 

de negócios, sendo que existe uma unidade estratégica de negócios para seguro de 

automóveis, que é um tipo de negócio muito específico, uma unidade estratégica de 

negócios preocupada com grandes riscos, onde se tem seguros de corporações, 

incêndios, seguro de aeronáuticos, barcos, uma unidade de negócios voltada para 

riscos de pessoas e uma unidade de negócios voltada para seguros agrícolas e 

habitacionais. Uma questão se põe: porque agrícolas e habitacionais em uma 

mesma unidade de negócios? No caso da Mapfre foi opção estratégica, porque o 

canal preferencial para estes dois ramos é o Banco do Brasil, que é o grande 

operador. Então, esta unidade de negócios tem como principal distribuidor o Banco 

do Brasil. Outro motivo foi que no Brasil o grande financiador dos negócios agrícolas 

é o Banco do Brasil. Portanto, unindo a operação originada da Mapfre com a 

operação originada do Banco do Brasil a Mapfre tem atualmente alguma coisa como 

75% do mercado, ou seja, o Banco do Brasil tinha uma operação bastante maior que 

a Mapfre, embora a Mapfre fosse grande no mercado não cativo e o Banco do Brasil 
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tem seu mercado cativo e finalmente uma última unidade de negócio que trata de 

riscos massificados, que são aqueles pequenos seguros residenciais e outros 

determinados seguros, como por exemplo, garantia estendida, na parte de ramos 

elementares, vistos como forma massificada. 

 

Agora também não se pode ser assim tão rigoroso e dizer que não existe uma 

estratégia de marketing. Por que? Porque a visão tradicional de estratégia de 

marketing que envolve cliente, produto, promoção, ponto de venda, evidentemente 

existe no conjunto das operações. Até por isto formou um grupo segurador dessa 

ordem. A Mapfre estava absorvida pelo conceito de estratégias de negócios que o 

grupo adotou. Existe um documento chamado estratégia de negócio do grupo, mas 

não existe um documento com o nome estratégia de marketing. 

 

Pode-se depreender dessa primeira resposta que o processo de formulação da 

estratégia de marketing ocorre de modo particular Mapfre, não seguindo os 

protocolos e conceitos consagrados pela academia. No modelo utilizado nesse 

trabalho, verifica-se que esse procedimento adotado pela empresa corresponde ao 

item Estratégia Competitiva de Marketing, também baseando-se no primeiro item do 

modelo, Estratégia Corporativa. A Mapfre não separa, de acordo com o modelo 

utilizado, o item Estratégia Competitiva com seus subitens que demonstram a 

Estratégia Genérica, se existe a Visão Baseada em Recursos e se ela se posiciona 

em algum ponto do Modelo Delta. Para a Mapfre é importante utilizar apenas partes 

desses modelos acadêmicos listados. 

 

 

2- Como é formulada a estratégia corporativa? E de marketing? Esta 

organização por unidade de estratégica de negócio pressupõe o quê? 

 

Pressupõe a especialização num determinado tipo de risco, o que sofre algumas 

criticas, porque seria vista como uma orientação para o produto e não para o cliente. 

Não deixa de ter sua razão de ser, uma vez que cada unidade de negócio procura 

maximizar o seu retorno, o seu investimento para aquele tipo de negócio. Mais uma 

vez, na empresa, por exemplo, uma pessoa pode ser cliente de seguro de 
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automóvel, mas pode ser não cliente de riscos pessoais e outra pessoa pode ser o 

contrário: cliente de riscos pessoais e não cliente de automóveis. Esta é uma lacuna 

que a Mapfre está neste momento tentando fechar. Atualmente a Mapfre conta, no 

nível corporativo, com uma diretoria geral de marketing e essa diretoria geral do 

marketing deve fazer a convergência dessas unidades todas, inclusive 

desenvolvendo o conceito de CRM de uma forma muito mais ampla do que aquilo 

que se tinha anteriormente e que nem sempre funcionava adequadamente.  

 

Mais uma vez se reforça a utilização da Estratégia Corporativa, pois existe análise 

de risco, sendo que esta afeta diretamente a rentabilidade e o valor da empresa, 

conforme o modelo utilizado. Outro aspecto desse reforço é o portfólio de negócios 

que sai da análise da Estratégia Corporativa. 

 

3- A estratégia corporativa serve de base para a formulação de outras 

estratégias?  

Então, dentro desta ótica pode-se dizer o seguinte: que a Mapfre não tem uma 

estratégia de marketing definida, mas tem sim uma estratégia de comunicação 

definida e evidentemente por se estar falando de comunicação está se falando de 

marketing. Porque neste momento a empresa tem a missão de construir uma 

imagem própria. A Mapfre conseguia fazer isto. Hoje existe uma operação que se 

chama Banco do Brasil e Mapfre. Nesse caso o Banco do Brasil entrou na operação 

com suas empresas de seguros, sendo criada uma Joint Venture com duas 

sociedades Holdings que explora dois focos estratégicos, um voltado para riscos de 

pessoas, para riscos agrícolas e habitacionais e o outro para riscos de danos. Este 

primeiro opera, sobretudo, com visão no canal agências bancárias do Banco do 

Brasil e este outro com o mercado em geral, embora com riscos pessoais a Mapfre 

atende tanto agências bancárias como o mercado em geral. O peso das agências do 

Banco do Brasil é muito forte e estas duas sociedades têm hoje, juntas, a missão de 

construir a imagem de marca grupo segurador Banco do Brasil e Mapfre, 

preservando, no entanto, suas identidades e esta missão não é fácil. Por isto se 

conectam as sociedades Holding.  
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As imagens isoladas Mapfre para o mercado fora das agências Banco do Brasil e 

aquela Imagem Banco do Brasil Seguros para os seguros vendidos através das 

agências do banco. Só mais um detalhe dentro disto, A própria estratégia prevê que 

exista a visão de independência e de não dependência com relação ao Banco. 

 

A estratégia pressupõe uma convivência, tanto quanto possível, harmoniosa entre a 

utilização da rede bancária e a utilização da rede de corretores e outros parceiros, 

que é a origem Mapfre. Então, não há como misturar isso, porque os corretores 

certamente rejeitariam essa hipótese e por isto a preocupação em manter dentro do 

guarda-chuva o Banco segurador, preservando a imagem Banco das agências 

bancárias e a imagem Mapfre. Dessa maneira consegue-se concorrer e não haver 

conflito de canal. 

 

As duas imagens são muito próximas, são duas imagens muito convergentes, têm 

aquela aura de respeitabilidade e sem dúvida constroem uma imagem de força. 

Quando se une essas duas imagens a repercussão que isto tem no ponto de vista 

institucional e que inevitavelmente se reverte para o ponto de vista mercadológico é 

muito forte. Então, quando se vai a publico e se diz  agora existe a Instituição Grupo 

Segurador Banco do Brasil e Mapfre acaba tendo uma repercussão muito forte no 

ponto de vista mercadológico. Como exemplo, se faz uma campanha muito bonita 

de comunicação através de televisão, através do rádio, que são aquelas crianças 

com aquela ideia de que está nascendo, mas já nasceu grande, então.   

 

Isso então está tendo uma capilaridade para a ponta, mostrando que a estratégia da 

empresa, a estratégia corporativa chega na capilaridade. 

 

Nessa questão, segundo o entrevistado, fica evidenciado como a Estratégia 

Corporativa é base para a segmentação, alguns fatores de diferenciação e 

principalmente para partes das estratégias do composto de marketing. O 

entrevistado mostra claramente qual o posicionamento e que comunicação ao 

mercado cada parceiro da aliança estratégica Mapfre – Banco do Brasil vai 

desempenhar. 
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4- A estratégia corporativa é baseada em algum modelo 

teórico/acadêmico? Se afirmativo, qual?  

Processo adotado na formulação da estratégia é o seguinte: existe um documento 

inicial que vai para debate da alta administração com participação de colaboradores. 

Também na formulação se toma por base, evidentemente, os conceitos básicos de 

missão, visão e valores.  

 

A partir da missão, visão e valores se define a sua forma de atuação, o seu 

posicionamento principal e daí o que se faz é estabelecer os objetivos de longo 

prazo. Estes objetivos de longo prazo depois são divididos em objetivos menores de 

curto prazo e, por meio de reuniões com as unidades estratégicas de negócios estes 

objetivos de curto prazo são estabelecidos.  

 

Então, além dos objetivos puramente de retorno, de investimentos, de crescimento e 

de rentabilidade existem outros objetivos corporativos que vão fazer parte dessas 

estratégias, como por exemplo estar entre as 100 melhores empresas para se 

trabalhar. Isto é um objetivo corporativo, embora não seja um objetivo de negócios 

direto, mas faz parte de nossas estratégias. Por que? Porque a estratégia é montada 

em função de três elementos básicos que são: processos, pessoas e clientes. Então 

a Mapfre tem uma estratégia de clientes onde fica  definido quais são e como serão 

trabalhados cada um dos segmentos em cada unidade de negócios, como será o 

processo de motivar as equipes para atender e capacita-las  para atender a estes 

objetivos. Que processos serão utilizados. Nesse ponto existe uma preocupação, 

porque quando se toma conceitos de Porter se tem mais ou menos uma ideia sobre 

a diferenciação e os custos. A empresa acha interessante porque não consegue 

identificar onde se separam esses conceitos. Claramente a Mapfre persegue uma 

estratégia de ter os custos baixos e quando se menciona custos significa ter 

despesas administrativas baixas, ou seja, ter uma alta eficiência. Ao mesmo tempo a 

empresa tem, possivelmente, a maior linha de produto do mercado. A gama é de 

mais de 100 produtos na prateleira, contando todas as unidades estratégicas de 

negócios e dentro destes produtos existem desde produtos com segmentos de alta 

renda até os modelos de micros seguros, que são para as classes C, D, e E. Então a 

Mapfre trabalha absolutamente dentro do modelo de diferenciação, porém com uma 
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forte preocupação em manter a competitividade através de uma estratégia de baixo 

custo. 

 

Apesar do entrevistado não ter citado qualquer autor ou modelo acadêmico, pode-se 

relacionar o teor da resposta dada com os conceitos emitidos por Toledo e Hemzo 

(1991), os quais mostram a utilização de Missão, Visão e Valores para estabelecer o 

conjunto da estratégia Corporativa. 

 

 

5-  As bases para definição da estratégia corporativa e de marketing são as 

mesmas? Se não, o que diferencia uma da outra? 

Não há formalização da estratégia de marketing da maneira formal acadêmica. Por 

que? Porque cada unidade apresenta sua visão de futuro, mostra como ela pretende 

agir nessa visão de futuro, quais são as linhas de negócios que ela pretende 

desenvolver em um horizonte mais largo e qual a visão de negócio de orçamento do 

próprio exercício,  e em função disto se define quais os parâmetros orçamentários 

dos quais vão sair, inclusive, o quanto se vai investir em tecnologia, em recursos 

humanos, em comunicações, que são as unidades de suporte. 

 

A Mapfre tem determinadas regras de atuação, de planejamento, de percepção com 

as quais se pretende ter um cuidado muito grande com:  qual mercado se quer estar, 

em que mercado não se quer estar, como serão abordados estes mercados e, acima 

de tudo, como se pode capitalizar este trabalho por meio das redes de distribuição, 

com a melhoria de serviços e com a capacitação delas. Isso não deixa de estar em 

linha com a estratégia de marketing, que é fazer com que o consumidor tenha da 

empresa uma percepção de qualidade de serviço e que esta percepção de 

qualidade de serviço seja coerente com aquela imagem de alta qualidade 

empresarial, de alta respeitabilidade  funcional da empresa. 

 

 

 

6- Qual a contribuição da estratégia corporativa na definição da estratégia 

de marketing? 
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Isto foi um processo de construção muito interessante porque a Mapfre era uma 

empresa até 2004, um pouco mas restrita. Tinha uma operação de seguro de 

automóveis porém não tinha muita segmentação, muitas alternativas e uma pequena 

operação de seguro de vida.  

 

Por meio de uma reunião interna, justamente para discussão, pela primeira vez, 

seriamente a questão, missão, visão, valores e estratégias, a empresa saiu com 

estes conceitos de que para atender a esta visão de futuro, a esta missão que se 

propunha, tinha que ser uma empresa não mono produto e mono canal, porém 

multicanal e multiproduto e isto gerou praticamente o TURN- IN- OUT na companhia, 

que deixa de ser uma companhia restrita e passa a ser uma companhia de rápido 

crescimento, que aconteceu nos últimos seis anos. 

 

Como consequência, a Mapfre ainda não está atuando na linha de negócios de 

saúde. Com exceção de saúde operamos em todas as outras linhas 

 

 

7- Quais são as principais convergências e divergências entre a estratégia 

corporativa e os modelos de Porter e Modelo Delta? 

 

Como formuladores da estratégia, gostávamos da época de quando a Mapfre ainda 

não era a primeira, porque se podia usar o exemplo daquela empresa, de outras, 

etc. Concorrente forte era o primeiro, mas a empresa tentava, fazia muito mais 

esforço para entregar direito, fazer as coisas mesmo não tendo recursos. Para se ter 

uma ideia, a Mapfre era mais ou menos 65% do que era o maior concorrente. 

Naquele momento esse concorrente tinha 4500 empregados e a Mapfre tinha 1300, 

mas conseguia entregar.  

 

A empresa tomou iniciativas, não para eliminar o “ouro” representado pelo corretor, 

mas pra fazer que ele seja de “cristal”, transparente. Para que o cliente final 

enxergue do lado de cá, alguém esta garantindo este negócio. Atualmente a pessoa 

física já percebe essa diferença de marca, coisa que há três anos ainda não 
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conseguia, sendo que a Mapfre se esforça para melhorar a percepção em outros 

sentidos. 

 

Outro exemplo está na área de risco de pessoas. Em um determinado momento foi 

contratado um serviço para os funcionários e que era o seguinte: toda vez que 

falecia um familiar de um funcionário, além da “dor de cabeça” pelo momento, a 

empresa tem que ajudar, pois o funcionário nunca esta preparado. 

 

Então foi encontrado no mercado um provedor de serviços muito interessante. Um 

serviço de apoio psicológico para famílias que perderam um familiar,  com 

psicólogos especializados, que fazem ligações telefônicas, espontâneas ou 

orientadas. O familiar recebe a ligação que diz: “eu estou te ligando, sou um 

psicólogo especializado, por indicação da empresa tal, que pagou a indenização do 

seu seguro, para lhe oferecer um apoio, se você quer conversar, o que eu posso 

fazer por você neste momento de fragilidade”. No espaço de um mês são feitas 

cinco ligações para o familiar indicado ou qualquer um da família que queira ter este 

atendimento. 

 

A oferta aos funcionários desse serviço foi um sucesso. Isso evoluiu para uma 

análise e avaliação mais profunda. Porque somente para os funcionários? Ninguém 

faz isto no mercado. O resultado foi oferecer este serviço para os segurados e 

iniciou pelo serviço de assistência funeral,  que no caso Mapfre é chamado de 

seguro de decesso. Todo segurado que usa o serviço Decesso, ou seja, resgata a 

apólice, recebe uma ligação pra família dele o oferecimento do apoio psicológico. 

Conta com uma aprovação de em torno de 98%. 

  

Quem nunca perdeu um familiar ou passou por essa situação, não consegue avaliar. 

Ainda não existe relato de cópia desse tipo de seguro. 

 

Uma questão importante: dessas centenas de produtos qual o nível de cópia do 

mercado? Inicialmente, o mercado não tem barreiras. Quando alguma seguradora 

oferece um diferencial qualquer, imediatamente alguém vai e copia. 
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Então a Mapfre lança algumas inovações, como por exemplo, o pioneirismo na 

indenização para mulheres quando há diagnostico de câncer. Imediatamente é paga 

uma indenização, que não é o adiantamento do contrato existente, mas uma 

indenização específica. O mercado todo tem isto, atualmente.  Então, por isto é 

importante se diferenciar pela imagem de marca, pela confiança. 

 

O entrevistado cita em resposta a questões anteriores um certo viés de foco em 

produto e atualmente está direcionando seu foco para a obtenção de maior e 

profunda intimidade com o cliente. Isso leva à convergência entre os conceitos de 

Porter, que focam mais em retorno de investimento, diferenciações, levando à um 

modelo de estratégia genérica integrada entre liderança em custo e diferenciação 

em setores amplos e Modelo desenvolvido por Hax e Wilde II, pois a Mapfre está 

deslocando pela base do Modelo. As evidências desse deslocamento são uma maior 

customização em produtos, tipo de seguros, além de separar em seis grandes 

segmentos todo o conjunto de tipos de seguros comercializados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente estudo teve como cerne de seu tema como o alinhamento entre a 

administração estratégica e o marketing estratégico pode ser decisivo na obtenção 

de vantagem competitiva, quando das formulações estratégicas quer seja na área 

corporativa e/ou na unidade de negócio utilizando o Modelo Da Estratégia 

Corporativa ao Marketing Estratégico: uma visão integrada, proposto por Toledo 

(2011). 

  

A competitividade, centro da atenção de qualquer empresa que vise a sua 

permanência no mercado, possui diversas formas de abordagem. No entanto, na 

esfera do ambiente corporativo ela é vista como sendo o resultado de uma série de 

ações efetuadas pela organização com o objetivo de conseguir lucratividade, 

crescimento e participação de mercado. Tais estratégias mostram-se adequadas 

quando demonstram um resultado superior, se comparadas aos seus principais 

concorrentes. 

Em sua parte inicial, esse estudo demonstrou um breve relato sobre a história do 

pensamento da administração, percorrendo suas principais escolas. Foi 

demonstrada a existência de uma hierarquia das estratégias onde a estratégia 

corporativa deve ser a primeira etapa do processo estratégico, a de alocação dos 

recursos. Nessa etapa foram mencionadas as possíveis formas de alocação de 

recursos em termos de estratégia corporativa, podendo a ênfase ser em 

crescimento, rentabilidade ou análise.  

Na segunda etapa do processo, a estratégia competitiva, onde a organização deve 

decidir sobre a aplicação de seus recursos, que estão divididas basicamente em 

visões estratégias genéricas, visão baseada em recursos e do modelo delta. Essas 

visões contemplam a possiblidade de aplicação dos recursos visando o crescimento 

de marketing, crescimento econômico/financeiro, competitividade e de matriz de 

portfolio. Na etapa de crescimento, foram utilizadas as abordagens de diversos 

autores, entre eles, Chandler (1993), Webster (1974), Ansoff (1977), Ohmae (1985), 

Day (1990), Hax e Majluf (1991), Mintzberg (1994). Logo a seguir, foram analisadas 

as estratégias de competitividade e pela visão segundo Porter (1986), Hamel e 
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Prahalad (1995). As estratégias de matriz de portfolio, abordadas por Hax e Wilde II 

(2001) e denominada Modelo Delta, que é considerada a mais completa, ao integrar 

as visões anteriores incluindo a visão de portfolio e também por propor melhorias 

que podem levar a organização à liderança de mercado. 

Na terceira etapa do processo estratégico, o alinhamento da estratégia corporativa 

com o marketing estratégico, onde a empresa faz a sua segmentação, seu targeting, 

finalizando com seu posicionamento competitivo. No processo de segmentação a 

empresa deve escolher entre a cobertura total ou parcial do mercado e identificar os 

perfis de segmentos existentes e atrativamente exploráveis. No posicionamento a 

escolha dos fatores de diferenciação para cada um dos segmentos escolhidos e 

posteriormente finalizar com as estratégias do composto de marketing. Nessa etapa 

foram abordados as visões de Kohli e Jaworski (1990), Narver e Slater (1990) e Day 

(2001), Toledo ((2011). 

O processo de marketing estratégico ocorre preferencialmente quando a 

organização encontra-se em ambientes mais dinâmicos, e assim ela deve 

segmentar o seu mercado, posicionar seus produtos e ter como base a sua 

orientação para o mercado. Conforme descrito ao longo desse estudo, essa 

orientação para o mercado é abrangente, englobando todos os stakeholders. Nesse 

contexto, a organização deve identificar e entregar as determinantes de valor ao 

cliente e como consequência obterá a vantagem competitiva. 

Ainda na revisão teórica foram abordados os aspectos que aumentam o valor da 

empresa pela perspectiva do cliente. Nesse sentido, foram considerados os 

aspectos da entrega dos atributos valorizados, bem como eventuais possíveis 

mudanças que possam ocorrer com o tempo e a eficiente comunicação dos valores 

ofertados. 

 

O estudo teve por objetivo específico a verificação da existência do alinhamento 

entre a administração estratégica e o marketing estratégico, utilizando o modelo 

proposto por Toledo (2011) visando verificar em uma empresa líder em seu 

segmento de atuação, mais especificamente do setor de seguros, se esse 

alinhamento ocorre e se isso a levou a organização a obter uma posição 

diferenciada no mercado e, em caso negativo como a posição diferenciada é 
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alcançada no mercado. O estudo utilizou como modelo de pesquisa o método 

qualitativo e exploratório, por meio da técnica de estudo de caso, com entrevista em 

profundidade. 

 

Os modelos teóricos analisados, de estratégias competitivas e de marketing 

estratégico, permitiram a compreensão das formulações que visam o crescimento da 

organização e a geração de um resultado superior. 

O modelo utilizado nesta tese está dividido em seis etapas, iniciando pela estratégia 

corporativa - como os recursos devem ser alocados -  crescimento, rentabilidade ou 

portfolio de negócios; a estratégia competitiva, - como os recursos devem ser 

aplicados – crescimento de marketing, econômico/financeiro, competitividade ou em 

portfolio de produtos; a estratégia competitiva de marketing, segmentação e 

posicionamento; posicionamento de mercado - tipos de cobertura – total ou parcial 

de mercado; estratégia de posicionamento - fatores de diferenciação – atributo, uso, 

benefício, usuário, concorrente, categoria de produto/serviço e relação 

qualidade/preço e; estratégias do composto de marketing, produto, preço, 

distribuição e comunicação.  

Pela perspectiva acadêmica, o modelo utilizado é uma contribuição importante para 

a visão de integração dos modelos de estratégia corporativa e do marketing 

estratégico. Esse modelo é uma síntese de um conjunto de linhas de pensamento 

que isoladamente não permitem ao gestor a visão do conjunto de etapas a serem 

cumpridas na obtenção do crescimento corporativo e da geração de um resultado 

superior, mas que conjuntamente podem dar uma considerável contribuição na 

facilitação desse processo. 

 

Finalizando, pela perspectiva empresarial e tomando por base as respostas e 

dissertação dos elaboradores da estratégia, ficou evidenciado que a empresa 

analisada, a Mapfre Seguros, não pratica de maneira formal a convergência entre a 

administração estratégica e o marketing estratégico. Esse alinhamento ocorre na 

prática por meio de processo e caminho próprio, porém utilizando partes de 

conceitos de conceitos e modelos acadêmicos. Por outro lado, ficou evidenciado que 

o modelo proposto por Toledo (2011) é uma contribuição efetiva ao mundo 
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corporativo, principalmente no que se refere à sua sequência lógica. Uma possível 

limitação desse modelo é a utilização completa dos conceitos existentes nas sub-

etapas, tais como Modelo Delta, VBR e outros.  

 

Limitações e Contribuições do Estudo 

O estudo realizado na presente tese traz contribuições para a academia e para as 

organizações do mercado empresarial, no que tange ao estudo sobre a 

administração estratégica e o marketing estratégico. No entanto, é importante 

destacar que tal estudo possui limitações. 

A principal limitação é que se trata de um estudo exploratório, com o objetivo de 

ampliar o conhecimento acerca do tema, e não de validar o modelo proposto para 

gestão da administração estratégica e do marketing estratégico. A análise do estudo 

de caso único sugere que as etapas do modelo proposto são adequadas para tal 

gestão, mas estudos em mercados distintos podem trazer novas contribuições à 

proposta aqui apresentada. 

Sugere-se que estudos futuros sejam conduzidos visando validar esse modelo, 

propondo um modelo ampliado e validado de administração estratégica e de 

marketing estratégico em organizações que estejam nos mais diversificados setores 

do mercado. 

Tais estudos podem ter inicialmente caráter exploratório, por meio de estudos de 

casos múltiplos em diferentes segmentos de mercado. Posteriormente, sugere-se a 

condução de estudos quantitativos, que poderão permitir a identificação de repetição 

de padrões em diversas situações, validando, portanto, o modelo. Ademais, podem 

surgir novas etapas ou contribuições às etapas aqui propostas, ainda não 

contempladas pelo autor. 
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APÊNDICE – PROTOCOLO DE PESQUISA DO ESTUDO DE CASO 

O objetivo do projeto de estudo de caso é analisar o alinhamento da administração 

estratégica com o marketing estratégico. Tal investigação teve caráter exploratório e 

qualitativo e utilizou-se da técnica de estudo de caso único incorporado. O intuito foi 

o de identificar se a empresa abarcava as etapas dos modelos existentes e do 

esquema proposto e se praticava ações ainda não contempladas nos modelos. 

 

A análise de estudo de caso é a alternativa que melhor se adapta ao objetivo de 

estudo proposto. Por meio dela é possível analisar em profundidade os aspectos dos 

modelos de gestão do valor para o cliente. O caso analisado foi selecionado por 

atender os seguintes critérios: 

 Abertura da empresa para o estudo da tese;  

 Empresa de alta relevância em seu mercado de atuação, em termos de 

participação de mercado e;   

 Possuir ambas as áreas, estratégia e de marketing;  

1. Questões básicas a serem formuladas 

1. A organização possui uma estratégia corporativa? E estratégia de marketing? 

2. Como é formulada a estratégia corporativa? E de marketing? 

3. A estratégia corporativa serve de base para a formulação de outras 

estratégias?  

4. A estratégia corporativa é baseada em algum modelo teórico/acadêmico? Se 

afirmativo, qual? 

5.  As bases para definição da estratégia corporativa e de marketing são as 

mesmas? Se não, o que diferencia uma da outra? 

6. Qual a contribuição da estratégia corporativa na definição da estratégia de 

marketing? 

7. Quais são as principais convergências e divergências entre a estratégia 

corporativa e os modelos de Porter e Modelo Delta? 

II. Procedimentos de Campo  
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  Aspectos metodológicos: pesquisa de natureza exploratória com uso do 

método de estudo de caso único incorporado (unidades múltiplas de análise) 

na empresa-foco do estudo de caso.   

  Fontes de evidência: entrevista dirigida, levantamento de dados 

secundários e observação direta informal.  

  Instrumento de coleta de dados: roteiro de entrevista.  

 

III. Responsável pela pesquisa    

Pesquisador: Luciano Crocco  

 

IV. Guia para o Relatório Final 

1. Análise de dados: uso das proposições teóricas (finalidades) como estratégia 

analítica geral e da adequação ao padrão (pattern-matching) como método de 

análise. O objetivo é comparar o padrão conceitual das ações descritas na literatura 

com a realidade das ações desenvolvidas pela empresa do estudo de caso. 

2. Apresentação do relatório final: apresentação escrita dos dados coletados, das 

análises realizadas e das conclusões relevantes. 


