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1 INTRODUÇÃO 

 

No início do século 20, Fayol publica suas idéias dando origem à Escola do Processo de 

Administração. Constrói seus argumentos propondo uma clara distinção entre a administração 

e as demais funções da empresa(*) – técnica, comercial, financeira, de segurança e de 

contabilidade – e, principalmente, ressalta que administrar compreende cinco funções básicas: 

prever, organizar, comandar, coordenar e controlar (FAYOL, 1990). Assim, há quase um 

século a importância da atividade organizar é ressaltada como ponto-chave no processo de 

gestão, logo após prever. Atualmente, o ciclo Planejar, Organizar, Liderar e Controlar é aceito 

como determinador das funções básicas da administração (BATEMAN e SNELL, 2006; 

MAXIMIANO, 2005). 

 

Especificamente na área de marketing, também não é recente a discussão sobre a questão da 

organização das atividades de marketing. Diversos autores têm trabalhos considerados 

originais, como Bund e Carroll (1957), que buscam desenvolver normas de procedimento para 

organizar o marketing, Buell (1975), que pretende entender quais as mudanças no papel dos 

gerentes de produtos, e Nonaka e Nicosia (1979), que estudam as estruturas organizacionais 

ótimas para marketing. 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, as discussões sobre o tema passam a girar em torno de: 

orientação da empresa como um todo ao mercado; busca de soluções para conflitos advindos 

de uma visão funcionalista versus outra por atividade; e, principalmente, novas formas de 

organização e coordenação de empresas que, operando em networks, possam desempenhar 

melhor suas atividades de marketing dentro da cadeia de valor. Autores como Ruekert, 

Walker e Roering (1985) tratam da organização das atividades de marketing sob a ótica da 

abordagem contingencial. Webster Jr. (1992) discute as novas funções do marketing na 

corporação e sua atuação junto a outras empresas. Workman, Homburg e Gruner (1998), por 

sua vez, buscam um modelo integrado para entender as dimensões e os determinantes da 

organização para marketing. 

                                                           
(*)Neste trabalho, sempre que necessário e adequado, será utilizado preferencialmente o termo empresas para a referência a organização. 

Com essa opção, busca-se reduzir uma possível confusão entre a aplicação do termo organização como ato ou efeito de organizar e a 
aplicação como sinônimo de “companhia, corporação, firma, empreendimento ou instituição, ou parte ou combinação de uma dessas, seja 
pública ou privada, que têm suas próprias funções ou administração, e que tenham um ou mais objetivos finais em comum”. 
(WEISZFLOG, 2007). 
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Contudo, essa discussão, apesar de histórica, não compõe um tema central para os 

pesquisadores de marketing. Percebe-se, principalmente nos dias de hoje, que essa discussão 

crucial para a implementação de estratégias de marketing é relegada a segundo plano, como se 

a implementação das estratégias de mercado se sustentasse basicamente nas decisões sobre as 

variáveis controláveis, a sua orçamentação e a alocação de responsáveis. 

 

Tal fato pode ser percebido em uma rápida avaliação dos conteúdos dos principais livros-

textos da área. A função organização para executar as atividades de marketing é, na maioria 

das vezes, relegada a um capítulo no final das obras (CRAVENS e PIERCY, 2003); os 

autores limitam-se a discutir rapidamente a estrutura organizacional de uma empresa 

tradicional versus a de uma orientada para o mercado (FERRELL e HARTLINE, 2005); 

apresentam superficialmente o tema dentro de um tópico mais amplo, como implementação e 

controle de marketing (KOTLER e KELLER, 2006; PIERCY, 2005; McDONALD, 2004); 

ou, em muitos casos, nem citam o assunto em suas obras (como DIAS, 2003). Ao avaliar os 

modelos de planejamento de marketing propostos percebe-se, também, que esses mesmos 

autores, quando tratam deste processo, ignoram a função que a organização de marketing tem 

nesse ciclo, como será visto adiante. 

 

Além de esses autores de livros-textos dedicarem pouco mais de uma parte de um capítulo às 

questões organizacionais de marketing, quando o fazem, eles freqüentemente se limitam a 

descrever uma faixa de estruturas alternativas, sem análises de vantagens relativas em 

diferentes ambientes e diferentes circunstâncias estratégicas (RUEKERT, WALKER e 

ROERING, 1985). 

 

Um dos autores que dedicaram seus estudos a essa área é Frank Céspedes. Ele possui obras 

em que discute, como ponto central, a organização para a realização das atividades de 

marketing: “Organizing and implementing the Marketing effort: text and cases” (1991), 

“Concurrent marketing: integrating product, sales, and service” (1995) e “Managing 

marketing linkages: texts, cases and readings” (1996). 

 

Questiona-se, então, por que um aspecto tão relevante em outros campos da administração 

não possui o mesmo impacto na área de marketing, ou ainda, por que ele perdeu a sua 
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importância e, principalmente, se o fato de esse aspecto ser relegado a segundo plano não tem 

impacto direto na capacidade de implementação de estratégias de marketing. 

 

Essa análise, com enfoque acadêmico, une-se a uma preocupação prática. Nos dias de hoje, as 

empresas precisam sobreviver em ambientes cada vez mais turbulentos, precisam adaptar-se 

mais rapidamente. 

 

Internet e uso de tecnologia de informação na administração, convergência de meios, 

mercados globais cada vez mais interdependentes, acirramento da competição interna, 

menores barreiras à competição internacional, necessidade de inovação contínua, busca de 

qualidade com redução de custos, preocupações com o meio ambiente e novas formas de 

relacionamento em rede são desafios gerais para o desempenho da empresa (GITMAN e 

McDANIEL, 2000; CERTO, 2003; DAFT, 2003; MAXIMIANO, 2005; BATEMAN e 

SNELL, 2006).  

 

George, Freeling e Court (1994) acrescentam o fato de os consumidores estarem cada vez 

mais individualizados, demandantes e sofisticados, ou seja, com preferências mais difusas. 

Além disto, existe uma proliferação de novos canais de distribuição muitas vezes dominados 

por intermediários com grande poder de negociação. 

 

Esses desafios levam a uma necessária mudança no papel dos gestores, com mudanças nas 

estruturas organizacionais, revisão de processos de trabalho e engajamento de colaboradores. 

As mudanças gerais afetam o ambiente de marketing e influenciam a mudança nas estruturas 

organizacionais de marketing.  

 

Esse ambiente em evolução gera maior competitividade nos mercados, exigindo das empresas 

melhor entendimento das necessidades do consumidor e das oportunidades de mercado. 

Novos desafios demandam novas soluções e, para isso, é necessário adaptação. 

 

Algumas empresas a fazem de forma ativa, antevendo novas necessidades e modificando sua 

forma de atuação e suas estruturas organizacionais para marketing, outras a fazem de forma 

reativa, modificando suas estruturas de comando a fim de tentarem sobreviver em seus 

negócios. 
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George, Freeling e Court (1994) relatam a dificuldade que as empresas já tinham no final da 

década de 1980 para conseguir que os departamentos de marketing as liderassem rumo à 

inovação e ao crescimento. A fim de melhorar seu desempenho em marketing, elas 

substituíam ou contratavam novos diretores ou gerentes buscando introduzir, muitas vezes 

sem sucesso, de um lado, o conhecimento de marketing em empresas que não eram orientadas 

para marketing e, de outro, habilidades que, muitas vezes, já eram obsoletas.  

 

Por fim, surge o desafio da atuação das empresas em redes produtivas, desenhando estratégias 

e atuando em conjunto. Conforme Webster Jr. (1992), as organizações tradicionais, 

burocráticas e hierarquizadas, focadas em transações únicas com o mercado, estão sendo 

substituídas por novas formas de organização de marketing que incluem parcerias entre 

empresas e redes produtivas. Esse conceito de marketing traz a compreensão da importância 

das estratégias de relacionamento utilizadas e do posicionamento adotado dentro de redes 

visando entregar um valor superior ao consumidor. 

 

No entanto, como ordenar o pensamento e procurar entender os desafios que o tema estruturas 

organizacionais de marketing impõe às empresas? Uma das maneiras é entender claramente as 

decisões e as atividades exercidas pelo marketing dentro de uma empresa e a influência que 

sofrem de características da estrutura organizacional. 

 

Neste trabalho, a proposta é reavivar o debate sobre o papel da estrutura organizacional das 

áreas de marketing na capacidade de execução de suas atividades e de implementação de 

estratégias de mercado, trazendo à tona a discussão acadêmica sobre os modelos de estrutura 

organizacional aplicados à orientação para marketing, sob um pano de fundo que visa 

entender o cenário competitivo, os paradigmas da administração e a atuação em redes 

produtivas. 

 

No próximo tópico será detalhado o problema de pesquisa aqui proposto. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

2.1 Situação-Problema 

 

No Brasil, as estruturas organizacionais para a execução das atividades de marketing estão em 

constante em mudança. Estão sempre sendo revistas pelos executivos de marketing. A todo o 

momento cargos ou funções são modificados dentro do departamento de marketing, assim 

como é alterada a posição do departamento dentro da empresa. Novas atividades são 

introduzidas, eliminadas ou terceirizadas, além de as pessoas serem substituídas com grande 

facilidade. 

 

Pergunta-se, então, por que ocorrem tantas mudanças? Essa questão pode ser analisada, 

inicialmente, sob dois aspectos: motivos exógenos e motivos endógenos à empresa. 

 

No caso de motivos externos à organização, considera-se uma possível inadequação da 

estrutura às demandas do mercado, por dificuldade em liderar o processo de inovação dentro 

da empresa, por dificuldade em responder a mudanças no macroambiente ou, ainda, por 

dificuldade em neutralizar as ações da concorrência. 

 

Quanto aos motivos endógenos, questiona-se se as freqüentes mudanças nas estruturas de 

marketing são decorrentes de aspectos internos da empresa como dificuldade de coordenação 

dos processos e dos fluxos de marketing, não-orientação para o mercado ou, ainda, aspectos 

vinculados ao poder e motivações dos gestores envolvidos. 

 

O fato de as empresas mudarem constantemente sua estrutura organizacional de marketing 

(com diferentes freqüências e tipos de mudança) é sinal de que, por um lado, novas atividades 

precisam ser realizadas e, por outro, as atuais atividades podem não estar sendo realizadas de 

maneira a atingir o desempenho esperado. E principalmente, que a execução dessas atividades 

de marketing é em primeira instância, pautada por condicionantes da estrutura organizacional 

vigente. 
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Desta forma, um motivador deste estudo é o fato de a literatura de marketing ter passado a dar 

menor atenção à questão da estruturação da organização para marketing. E não há dúvidas de 

que esse aspecto interfere diretamente no desempenho de marketing. Já em 1985, Ruekert, 

Walker e Roering afirmavam que a questão da mudança organizacional era pouco trabalhada 

na literatura de marketing, voltando-se principalmente para o entendimento da coordenação 

das atividades de marketing e as formas organizacionais utilizadas para a realização das 

tarefas.  

 

Os estudos existentes são, em geral, defensores de uma ou outra posição, uma ou outra 

estrutura específica. Além disso, as organizações tradicionais e hierarquizadas estão sendo 

cada vez mais substituídas por novos modelos relacionais que impõem novos desafios para os 

gestores da área. 

 

Assim, o problema de pesquisa central proposto neste estudo é: 

 

• Como os aspectos condicionantes da estrutura organizacional influenciam a 

execução das atividades de marketing? 

 

Nesse sentido, o primeiro passo é definir quais são os condicionantes da estrutura 

organizacional. Diversos autores abordam o assunto, como será compreendido na revisão 

bibliográfica adiante, e determinam que entre os principais aspectos condicionantes da 

estrutura organizacional deve-se considerar: 

• os critérios de departamentalização e suas formas; 

• centralização e descentralização de áreas de apoio; 

• localização de assessorias; 

• amplitude de controle e número de níveis hierárquicos; 

• nível de descentralização da autoridade; 

• sistemas de comunicação; 

• nível de formalização. 

 

O segundo passo é definir quais são as funções de marketing executadas por uma empresa. 

Com base na revisão de autores as principais de atividades de marketing, com exceção da de 

organização que é foco neste trabalho, podem ser assim descritas: 
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• busca e levantamento de informações de mercado (pesquisa) e análise; 

• planejamento de marketing (planejamento estratégico); 

• desenvolvimento de estratégia de segmentação, diferenciação e posicionamento; 

• desenvolvimento de metas e objetivos; 

• desenvolvimento do mix de marketing – decisões de produtos, serviços e inovação; 

• desenvolvimento do mix de marketing – decisões de preço; 

• desenvolvimento do mix de marketing – decisões de distribuição e cadeias de 

suprimentos; 

• desenvolvimento do mix de marketing – decisões de promoção; 

• desenvolvimento e manutenção do relacionamento com o consumidor; 

• desenvolvimento de programas de responsabilidade social e ética. 

 

Tendo por base o entendimento das atividades exercidas por uma estrutura organizacional de 

marketing (sendo, inclusive, uma de suas funções zelar pela organização de suas atividades), 

podem-se levantar outras questões, secundárias, apontadas a seguir, sobre a organização das 

estruturas de marketing. 

• Quais as principais formas de departamentalização atualmente utilizadas nas áreas de 

marketing e sua influência na realização das atividades? 

• Qual o posicionamento das funções de marketing na empresa e sua relevância frente às 

demais áreas? 

• Quais características da organização para execução das atividades de marketing são mais 

flexíveis / orgânicas e quais são mais burocráticas / mecanicistas? 

• Quais são formas utilizadas de organização das atividades de marketing externamente? 

• Como as questões da estrutura organizacional são incorporadas no processo de 

planejamento de marketing? 

• Qual a influência do fator humano (poder e motivações) na definição das estruturas 

organizacionais para execução das atividades de marketing?  

 

Na figura 1 pode ser visto um diagrama que representa a visão geral dos relacionamentos 

propostos entre as variáveis para a pergunta central deste estudo. Com base nesses 

questionamentos, definem-se os objetivos principais e secundários da pesquisa aqui abordada. 
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Figura 1: Diagrama de Relacionamento das Variáveis Propostas no Estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme postula Webster Jr. (1992), mudanças nas estruturas organizacionais para a 

execução das atividades de marketing, muitas vezes com o surgimento de novos tipos de 

organização, tem sido muito freqüentes.  

 

Essas atividades são, em geral, realizadas pelas empresas, as quais nem sempre têm o 

necessário apoio teórico da academia que as justifique ou explique. O entendimento da 

evolução organizacional e da sua mudança é de extrema importância a partir do momento em 
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que a organização de marketing direciona a alocação das atividades da empresa 

(WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998). 

 

2.2 Objetivos da Tese 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 
Buscando o entendimento das relações entre os fatores condicionantes de uma estrutura 

organizacional e a realização das atividades de marketing que se concretizam por desta 

estrutura tem-se, neste trabalho, por objetivo geral: 

 

• Realizar uma análise formal e descritiva da influência de fatores condicionantes da 

estrutura organizacional na execução das atividades de marketing. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

Esse objetivo geral traz oportunidades para o desenvolvimento de objetivos específicos 

necessários para a compreensão do problema de pesquisa como um todo. Assim, como 

objetivos específicos desta tese devem ser citados: 

 

• Identificar as principais formas de departamentalização utilizadas nas áreas de 

marketing e sua influência na realização das atividades. 

 

• Descrever e confrontar características da organização para execução das atividades 

de marketing mais flexíveis/orgânicas e frente a características mais 

burocráticas/mecanicistas. 

 

• Identificar formas de organização das atividades de marketing externamente para 

realização das atividades de marketing. 

 

• Avaliar a influência do fator humano (poder e motivações) na definição das 

estruturas organizacionais para execução das atividades de marketing.  
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Com o intuito de compreender essas proposições, consideram-se o setor em que as empresas 

estão inseridas, o seu tamanho, o seu grau de internacionalização, a sua posição de mercado e 

o tipo de orientação estratégica que assume. Esses fatores balizadores são tratados durante o 

estudo. 

 

2.3 Enfoques e Organização da Tese 

 
Sob o enfoque temático-acadêmico, este trabalho tem como base os pilares dos corpos 

teóricos de Marketing e de Teoria das Organizações. No aporte teórico de Marketing, 

focaliza-se a evolução da filosofia de orientação para o mercado, os princípios e conceitos e a 

função de marketing dentro das empresas. Além disso, desenvolve-se o conhecimento sobre a 

organização para marketing, as estruturas tradicionais confrontadas com os novos formatos e 

os condicionantes de desempenho dessas estruturas. 

 

Na vertente da Teoria das Organizações, são considerados aspectos como a função 

organização, os condicionantes da estruturação organizacional, os tipos e estruturas 

organizacionais, as suas formas tradicionais e inovadoras. 

 

Após a análise desses aspectos, aprofunda-se a discussão dos estudos realizados sobre 

organização das atividades de marketing e estruturação das atividades de marketing. 

 

2.3.1 Organização da Pesquisa 

 

Propõe-se para este projeto de pesquisa um estudo exploratório, descritivo e qualitativo, 

composto por pesquisas complementares. 

 

Segundo Gil (1994), as pesquisas podem ser classificadas conforme o procedimento adotado 

para a coleta de dados. Podem ser utilizadas fontes secundárias, como pesquisas em 

documentos existentes – pesquisas bibliográficas e pesquisas documentais –, e fontes 

primárias, como a obtenção de dados por meio de métodos como a pesquisa experimental, a 

pesquisa ex-post facto, o levantamento e os estudos de caso. 
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Inicialmente, como base para a formulação do referencial teórico, realizou-se uma pesquisa 

exploratória apoiada em dados secundários. A pesquisa bibliográfica foi feita, principalmente 

em artigos científicos e livros, com o intuito de revisar os estudos existentes. 

 

Na segunda etapa, realizou-se um estudo de campo multi-casos com caráter exploratório e 

qualitativo, buscando desenvolver familiaridade com a natureza do fenômeno e com as 

características essenciais das variáveis propostas no estudo, assim como orientação para 

futuros estudos.  

 

O método do estudo de caso permite a exploração de um sistema delimitado, partindo de uma 

coleta de dados detalhada, em profundidade, envolvendo fontes múltiplas de informação.  

 

As análises e conclusões a serem apresentadas são fundamentadas em análises qualitativas 

determinadas pelas questões do estudo, pelas proposições de pesquisa e pelas unidades de 

análise do estudo de caso, tendo por objetivo manter a lógica de ligação dos dados com as 

proposições.  

 

Após a revisão bibliográfica pertinente e do embasamento teórico necessário para a utilização 

do método do estudo de caso passa-se a apresentação dos dois casos realizados, a saber: 

 

- Departamento de Marketing da Whirlpool do Brasil. 

 

- Departamento de Marketing da PepsiCo do Brasil – Unidade de Bebidas 

 

Após a apresentação dos casos, sua análise frente à literatura e a comparação entre eles, esta 

tese apresenta suas conclusões.  

 

Na figura 2 apresenta-se a estrutura central deste trabalho. 
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Figura 2: Estrutura da Tese 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Função Organização 

Estrutura Organizacional 

Conceitos de Marketing 

Atividades de 
Marketing 

(Planejamento e Gestão) 

Ato de Administrar 
 

Visão Sistêmica 
e Abordagem Contingencial 

Organização para as Atividades de 
Marketing 

Evolução da Organização das Atividades

Formas Estruturais e Estruturas 
Organizacionais de Marketing 

Estudos e Proposições sobre 
Formas Organizacionais de Marketing 

Estudo de Caso 
Whirlpool 

Análise do Caso 1 

Estudo de Caso 
PepsiCo 

Unidade de Bebidas 

Análise do Caso 2 

Análise Comparativa dos Casos 

Conclusões 



 19

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura aqui realizada tem por objetivo o entendimento conceitual dos tópicos 

que dão apoio ao esclarecimento do problema de pesquisa. Para tanto, inicia-se pelo 

entendimento do processo de administração e da função organização. 

 

3.1 O Ato de Administrar 

 

Nos primórdios da fundação da Teoria Clássica da Administração, em 1916, Fayol 

apresentava o conceito original de administração:  

 
“Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Onde prever é 

perscrutar o futuro e traçar o programa de ação. Organizar é constituir o duplo 

organismo, material e social, da empresa. Comandar é dirigir o pessoal. Coordenar é 

ligar, unir e harmonizar todos os atos e todos os reforços. E, por fim, controlar é velar 

para que tudo corra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas.” 

(FAYOL, 1994, p.26) 

 

Para Fayol, (1994), a função administrativa distingue-se claramente das outras cinco funções 

essenciais (técnicas, comerciais, financeiras, segurança e contabilidade) e é maior do que as 

atividades que a contemplam.  

 

Com o avanço das Escolas e dos estudos sobre administração, novos conceitos foram sendo 

moldados conforme o enfoque maior de cada autor. Todos eles abordando de alguma forma 

com a gestão de recursos para se atingir os objetivos organizacionais. 

 

Assim, administrar deve ser entendido como o processo de alcançar as metas organizacionais, 

trabalhando com e por meio de pessoas e outros recursos organizacionais, defende Certo 

(2003). Segundo Gitman e McDaniel (2000), gerenciar é o processo de direcionar o 

desenvolvimento, a manutenção e a alocação de recursos para atingir os objetivos 

organizacionais. Os autores entendem que o ato de gerenciar é naturalmente dinâmico e 

envolve identificar necessidades e limitações nos ambientes internos e externos da empresa. 
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Para Daft (2003, p.8), “administrar é realizar as metas organizacionais de uma maneira 

eficiente e eficaz por meio de planejamento, organização, liderança e controle dos recursos 

organizacionais”. Essa idéia ressalta duas importantes questões que são representadas, de um 

lado, pelo entendimento das funções da administração e, de outro, pela busca de objetivos de 

forma eficiente e eficaz. 

 

Koontz e O´Donnell (1989) ressaltam a importância do ambiente interno e dizem que 

administrar é a criação e a manutenção de um ambiente interno em uma empresa em que os 

indivíduos, trabalhando juntos em grupos, possam atuar eficiente e eficazmente para atingir as 

metas grupais. Para os autores, administrar é a arte do fazer, e a administração é o contexto de 

conhecimento organizado subjacente à arte. A administração é fundamental na mobilização 

eficiente de recursos e determina a maneira de fomentar as oportunidades de desempenho. 

 

Katz e Rosenzweig (1980) defendem uma visão mais sistêmica do processo. Para eles, o ato 

de administrar inclui a coordenação de recursos humanos e materiais visando atingir um 

objetivo. Ressaltam que quatro elementos básicos podem ser identificados no conceito – 

voltados para objetivos, através de pessoas, por meio de técnicas, em uma organização – e que 

esses elementos constituem o processo de planejamento, organização e controle. 

 

Dentro dessa visão sistêmica proposta, a administração constitui uma força que coordena as 

atividades de subsistemas e os relaciona com o ambiente. A administração é, então, um 

processo pelo qual os recursos (homens, máquinas, materiais, dinheiro, tempo e espaço), a 

princípio não-relacionados entre si, são unificados em um sistema total para alcançar 

determinado objetivo. 

 

No Brasil, Maximiano (2005, p.6) ressalta a importância da tomada de decisão e defende que 

a “administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos”. E, 

para a tomada de decisão, é necessário um corpo de conhecimento sobre técnicas, ou métodos, 

empregadas para resolver um problema específico. Litterer (1980, p.9) diz que “uma pessoa 

que as conheça está em condições de enfrentar muitos desses problemas administrativos que 

se repetem em grande variedade de situações organizacionais”. 

 

Segundo Donnely, Gibson e Ivancevich (1990), a administração é o processo de coordenação 

de esforços de grupos visando aos objetivos do grupo, e que depois de desenhar planos para 
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atingir os objetivos, os administradores devem desenhar e desenvolver uma empresa capaz de 

alcançar esses objetivos. Sob esse mesmo enfoque de organização dos esforços de grupo, 

Certo (2003, p.3) complementa colocando que administrar “é o processo de trabalhar com e 

por outros para efetivamente alcançar os objetivos organizacionais por meio do eficiente dos 

recursos limitados em um ambiente de mudança”. 

 

“Fazer as coisas acontecerem através dos outros” é o que postulam Rue e Byars (1989, p.8), 

sendo a administração uma forma de trabalho que envolve dirigir ou direcionar um grupo de 

pessoas em busca de metas e objetivos organizacionais. Para os autores, gestão é uma forma 

de trabalho e o gestor é a pessoa que realiza esse trabalho, executando certas atividades. 

“Essas atividades são freqüentemente agrupadas em categorias conceituais chamadas de 

funções da administração” (RUE e BYARS, 1989, p.12). 

 

Dessa forma, como coloca Certo (2003), os administradores influenciam todas as fases da 

organização moderna e sua função essencial é guiar a empresa em direção à realização de seus 

objetivos. São eles os responsáveis por combinar e usar os recursos organizacionais para 

garantir que suas empresas alcancem seus propósitos. 

 

O conceito de administração envolve recursos, objetivos, técnicas e modelos, tomada de 

decisão, organização e coordenação de grupos, e a forma como ocorrem a realização dessa 

atividade e a busca por seus objetivos abordada de maneira semelhante por diversos autores, 

desde quando Fayol (1994) descreveu o processo administrativo como prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar, ressaltando-se, porém, algumas diferenças de enfoque 

entre eles. 

 

Assim, Certo (2003) coloca que as funções da administração são atividades que compõem o 

processo de administração. Para ele, as quatro principais atividades de administração são: 

planejar, organizar, influenciar e controlar. Nessa definição, o autor afirma que influenciar 

– também conhecida como, motivar, liderar, dirigir – trata fundamentalmente das pessoas 

dentro das empresas. 

 

Para Maximiano (2005), o processo administrativo abrange cinco tipos principais de decisão, 

também chamadas de processos ou funções: planejamento, organização, liderança, 
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execução e controle. Já Koontz e O´Donnell (1989) citam as funções de planejamento, 

organização, seleção e colocação de pessoal, direção e controle.  

 

Gitman e McDaniel (2000), por sua vez, defendem que o processo gerencial deve ser descrito 

como: 

• antecipar potenciais problemas ou oportunidades e desenhar planos para lidar com eles; 

• coordenar e alocar os recursos necessários para implementar os planos; 

• dirigir a equipe pelo processo de implementação; 

• rever os resultados e realizar as necessárias mudanças. 

 

Por fim, Daft (2003) afirma que as funções da administração são planejamento, 

organização, liderança e controle. No planejamento define-se aonde e como a empresa 

pretende chegar no futuro, com a seleção de metas e modos para chegar até lá. O autor 

ressalta que a função organização tipicamente segue o planejamento e reflete como a 

empresa tenta realizar o plano. Assim, organizar envolve a definição de tarefas, o 

agrupamento de tarefas em departamentos e a alocação de recursos para esses departamentos. 

Definem-se as responsabilidades para a realização das tarefas. Liderar é o uso da influência 

para motivar os empregados a alcançar as metas organizacionais, enquanto controlar é a 

função da administração preocupada com o monitoramento das atividades dos empregados, 

mantendo a empresa no rumo das metas traçadas e fazendo as correções necessárias. 

 

Nota-se que o desafio de alcançar os objetivos gerenciando os recursos passa, 

necessariamente, por um esforço de organização das tarefas e alocação de recursos dentro de 

uma visão sistêmica, de interação entre os subsistemas internos e o ambiente. No contexto do 

marketing, esse desafio torna-se mais relevante, pois essa é, eminentemente, uma atividade 

que depende da interação com outras áreas da empresa para obter sucesso no mercado. 

 

Passa-se agora a uma revisão do contexto sistêmico e, na seqüência, um aprofundamento da 

função organizar. 
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3.2 A Visão Sistêmica da Administração e a Abordagem Contingencial 

 

Para diversos autores a administração deve ser entendida como um sistema de 

relacionamentos em que elementos interligados colaboram para o alcance de objetivos 

específicos. O entendimento de tal característica é relevante neste estudo por dois pontos. 

Primeiro, porque a realização das atividades de marketing decorre diretamente da interação 

com outras áreas e do processamento de entradas como, por exemplo, informações dos 

concorrentes que se transformarão em suporte para a tomada de decisão orientada pela 

filosofia de marketing. Segundo, porque o modelo de interação proposto neste trabalho tem 

uma característica sistêmica, se considerar-se a influência dos fatores exógenos e endógenos à 

empresa que interferem na organização das atividades de marketing, na sua respectiva 

estruturação departamental e nos resultados esperados em termos de desempenho.  

 

A visão sistêmica é tão relevante que Bateman e Snell (2006, p.41) definem empresa como 

“um sistema administrado, que transforma entradas (matéria-prima, mão-de-obra e outros 

insumos) em saídas (os bens e serviços que constituem seus produtos)” 

 

Dessa forma, Litterer (1980, p.17) defende que “organizações são sistemas. Em parte, os 

sistemas são conjuntos de elementos interligados que contribuem para uma finalidade ou para 

uma função. Alterando-se um deles, os outros também se alterarão”. É necessário conhecer 

não só como cada um dos sistemas componentes funciona, mas também como eles se unem e 

se afetam uns aos outros. Hampton (1986) tem posição semelhante quando defende que em 

uma empresa, pessoas, tarefas e gerenciamento são interdependentes. Como um organismo, a 

empresa é um sistema. 

 

Segundo Katz e Rosenzweig (1980), a empresa deve ser considerada um sistema aberto em 

termos de modelo geral. O sistema aberto mantém interação contínua com seu ambiente e 

atinge um estado estável (steady state), ou equilíbrio dinâmico, ao mesmo tempo em que 

conserva a capacidade de trabalho e de transformação de energia. Conforme os autores, a 

sobrevivência desse tipo de sistema não é possível sem alimentação, transformação e 

produção contínua. 
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Assim, um sistema social é entendido como aberto quando existem relações ou intercâmbios 

constantes entre ele e seu ambiente, quando há inputs do meio ambiente e outputs para o meio 

ambiente. Sistemas fechados são o oposto. Embora seja possível conceber um sistema físico 

relativamente fechado, é inconcebível supor que exista um sistema social assim. Se entender-

se que as empresas são um sistema social, torna-se impossível imaginá-lo sem profundas 

interações com o seu meio ambiente (KOONTZ e O’DONNELL, 1989, p.14). 

 

Para Donnelly, Gibson e Ivancevich (1990), a abordagem sistêmica da administração é um 

modo de pensar as questões gerenciais que entendem a empresa como um grupo de partes 

inter-relacionadas que possuem uma proposta em comum. A ação de uma parte influencia a 

das outras, e os gerentes não devem lidar separadamente com cada parte.  

 

Um sistema deve ser considerado como um núcleo de estudo que está sendo abordado e, dessa 

forma, existem limites. Dentro dele se analisa como o ambiente influi ou é influenciado pelo 

sistema considerado, no caso a estrutura organizacional das empresas (OLIVEIRA, 2006). 

 

Ao resolver problemas por meio da abordagem sistêmica, os gerentes devem ver a empresa 

como um todo dinâmico e tentar antecipar os impactos intencionais ou não-intencionais de 

suas decisões. Não se resolvem problemas individuais, mas intervem-se no sistema todo com 

o uso das funções organizacionais de planejamento, organização e controle (DONNELLY, 

GIBSON e IVANCEVICH, 1990). 

 

Martinelli e Ventura (2006) defendem que a abordagem sistêmica permite a efetiva resolução 

de problemas a partir de um extenso olhar para o todo, em vez de uma análise específica das 

partes. A visão do todo, conceituada como visão sistêmica ou abordagem sistêmica, é uma 

alternativa à metodologia analítica empregada em problemas simples, pois, com o aumento da 

complexidade nos projetos e nos sistemas em geral, tornou-se insuficiente a solução de 

problemas isolados. Conforme os autores, é limitada a visão de que a tomada de decisão está 

apenas relacionada à ação de escolher entre diferentes alternativas. O conceito de tomada de 

decisão abrange um processo de pensamento e toda uma atividade de solução de problemas. 

Cada aspecto envolve atividades com problemas a serem resolvidos e decisões a serem 

tomadas. A tomada de decisão precisa, então, ser compreendida como um ciclo com várias 

rodadas sucessivas. 
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Na visão de Vasconcellos e Hemsley (2003, p.10) o estudo de aspectos relacionados à 

estrutura organizacional das empresas deve considerar três níveis na hierarquia de sistemas:  

• sistema – é o que está sendo estudado, ou seja, a estrutura organizacional das empresas;  

• subsistema – uma das partes identificadas de forma estruturada que integram o sistema 

estrutura organizacional das empresas;  

• supersistema ou ecosistema – é o todo, sendo o sistema estrutura organizacional das 

empresas de seus sistemas. 

 

Com visão semelhante, Katz e Rosenzweig (1980, p.135) afirmam que “o enfoque sistêmico 

põe em evidência o fato de a empresa possuir uma série de subsistemas interagentes, e que ela 

só pode ser concebida dentro de um quadro holista ou sinergista”. 

 

Essa visão sinérgica e holística é importante, sendo diversas as características e propriedades 

que um sistema aberto deve apresentar. Segundo Martinelli e Ventura (2006), elas podem ser 

condensadas em dez aspectos principais:  

• inter-relação e interdependência dos objetos e de seus atributos; 

• holismo – o todo não é a soma de partes divididas, mas sim as partes interdependentes; 

• busca pela consecução dos objetivos; 

• inputs e outputs – relacionar entradas e saídas para a consecução da meta; 

• processo de transformação; 

• entropia – energia para o trabalho útil; 

• regulação; 

• hierarquia; 

• diferenciação; 

• eqüifinalidade. 

 

Voltando seus estudos para o entendimento das estruturas organizacionais das empresas, 

Oliveira (2006) considera como componentes do sistema estrutura organizacional (figura 3) 

os apontados a seguir. 

• Objetivos – referem-se tanto aos objetivos dos usuários da estrutura organizacional 

quanto aos da própria empresa. O objetivo é a própria razão de existência do sistema, ou 

seja, é a finalidade para a qual a estrutura organizacional foi analisada e consolidada na 

empresa. 
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• Entradas do sistema – forças que fornecem à estrutura organizacional todos os recursos e 

informações para a sua operação. 

• Processo de transformação do sistema – maneira como os elementos componentes da 

estrutura organizacional interagem a fim de produzir as saídas desejadas. 

• Saídas do sistema – correspondem aos resultados do processo de transformação da 

estrutura organizacional. 

• Controles e avaliações da estrutura organizacional – para a realização do controle e da 

avaliação de maneira adequada, é necessária uma medida do desempenho da estrutura 

organizacional, chamada de padrão. 

• Feedback da realidade da estrutura organizacional – que pode ser considerado como a 

reintrodução de uma saída sob a forma de informação.  
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Figura 3: Componentes do Sistema Estrutura Organizacional 

 
Fonte: Oliveira (2006). 

 
Segundo Katz e Rosenzweig (1980), pode-se identificar, nas empresas, numerosas 

características dos sistemas: 

• as organizações sociais não-naturais são planejadas, possuem uma estrutura, mas uma 

estrutura de fatos, e não de componentes físicos, que não pode ser separada dos processos 

do sistema; 

• as organizações possuem fronteiras que fixam o domínio em que devem transcorrer as 

atividades da empresa; 

• hierarquia – todo sistema é composto por subsistemas de ordem mais baixa e, 

simultaneamente, faz parte de um supersistema. 
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Dessa forma, para a gestão de um sistema, segundo Martinelli e Ventura (2006, p. 69), o ciclo 

de tomada de decisão pode ser divido em três fases distintas e aplicado ao processo de 

planejamento sistêmico. A primeira fase corresponde à definição de políticas ou pré-

planejamento; a segunda, à avaliação; e a terceira, a implementação e ação. A definição de 

políticas compreende a delimitação dos problemas a serem resolvidos e das necessidades e 

objetivos a serem satisfeitos. Segundo os autores, deve-se buscar um acordo quanto às 

premissas, valores e prioridades que fundamentarão as fases seguintes. Essa etapa abrange as 

identificações:  

• necessidades que devem ser satisfeitas; 

• abrangência, explicando a extensão da satisfação das necessidades; 

• agentes – elaboradores, planejadores, tomadores de decisão – que irão se envolver no 

projeto, com definição de seus interesses com relação ao projeto; 

• métodos – uma decisão geral dos métodos a serem utilizados para a solução dos 

problemas.  

 

A organização empresarial, e/ou o departamento de marketing, por exemplo, recebe entradas 

da sociedade em forma de pessoas, material, dinheiro e informações; ela transforma esses 

elementos em saídas de produtos, serviços e remunerações aos seus membros, em volumes 

que garantam a continuidade de sua participação. Assim, o dinheiro e o mercado fornecem à 

organização empresarial um mecanismo de reciclagem dos recursos entre a firma e seu 

ambiente. Segundo Katz e Rosenzweig (1980, p.132), “os conceitos de sistema aberto 

propiciam uma base para o desenvolvimento de uma teoria mais ampla da organização”. 

 

A visão sistêmica é complementada pela abordagem contingencial. Lawrence e Lorsch (1973) 

postulam que, em ambientes muito dinâmicos, as empresas ou organizações que sobrevivem 

são aquelas cuja estrutura, ou seja, seus departamentos, esteja voltada para entender o 

mercado, que possuam um comportamento diferenciado e que integrem suas atividades de 

forma eficiente para melhor atender às demandas desse mercado dinâmico.   

 

Segundo Lawrence e Lorsch (1973), não existe uma estrutura ótima, ela é conseqüência do 

entendimento do ambiente e da capacidade de a empresa integrar suas atividades e oferecer 

diferenciação ao mercado. A teoria contingencial não é considerada uma Escola da 
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Administração, mas é reconhecida como uma linha de grande relevância para o estudo do 

desenho organizacional. 

 

Koontz e O´Donnell (1989) defendem que em um sistema a estrutura ideal de uma empresa 

depende do índice de desempenho que se espera dele e, nesse caso, o desempenho depende da 

clareza dos objetivos, da delegação de autoridade, da maneira como as atividades estão 

agrupadas e de outras variáveis que afetem os meios pelos quais os inputs são traduzidos nos 

outputs almejados. 

 

Para Fisk (1967), é possível observar os problemas de marketing em um contexto de sistema. 

Tomadores de decisão podem encontrar um grupo de problemas, do qual um problema 

particular faz parte, compartilhando pelo menos algumas propriedades comuns, tendo um 

grupo de elementos com propriedades comuns. O fato é que os sistemas de marketing devem 

ser considerados sistemas abertos, em que novas variáveis estão sempre entrando e velhas 

variáveis estão freqüentemente saindo. Assim, segundo o autor, para identificar-se as 

interações, deve ser encontrada uma maneira de mapear a movimentação ou os fluxos de 

informações, bens e propriedades, dinheiro, bem como os riscos que incidem sobre todos 

esses fluxos.  

 

A visão sistêmica, como demonstrado neste trabalho, estará presente como aspecto conceitual 

embasador do entendimento do problema proposto, seja pela complexidade das relações aqui 

colocadas, seja como delimitadora do método de pesquisa de campo adotado para o 

entendimento do problema. 

 

Após essa visão inicial dos aspectos relacionados à função administração e à abordagem 

sistêmica, passa-se a discutir os aspectos referentes especificamente à função organização 

dentro das empresas. 

 

3.3 A Função Organização 

 

3.3.1 Conceitos da Função Organização 
 

Como visto, a função organização é uma das mais importantes dentro do processo 

administrativo e está presente em praticamente todas as definições sobre a atividade de 
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administrar. Compreende-la bem é crucial para o entendimento da organização da empresa 

para a execução das atividades de marketing. 

 

Para Fayol (1994, p.77), organizar visa constituir o duplo organismo, material e social da 

empresa: “organizar uma empresa é dotá-la de tudo que é útil ao seu funcionamento: 

matérias-primas, utensílios, capital e pessoal”. Nesse sentido, deve-se fazer duas grandes 

divisões: o organismo material e o organismo social. 

 

Daft (2003) coloca que organizar envolve a designação de tarefas, o agrupamento de tarefas 

em departamentos e a alocação de recursos para os departamentos. Para o autor, o ato de 

organizar relaciona-se com o desdobramento de recursos organizacionais para atingir 

objetivos estratégicos. O desdobramento dos recursos é refletido nas divisões de trabalho das 

empresas em departamentos e empregos específicos, linhas formais de autoridades e 

mecanismos para a coordenação de diversas tarefas. 

 

Segundo Certo (2003, p.228), o foco principal da função organização é determinar o que os 

funcionários farão na empresa, bem como definir a maneira pela qual seus esforços 

individuais devem ser mais bem combinados para promover o alcance dos objetivos 

organizacionais. Assim, “organizar é o processo de estabelecer utilidades ordenadamente para 

todos os recursos da empresa” (CERTO, 2003, p.228). 

 

Conforme Certo (2003), a função organização é extremamente importante para o 

funcionamento do sistema, porque é o primeiro mecanismo que os administradores usam para 

gerar planos. A função de organizar cria e mantém relações entre todos os recursos 

organizacionais, indicando quais deles devem ser usados em atividades específicas e quando, 

onde e como eles devem ser utilizados. Um completo empenho de organização ajuda os 

administradores a minimizarem custosas fraquezas, como a duplicação de esforços e os 

recursos organizacionais ociosos (CERTO, 2003). 

 

A visão de planejamento aparece fortalecida em Gitman e McDaniel (2000, p.208), para quem 

“organizar é o processo de coordenar e alocar os recursos de uma empresa para que possa 

realizar seus planos”. Essa função inclui desenvolver dentro da empresa uma estrutura para as 

pessoas, as posições, os departamentos e as atividades. Os administradores devem dispor os 
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elementos estruturais da empresa para maximizar o fluxo de informação e a eficiência dos 

processos de trabalho. 

 

O resultado do processo de organização é uma estrutura de organização formal, ou seja, a 

ordem e o desenho das relações dentro da empresa. Deve-se considerar a existência da 

organização informal, que corresponde às redes de conexões e aos canais de comunicação 

baseados em relações informais entre os indivíduos dentro da empresa (GITMAN e 

McDANIEL, 2000).  

 

Rue e Byars (1989) entendem que o processo de organizar é o agrupamento das atividades 

necessárias para atingir objetivos comuns, com a designação de cada agrupamento de 

atividades a um gerente. Esse gerente tem a autoridade necessária para supervisionar as 

pessoas que realizam as atividades. Para os autores, as questões informais são muito 

relevantes, e a organização informal é entendida como o agregado de contatos pessoais e 

interações e dos respectivos agrupamentos de pessoas que trabalham dentro da empresa. 

Conforme Rue e Byars (1989, p.251), “a organização informal tem uma estrutura, mas não é 

formalmente e conscientemente desenhada”. 

 

A questão da departamentalização é trazida por Hampton (1986, p.22), para quem “o termo 

organizar se refere a dividir toda a empresa em unidades, tipicamente chamadas divisões ou 

departamentos, e subunidades, tipicamente chamadas seções, tendo responsabilidades 

particulares, e uma hierarquia de relações de reportagem: uma estrutura”. O autor ressalta que 

organizar se refere também à coordenação dessas unidades para que seus esforços se unam e 

realizem os objetivos de toda a empresa. 

 

Segundo Donnelly, Gibson e Ivancevich (1990, p165), organizar é a busca da coordenação de 

esforços por meio do desenho da estrutura de tarefas e relações de autoridade. Planejar 

implica que os gerentes tomem decisões conscientes para predeterminar o modo como o 

trabalho deve ser feito pelos funcionários, enquanto a estruturação se refere às relações e aos 

aspectos relativamente estáveis das empresas. 

 

Para Dale (1965), organizar é um método de assegurar que:  

• o trabalho necessário para atingir os objetivos seja dividido em segmentos, e que cada um 

desses segmentos possa ser responsabilidade de uma pessoa; 
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• não haja duplicação de trabalho; 

• todos os esforços sejam voltados a um objetivo comum.  

 

Dentro do processo administrativo, a execução dos planos elaborados depende diretamente da 

capacidade de organizar os recursos. Conforme ressalta Maximiano (2005, p.85),  
“organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que 

facilite a realização de planos. O processo de organizar tem como resultado o 

ordenamento das partes de um todo [...]. Organização é um atributo de qualquer 

conjunto estruturado ou ordenado segunda algum critério”. 

 

Para Maximiano (2005), organizar envolve decisões vinculadas a dividir o trabalho, atribuir 

responsabilidades a pessoas e estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação. 

Ressalta que é necessário realizar uma série de etapas, as quais constam demonstradas na 

figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Principais Etapas do Processo de Organização 

 
Fonte: Maximiano (2005). 

 
Segundo Maximiano (2005), após a análise dos objetivos, o processo de organização envolve 

a divisão do trabalho, a definição de responsabilidades, a definição de autoridade, com as 

respectivas questões vinculadas a hierarquia e controle, e por fim o desenho da estrutura 

organizacional. Os três primeiros aspectos serão agora abordados, enquanto o aspecto da 

estruturação organizacional será debatido e analisado em tópico específico deste trabalho. 

Maximiano (2005) coloca que: 

• a divisão do trabalho é um processo por meio do qual uma tarefa é dividida em partes 

iguais ou unidades, sendo cada uma delas atribuída a uma pessoa ou um grupo de 

pessoas; 
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•  a definição de responsabilidades passa pela definição de obrigações ou deveres das 

pessoas na realização de tarefas ou atividades. Um conjunto de tarefas ou atividades que 

uma pessoa deve desempenhar, e pelo qual é responsável, é conhecido como cargo; 

• a definição dos níveis de autoridade formal representa o direito legal que os chefes ou 

gerentes têm de dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua equipe. 

Autoridade é o poder de utilizar ou comprometer recursos organizacionais. Autoridade é 

a contrapartida da responsabilidade. A atribuição de autoridade implica o entendimento 

dos aspectos relacionados a hierarquia e amplitude de controle. A hierarquia está 

vinculada ao fato de a autoridade dividir-se em níveis, criando a cadeia de comando. A 

amplitude de controle, por sua vez, diz respeito ao número de pessoas que se reportam a 

um gerente. O número de pessoas subordinadas a um gerente define a amplitude de 

comando desse gerente e a amplitude ideal de comando é um dos aspectos fundamentais 

na tomada de decisão. 

 

Além dessas três decisões principais, Maximiano (2005) ressalta a importância do desenho da 

estrutura organizacional. Afirma que a estrutura organizacional mostra a autoridade e as 

responsabilidades das pessoas, como indivíduos e como integrantes de grupos. Demonstra 

também a comunicação entre as pessoas e os grupos, sendo sua principal representação um 

organograma. Como dito anteriormente, a questão da definição das estruturas organizacionais 

ou da estruturação organizacional será discutida adiante com maior enfoque, em tópico 

específico sobre o tema. 

 

3.3.2 Desenho Organizacional e Imagens da Organização 

 

Para posteriormente se entender as definições da estrutura organizacional é necessário discutir 

primeiro sua relação com o que diversos autores chamam de organization design ou desenho 

organizacional. 

 

Chandler (1962) postula que a estrutura segue a estratégia. O autor compara a estratégia e a 

estrutura de grandes corporações dos Estados Unidos, propondo a forma multidivisional como 

a mais adequada. Sugere que divisões sejam criadas dentro das grandes corporações como 

maneira de melhorar a eficiência. Entende como estrutura o design (desenho) por meio do 

qual a empresa é administrada. A estrutura da empresa deve contemplar, por um lado, os 

aspectos referentes à autoridade e à comunicação e, por outro, os referentes à informação e ao 
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fluxo de dados entre linhas de autoridade e comunicação. Para Chandler (1962), autoridade e 

comunicação garantem a necessária coordenação, a avaliação e o planejamento com o fim de 

atingir-se os objetivos. 

 

Galbraith (1977, p.5) afirma que o “desenho organizacional é concebido de acordo com o 

processo decisório para propiciar coerência entre os objetivos ou propostas pelas quais a 

organização existe, os padrões de divisão de trabalho e coordenação entre unidades, e as 

pessoas que irão realizar o trabalho”. Uma visão mais estratégica sugere que existam decisões 

sobre os objetivos e propostas, decisões sobre diferentes modos de organização, decisões 

sobre os processos de integração de indivíduos dentro da empresa e, finalmente, decisões para 

determinar se os objetivos, as organizações, os indivíduos, ou alguma combinação deles, 

devem ser alterados para a empresa adaptar-se às mudanças do ambiente. Tal interação é 

extremamente relevante no estudo proposto.  

 

Segundo Galbraith (1977, p.5) 
"organizações são (1) compostas de pessoas e grupos de pessoas (2) para alcançar 

algum objetivo comum (3) através de divisões de trabalho (4) integradas por processos 

de decisões baseados em informação, (5) continuamente através do tempo".  

 

Assim, o desenho da organização está relacionado ao processo decisório que busca coerência 

entre os propósitos e objetivos da empresa, a divisão de trabalho em subtarefas e sua 

coordenação e a gestão das pessoas que farão o trabalho.  
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1. Domínio
2. Objetivos e Metas
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Desenho Organizacional 
é a busca por coerência ou adequação

 
 

Figura 5: Desenho Organizacional de Galbraith 
 
Fonte: Galbraith (1977, p.5). 
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Para Galbraith (1977), a empresa precisa definir o mercado-alvo, o produto, as tecnologias a 

serem utilizadas e a localização, bem como as metas. Depois, precisa dividir essas metas em 

tarefas que possam ser executadas pelos indivíduos. Por fim, deve selecionar pessoas e 

elaborar uma política de remuneração. O desenho organizacional é a busca da coerência ou da 

adequação entre esses elementos, conforme pode ser visto na figura 5. 

 

Mintzberg (1979) traz a visão de que a estrutura de uma empresa pode ser definida 

simplesmente pela soma total das formas em que ela divide seu trabalho em tarefas distintas e 

então alcança a coordenação entre elas. Em seu livro de 2006, em co-autoria com Lampel, 

Quinn e Ghoshal, Mintzberg defende que a organização é composta por seis partes, conforme 

detalhado abaixo e apresentado na figura 7 (MINTZBERG et al., 2006): 

• núcleo operacional – são os operadores, os quais desempenham atividades de fabricação 

de produtos e prestação de serviços. Eles devem garantir as entradas para a produção, 

transformar as entradas em saídas, distribuir as saídas e prover o suporte para as 

atividades básicas;  

• ápice estratégico – um gestor em tempo integral que supervisiona todo o sistema. 

Composto pela alta cúpula da empresa;  

• linha de média ou intermediária – uma hierarquia de autoridade entre o núcleo 

operacional e o ápice estratégico. É a média gerência que envolve desde os gerentes 

seniores até os supervisores de primeira linha; 

• tecnoestrutura – são os analistas, que também desempenham tarefas administrativas, 

mas que normalmente são auxiliares. Eles estão fora da linha de autoridade e auxiliam o 

trabalho das outras por meio de padronização e técnicas;  

• equipe de apoio – são unidades auxiliares de um tipo diferente, que fornecem serviços 

internos. É o trabalho que está fora do fluxo operacional, mas dá suporte à sua execução. 

Mintzberg (1979) diz que essa função é geralmente esquecida, ou colocada junto com a 

tecnoestrutura. No entanto, ele prefere fazer essa distinção, pois o suporte não está 

preocupado com padronização das atividades ou com o aconselhamento; 

• ideologia – engloba as tradições e crenças de uma empresa que a tornam diferente de 

outras e dão vida ao esqueleto da estrutura. Há aqui um sentido muito forte de cultura. 
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Deve-se ressaltar que inicialmente Mintzberg (1979) propôs a visão de cinco partes, mas 

introduziu a sexta (ideologia) mais recentemente. A estruturação proposta por Mintzberg et al. 

(2006) é demonstrada na figura 6. 

 

 
 

Figura 6: As Seis Partes Básicas da Empresa segundo Mintzberg et al. 

 
Fonte: Mintzberg et al. (2006) 

 
Para Mintzberg et al. (2006, p.186) “toda atividade humana organizada tem duas exigências 

fundamentais e opostas: a divisão do trabalho em várias tarefas a serem desempenhadas e a 

coordenação dessas tarefas para executar a atividade”. Assim, deve-se entender os 

mecanismos de coordenação como os elementos básicos da estrutura que mantém a empresa 

unida. Seis elementos básicos da estrutura para explicar como as empresas coordenam seu 

trabalho, são, segundo os autores: 

• ajuste mútuo – faz a coordenação do trabalho pelo processo simples de comunicação 

informal. Quem faz um determinado trabalho interage com outro para coordenar o 

desenvolvimento da atividade. Ele é usado não só em empresas mais simples, mas 

também em empresas mais complexas; 

• supervisão direta – permite coordenação, ao ter um indivíduo com responsabilidade pelo 

trabalho de outros. Essa pessoa dá ordens às demais. Surge quando o ajuste mútuo não é 

mais suficiente e é necessária a presença de um líder; 

• padronização dos processos de trabalho – o processo de trabalho é padronizado quando 

o conteúdo do trabalho é especificado ou programado e quando os procedimentos a serem 

seguidos são padronizados. É função da tecnoestrutura definir essa padronização; 
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• padronização de resultados – é a especificação dos resultados esperados do trabalho. A 

interface entre as funções é predeterminada e as saídas são padronizadas, como, por 

exemplo, as dimensões do produto ou desempenho; 

• padronização das habilidades – o trabalhador é padronizado, não o trabalho ou o seu 

resultado. Transmite-se ao trabalhador um conjunto de habilidades que deverá ser 

aplicado ao trabalho. Normalmente ocorre fora da empresa; 

• padronização de normas (novo) – significa que os trabalhadores compartilham um 

conjunto comum de crenças, a mesma cultura. 

 

Segundo Mintzberg (1979), à medida que o trabalho organizacional fica mais complicado, a 

forma de coordenação favorecida parece mudar do ajustamento mútuo para a supervisão 

direta, dessa para a padronização de trabalho, de saídas ou de habilidades e, finalmente, 

retorna ao ajustamento mútuo. Mesmo empresas muito complexas, que necessitam de todos 

os mecanismos, acabam focando um deles com maior ênfase. Mintzberg et al. (2006) colocam 

o ápice estratégico, a linha intermediária e o núcleo operacional juntos como consta na figura 

6, para indicar que existe entre eles uma conexão por meio da autoridade formal. 

 

Mintzberg (1979) descreve diferentes tipos de organização, ressaltando que esses diferentes 

tipos podem conviver simultaneamente na empresa. São elas a organização empresarial; 

máquina; profissional; diversificada; inovadora; missionária e política. 

 

A organização empresarial é simples, normalmente baseada na figura do executivo principal 

ou do fundador da empresa, sendo geralmente o modelo inicial da maioria das organizações. 

Sua cúpula estratégica é a parte fundamental e a coordenação é realizada por este executivo 

principal. O número de especialistas e de níveis hierárquicos é pequeno. Normalmente 

possuem poucas atividades de planejamento e treinamento formal. Se adaptam principalmente 

em ambientes simples e dinâmicos. 

 

Pode ser considerada uma organização do tipo máquina aquelas que desenvolvem atividades 

repetitivas, com procedimentos e práticas mais padronizadas. Neste caso, existem muitos 

especialistas e dirigentes que são responsáveis pelas diferentes áreas. O poder normalmente 

encontrasse dividido entre essa estrutura técnica e a cúpula. A estrutura técnica se apóia em 

regulamentos para controlar e padronizar o processo. 
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Uma organização baseada na gestão do conhecimento é definida como uma organização 

profissional para Mintzberg (1979), e este conhecimento encontra-se nos especialistas que são 

em geral independentes, possuem treinamento avançado, autonomia e que desempenham 

atividades que exigem habilidades técnicas e/ou artesanais. O núcleo operacional, composto 

pelas pessoas diretamente envolvidas no fornecimento de produtos e serviços é peça central. 

Este é um tipo de organização que de um lado é mais democrática, mas que de outro enfrenta 

dificuldades de coordenação e de definição de responsabilidades. 

 

Corporações com várias unidades de negócios podem gerar uma organização diversificada. 

Neste tipo de organização existe uma linha intermediária de entre a cúpula e o núcleo 

operacional com grande poder. Um dos seus maiores problemas é o particularismo, com áreas 

e unidades de negócios defendendo interesses próprios frente aos da corporação.  

 

A organização inovadora é aquela que investe em pesquisa e a inovação para lidar com 

ambientes dinâmicos. Normalmente são descentralizadas, possuem uma estrutura orgânica. 

Este tipo de organização desenvolve novos conhecimentos por meio de equipes 

multidisciplinares. Seus maiores problemas são decorrentes de um possível desperdício de 

tempo, e de indefinição de responsabilidades. 

 

Por fim, Mintzberg (1979) cita ainda dois tipos de organização, a missionária e a política. Na 

organização missionária, um sistema de crenças mantém a união, formando uma ideologia. 

Normalmente, depende da existência de um líder forte e do respeito a tradições. Por sua vez, a 

organização política são organizações onde não se pode ressaltar nenhuma parte mais 

importante. Este tipo de organização é caracterizada por muitos conflitos, que de um lado 

podem comprometer a organização, mas de outro, podem atuar de forma benéfica 

estimulando a mudança. 

 

De forma similar, Morgan (1996) propõe o desenvolvimento de imagens mentais para o 

entendimento das organizações. Essas imagens são a organização como máquina, como 

organismo vivo, cérebro, cultura, como sistema político, como uma prisão psíquica, como um 

sistema em transformação e por fim, como um instrumento de dominação. 

 

Na organização máquina, hierarquia, definição clara de responsabilidades e autoridade são o 

foco principal. É uma organização estável, onde as pessoas devem ter disciplina e receber 
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tratamento igual. Seu principal aspecto negativo é desumanizar o trabalho. A organização 

vista como um organismo vivo tem foco na adaptação ao ambiente, principalmente os muito 

competitivos. Processos, tarefas e a definição de autoridades são mais flexíveis. A 

possibilidade de surgimento de conflitos internos é um limitante.  

 

Para o autor, quando o conhecimento esta distribuído na organização e esta busca aprender 

com erros e acertos ela é conhecida como organização cérebro. No caso deste tipo de 

organização qualquer parte pode fazer o papel do todo.  A organização vista como cultura é, 

por sua vez, formada por grupos de pessoas que possuem a mesma cultura que tendem a 

enfrentar os desafios de forma semelhante. Essa visão traz maior possibilidade de 

entendimento maior dos aspectos informais da organização. 

 

Próxima a definição da organização política de Mintzberg (1979), Morgan (1996) sugere uma 

imagem onde a organização é formada por grupos com interesses conflitantes e que se 

organizam para defender seus interesses, esse tipo de visão é o entendimento da organização 

como um sistema político. Cita ainda o autor as organizações com forte influência sobre as 

pessoas, castrando habilidades e reduzindo a capacidade de mudança destas (organização 

como prisão psíquica), as organizações em constante mudança, que possuem forte interação e 

adaptação ao ambiente (organização como um sistema em fluxo e transformação) e por fim, a 

imagem da organização como um instrumento de dominação, sendo essa usada como forma 

de controle de seus colaboradores. 

 

Uma das primeiras definições de organizações entendidas como estruturas mais flexíveis 

decorrem de Burns e Stalker (1961 apud Litterer, 1980 p. 162). Para os autores, duas são as 

principais visões das organizações, a visão mecanicista e a visão orgânica. Essas duas visões 

estão em opostos de um continuum onde em uma extremidade encontra-se a estrutura 

mecanicista, mais burocrática e rígida e de outro a forma chamada de organização orgânica 

com definições mais gerais de deveres, relações e autoridade. As diferenças entre essas duas 

visões podem ser vistas no quadro 1. 
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Quadro 1: Modelos de Organização de Burns e Stalker (1961) 

 

Sistemas Mecanicistas 

(Dependente de regras) 

Sistemas Orgânicos 

(Dependente de pessoas) 

• O objetivo da organização é divido em tarefas 
diferenciadas por função; a especialização é a 
máxima possível. 

• Alto nível de padronização das tarefas 

• As pessoas são preocupadas em realizar as tarefas 
exatamente como foram definidas. 

• Quando surgem problemas entre os funcionários, 
seus superiores devem resolvê-los conciliando 
posições discordantes de maneira relevante para 
cada tarefa. 

• O controle, a autoridade e o comando, geralmente 
seguem padrões hierárquicos. 

• Existe um pressuposto geral de que os “de cima” 
têm melhores condições de tomar decisão, o que 
reforça a estrutura hierárquica e aumenta a 
centralização. 

• A interação tende a seguir linhas hierárquicas, 
principalmente entre superiores e subordinados. 

• As operações e o comportamento no trabalho 
tendem a ser governados por instruções e decisões 
dos superiores, que, por sua vez, podem basear-se 
em um plano global. 

• Há uma grande insistência na lealdade para com os 
superiores e para com a organização como 
condição de participação. 

• O prestígio está associado à especialização e 
procedimentos da posição hierárquica ou da 
organização e não a conhecimentos gerais na área, 
que possam contribuir para o objetivo geral.  

 

• O conhecimento e a experiência dos membros da 
organização são valorizados a medida do que 
podem fazer em prol da tarefa comum ou geral.  

• A designação de pessoas para executarem tarefas e 
os métodos empregados na execução não são 
rigidamente fixados. As tarefas individuais são 
definidas menos precisamente e estão sempre 
sendo redefinidas. 

• As pessoas sentem-se responsáveis pelo trabalho 
geral, e não apenas por suas funções específicas ou 
por suas áreas de especialização técnica. 

• Os problemas não são passados adiante. A 
redefinição constante da tarefa é feita pela 
interação com os outros, a maioria dos quais não é 
de superiores hierárquicos. 

• O controle, a autoridade e as comunicações se 
realizam através de uma vasta rede, e não de uma 
única estrutura hierárquica.  

• A autoridade pode ser descentralizada ou 
policentrada.  

• A interação tende a ser muito mais lateral do que 
vertical. As comunicações entre pessoal de 
diferentes escalões envolvem mais consultas do 
que comando.  

• O material comunicado consiste em informações e 
pareceres, e não em instruções e decisões. 

• As pessoas estão comprometidas com a tarefa e 
com o ethos tecnológico da organização, e não 
com lealdade e obediência.  

• O prestígio está associado à especialização e à 
afiliação dos indivíduos em geral ou ao seu meio 
social, externo à organização.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor com Base em Burns e Stalker (1961 apud Litterer 1980 p. 162) 

 
Assim, para Litterer (1980, p 162) “conseguir que uma organização funcione como um todo é 

muito mais complexo que a simples disposição de cargos e unidades em diferentes estruturas 

departamentais”. Tal ação compõe apenas um quadro de referência onde ocorrem outras 

variações que dizem respeito ao grau de rigidez de administração das regras; ao grau de 

generalidade ou de restrição dos padrões de comunicação; e ao grau de centralização ou de 
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difusão da autoridade. Em conjunto, estas variações descrevem o grau de burocratização da 

estrutura da organização, da mesma forma que defende Vasconcellos e Hemsley (2003). 

 

3.4 Estruturação Organizacional 

 

O processo de organização leva à criação da estrutura da empresa, o que define como as 

tarefas são divididas e os recursos desdobrados. Daft (2003) define estrutura organizacional 

como: 

• o conjunto de tarefas formais designadas a indivíduos e departamentos; 

• apresentação formal dos relacionamentos, incluindo linhas de autoridade, responsa-

bilidade de decisão, número de níveis hierárquicos e dimensão do controle dos 

administradores; 

• o desenho dos sistemas para garantir a efetiva coordenação de empregados e 

departamentos. 

 

Para Daft (2003), as mudanças estruturais envolvem mudanças em hierarquia de autoridade, 

objetivos, características estruturais, processos administrativos e sistemas de gerenciamento. 

 

Conforme Wright, Kroll e Parnell (2000), a estrutura organizacional refere-se aos modos 

como as tarefas e responsabilidades são alocadas aos indivíduos e, também, à maneira como 

os indivíduos são agrupados em escritórios, departamentos, divisões. Assim, a estrutura, que 

se reflete em um organograma, designa relações formais de autoridade (quem se reporta a 

quem) e define o número de níveis na hierarquia. Nesse sentido, Rue e Byars (1989, p.274) 

colocam que a “estrutura organizacional é a parafernália que define as fronteiras da 

organização formal dentro da qual a empresa opera”.  

 

Segundo Koontz e O’Donnell (1989, p.35), organizar envolve o estabelecimento de uma 

estrutura intencional de funções. Isso é feito por meio da identificação e da enumeração das 

atividades necessárias para um empreendimento cumprir sua finalidade, do agrupamento de 

tais atividades, da designação desses grupos de atividades a um administrador, da delegação 

de autoridade possibilitando a sua realização, e das estipulações para uma coordenação 

vertical e horizontal das relações de autoridade e de informação dentro da empresa. 
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Para Vasconcellos e Hemsley (2003, p.3), 
“a estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um processo 

através do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde os níveis mais baixos 

até a Alta Administração são especificadas e um sistema de comunicação é delineado 

permitindo que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes 

compete para o atingimento dos objetivos organizacionais”. 

 

A figura 7 agrupa os componentes da estrutura, segundo Vasconcellos e Hemsley (2003), em 

três subsistemas: autoridade, comunicação e atividades.  
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Figura 7: Estrutura Organizacional segundo Vasconcellos e Hemsley 

 
Fonte: Vasconcellos e Hemsley (2003). 

 
Partindo de uma visão relacional, Certo (2003, p.232) afirma que a “estrutura se refere às 

relações designadas entre os recursos do sistema administrativo. Sua proposta é facilitar o uso 

de cada recurso, individualmente e coletivamente, na tentativa do sistema administrativo de 

alcançar seus objetivos”. Para o autor, deve-se levar em consideração duas estruturas, a 

formal e a informal. A estrutura formal é definida como os relacionamentos entre os recursos 

organizacionais escolhidos pela administração. É representada, como já citado, 

principalmente pelo organograma. A estrutura informal é definida como as formas de relações 

que se desenvolvem por causa das atividades informais dos membros da empresa. Ela 

desenvolve-se naturalmente e tende a ser moldada por normas e valores individuais e pelas 

relações sociais. 

 

Hampton (1986, p.371) também colabora com o entendimento das interações informais ao 

defender que os administradores, quando desenham a estrutura organizacional, ordenam 

equipamentos e fluxos de trabalho, e designam responsabilidades, prescrevendo certos 

padrões de interações, atividades e sentimentos. Contudo, ressalta que esses padrões 
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prescritos tendem a levar ao surgimento de interações, atividades e sentimentos não 

planejados. 

 

Katz e Rosenzweig (1980, p.190-191) entendem que a estrutura pode ser considerada como o 

padrão estabelecido para as relações entre os membros ou as partes da empresa. A estrutura 

do sistema social não é, entretanto, visível. Ela não pode ser vista, mas é deduzida das 

operações e do comportamento das operações. A organização formal é a estrutura planejada, e 

representa a tentativa deliberada de estabelecer relações padronizadas entre os seus 

componentes, os quais irão alcançar os objetivos de maneira eficiente. Ela resulta de tomada 

de decisões explícitas, sendo sua natureza consagrada pelo uso. É uma planta do modo como 

as atividades devem ser executadas. Ela é tipicamente representada por um mapa impresso e 

aparece nos manuais das empresas, nas descrições de cargos e em outros documentos 

formalizados. Ela estabelece um arcabouço geral e delineia certas funções prescritas, bem 

como as relações entre tais atividades. 

 

Para Katz e Rosenzweig (1980, p.190-191), qualquer pessoa que tenha feito parte de alguma 

empresa verifica que numerosas interações que nela ocorrem não estão prescritas pela 

estrutura formal. A organização não-formal refere-se àqueles aspectos do sistema que não 

foram planejados formalmente, mas que brotam de maneira espontânea das atividades e 

interações exercidas pelos participantes. 

 

Bateman e Snell (2006, p.263) defendem que dois conceitos são fundamentais em torno dos 

quais as empresas são estruturadas: diferenciação e integração. A diferenciação significa que a 

empresa é composta por muitas unidades diferentes que realizam diferentes tipos de tarefas, 

usando habilidades e métodos de trabalho diferentes. A integração significa que essas 

unidades diferenciadas são colocadas juntas, de forma que o trabalho seja coordenado em um 

produto único. 

 

Por fim, Vasconcellos (1972) estuda os principais fatores condicionantes da amplitude 

administrativa e do número de subordinados que um chefe pode supervisionar eficientemente. 

Sugere, porém, que esse mesmo modelo ajuda a entender cada um dos elementos que 

compõem a estrutura organizacional. Segundo o autor, a tecnologia tem impacto na definição 

da estrutura à medida que modifica o grau de descentralização, da rigidez de tarefas etc. O 

fator ambiental causa influência conforme sua dinamicidade e, assim, em ambientes muito 
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dinâmicos a comunicação e o monitoramento devem ser melhores para que a empresa se 

adapte mais rapidamente às mudanças. A empresa deve, por sua vez, elaborar sua estrutura 

visando sempre ao alcance de seus objetivos. Por fim, deve-se ter claro que a estrutura precisa 

adaptar-se ao fator humano existente na empresa ou no mercado de trabalho, caso seja 

necessária substituição. Os condicionantes a estrutura organizacional, segundo o autor, podem 

ser observados na figura 8. 
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Figura 8: Condicionantes da Estrutura Organizacional 

 
Fonte: Vasconcellos (1972). 

 
Segundo Vasconcellos (1972), os elementos que compõem a estrutura organizacional são:  

• formas de estrutura – correspondem ao tipo de departamentalização;  

• divisões de estrutura – correspondem aos níveis hierárquicos que compõem a estrutura; 

• sistema de comunicação; 

• amplitude administrativa – relacionada ao número de subordinados que um chefe pode 

supervisionar;  

• responsabilidade e autoridade – identificação de quem tem autoridade para executar 

determinada tarefa e quem responde pelo seu resultado.  

 

Segundo Oliveira (2006), a estrutura organizacional, como todo e qualquer instrumento 

administrativo, é um sistema com a consolidação de partes integrantes e interdependentes que, 

conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada 

função na empresa.  
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Para o autor (OLIVEIRA, 2006, p.12), 
“estrutura organizacional é o instrumento administrativo resultante da identificação, 

análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, 

incluindo os estabelecimentos dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando 

ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos das empresas”. 

 

O autor defende que para uma boa estruturação organizacional é necessário: 

• estabelecimento da melhor departamentalização – agrupamento, de acordo com um 

critério específico de homogeneidade, das atividades e dos correspondentes recursos em 

unidades organizacionais; 

• estabelecimento das interações das atividades fim e das atividades de apoio – em que 

as atividades-fim devem ser alocadas em unidades que consolidam a interação da 

empresa com o mercado, efetivando as melhores disponibilização e colocação dos 

produtos e serviços, e as atividades de apoio devem ser alocadas nas unidades 

organizacionais que sustentam e auxiliam as unidades organizacionais-fim a colocarem 

os produtos e serviços da empresa no mercado; 

• estabelecimento do equilíbrio otimizado dos níveis de descentralização – garantindo a 

delegação com a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para seu 

subordinado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa delegada; 

• estabelecimento da situação ideal dos níveis hierárquicos – determinando o conjunto 

de cargos da empresa com o mesmo nível de autoridade e o número de subordinados de 

um chefe, ou seja, sua amplitude de controle; 

• estabelecimento das fichas de funções das unidades organizacionais – que 

representam a descrição da linha e do conjunto de atribuições, inerentes às funções 

administrativas de planejamento, organização, direção, gestão de pessoas e avaliação, 

bem como os níveis da alçada decisória de cada unidade organizacional da empresa; 

• estabelecimento dos níveis de autoridade – com definições e entendimento dos poderes 

formal e informal na empresa, visando garantir que as ações decorrentes de uma tomada 

de decisão serão operacionalizadas; 

• estruturação do processo de comunicação entre as unidades organizacionais – 

desenvolvendo o processo interativo em que dados, informações, consultas e orientações 

são transacionados entre pessoas e/ou unidades organizacionais e/ou agentes externos da 

empresa; 
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• estruturação do processo decisório ideal – visando definir entre vários caminhos 

alternativos que levam a determinado resultado; 

• estruturação dos relatórios gerenciais – que consolidam de forma estruturada as 

informações para o tomador de decisões. 

 

Deve-se deixar claro que para Oliveira (2006) as unidades organizacionais são os centros de 

resultado ou de custos da estrutura organizacional das empresas, e nas quais uma equipe de 

profissionais com atividades homogêneas e/ou correlacionadas exercem suas 

responsabilidades e autoridades. 

 

Assim, entende-se que a departamentalização é uma das ferramentas mais utilizadas para a 

definição da estrutura organizacional das empresas. Para Vasconcellos e Hemsley (2003), 

departamentalização é o processo de agrupar indivíduos em unidades que possam ser 

administradas. Segundo Gibson, Ivancevich e Donnelly (1981, p.167), a departamentalização 

é o processo de combinar tarefas em grupos. Para eles o desenho organizacional “é o processo 

pelo qual os administradores criam uma estrutura de tarefas e de autoridade”. Dessa forma, o 

processo é a decisão pela qual os administradores avaliam os benefícios relativos de tarefas e 

estruturas de autoridade relativas. Já a estrutura é o conjunto de relações relativamente fixas, 

resultante do processo decisório anterior. 

 

A definição da estrutura organizacional está baseada em diversos critérios, mas 

principalmente em decisões de departamentalização. Como citado, segundo Oliveira (2006, 

p.87) a departamentalização é “o agrupamento, de acordo com um critério específico de 

homogeneidade, das atividades e correspondentes recursos – humanos, financeiros, materiais 

e equipamentos em unidades organizacionais”. Ela é a parte da estruturação organizacional 

mais conhecida e utilizada pelas empresas. O autor defende que esses agrupamentos podem 

apresentar as seguintes contribuições para a empresa: 

• estruturação do sistema de supervisão comum entre as funções e entre as unidades 

organizacionais da empresa; 

• obrigam as funções e as unidades organizacionais a compartilharem recursos e 

conhecimentos comuns; 

• criam medidas de desempenho comuns, aprimorando a coordenação das funções; 

• encorajam o ajuste mútuo, principalmente por meio de interações informais. 
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Gibson, Ivancevich e Donnelly (1981) listam, por sua vez, os problemas e dificuldades 

existentes para a definição da estrutura organizacional:  

• definição da tarefa – divisão da tarefa total em tarefas menores;  

• departamentalização – recombinação das tarefas individuais e reagrupamento;  

• amplitude de controle – tamanho apropriado do grupo;  

• delegação – distribuição da autoridade entre as tarefas ou grupos de tarefas.  

 

Vasconcellos e Hemsley (2003) afirmam que além da necessária departamentalização, na 

definição da estrutura organizacional é preciso discutir: quais áreas de apoio devem ser 

centralizadas e quais, total ou parcialmente, descentralizadas; quais assessorias devem existir 

e quais suas localizações na estrutura; qual é o número máximo de subordinados que um chefe 

pode supervisionar eficientemente (amplitude de controle); quantos níveis hierárquicos a 

estrutura deve ter, pois, quanto maior a amplitude, menor é o número de níveis hierárquicos. 

Os autores questionam, ainda, a descentralização da autoridade, quais são os canais de 

comunicação na estrutura, e finalmente o grau de formalização, caminhando de uma estrutura 

burocratizada e lenta até aquela pouco formalizada em que podem ocorrer duplicação de 

esforços e ineficiência. Para tanto, os autores defendem o papel dos organogramas. Segundo 

Vasconcellos e Hemsley (2003), os organogramas e a descrição de atribuições são os 

instrumentos mais utilizados para formalizar a estrutura organizacional. Na figura 9 constam 

os aspectos salientados pelos autores para a formação de uma estrutura organizacional. 
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Figura 9: Aspectos a Serem Definidos para a Formação de Uma Estrutura Organizacional 

 
Fonte: Vasconcellos e Hemsley (2003). 
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Após a discussão das principais características da estruturação organizacional, passa-se a 

revisar os aspectos conceituais de marketing, suas principais atividades especialmente as 

questões de planejamento para então analisar o relacionamento dos principais definidores da 

estrutura organizacional nas atividades de marketing. 

 

3.5  O Escopo do Marketing 

 

3.5.1 Origens e Fundamentos 

 

Webster Jr. (1992) afirma que as raízes do marketing como área acadêmica podem ser 

encontradas no início da década de 1910, no meio-oeste norte-americano, em universidades 

com forte envolvimento com o setor agrícola, uma vez que se buscava o entendimento dos 

mercados agrícolas e do processo como esses produtos eram vendidos ao mercado e, 

principalmente, como seus preços eram determinados. Esse tipo de análise era centrado no 

entendimento da produção e da comercialização de commodities. Nesse sentido, o autor 

coloca que três escolas interdependentes evoluíram. A primeira voltada para o entendimento 

do mercado de commodities; a segunda direcionada para a análise das instituições (regras do 

jogo) e empresas por meio quais os produtos eram trazidos aos mercados, especialmente 

brokers, atacadistas e varejistas; e, finalmente, uma linha voltada para entender as funções 

realizadas por essas empresas. Esse terceiro enfoque, o funcional, era mais analítico e foi 

fundamental para o desenvolvimento conceitual do que hoje se conhece como disciplina de 

marketing. 

 

Deve-se salientar que nesse período ainda existia certa ausência do que Webster (1992, p.2) 

chama de “orientação gerencial”. Segundo ele, marketing era visto como um “processo social 

e econômico mais do que como um conjunto de atividades e responsabilidades de 

administração”. Essa orientação foi se consolidando até que, em 1948, a American Marketing 

Association (AMA) definiu marketing como: “A realização de atividades direcionadas e que 

incidam sobre o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou usuário”. 

 

O enfoque gerencial do marketing desenvolveu-se nas décadas de 1950 e 1960, quando 

autores como Alderson (1957), Howard (1957), McCarthy (1960), Davis (1961), Kotler 

(1967), passam a entender marketing como um processo de tomada de decisão ou de solução 
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de problemas que se utiliza de conceitos teóricos de áreas como Economia, Psicologia, 

Sociologia e Estatística. (WEBSTER Jr., 1992). 

 

Alderson (1957), por exemplo, entendia marketing como um sistema comportamental 

organizado, e enfatizava as sucessivas transformações necessárias para combinar as diversas 

variedades de benefícios produzidos por diferentes empresas com os desejos heterogêneos de 

consumidores individuais. Um sistema comportamental organizado, suprimentos e demandas 

heterogêneas, e funções combinadas são a base de sua teoria. 

 

Por sistema comportamental organizado Alderson (1957) entende um sistema ecológico 

composto por um grupo examinado em conjunto com o ambiente em que funciona. A 

característica que distingue os sistemas ecológicos é a relação entre seus membros. Cada 

membro do sistema possui certo status em relação aos outros participantes e tendem a reagir 

de acordo com o processo geral do sistema. Quanto à heterogeneidade dos mercados, o autor 

considera, ao contrário de modelos econômicos de competição perfeita, a heterogeneidade 

tanto do lado dos fornecedores quanto do da demanda nos mercados. Dada essa 

heterogeneidade, o desafio é combinar segmentos de fornecedor e demanda. Isso acontece por 

meio de transformações sucessivas que alinham pequenos e heterogêneos segmentos de 

fornecedores com os segmentos de demanda apropriados. 

 

A consolidação do conceito de marketing no final dos anos 1950 colocou a gestão de 

marketing como a principal função na empresa, pois, o principal objetivo de qualquer negócio 

era criar um consumidor satisfeito. O lucro em si não era o objetivo, e sim uma recompensa 

por criar-se um consumidor satisfeito (WEBSTER Jr., 1992). 

 

Nesse sentido, Sheth e Gardner (1984) colocam que duas mudanças fundamentais foram 

importantes para o entendimento dessa nova função de marketing: (a) substituição do conceito 

de troca econômica pelo conceito de troca de valor, e (b) surgimento do balanço do poder 

entre o agente de marketing e o consumidor como o iniciador de atividades e programas de 

marketing. 

 

A abordagem gerencial trouxe realismo e aumento da relevância dos estudos de marketing 

com ênfase em solução de problemas, planejamento, implementação e controle em mercados 

competitivos e que apresentam constantes mudanças. Desde então, o marketing tornou-se uma 
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função de administração amplamente aceita, expandindo o conceito tradicional de vendas, 

com nova ênfase para planejamento e desenvolvimento de produtos, precificação, promoção e 

distribuição (WEBSTER Jr., 1992). 

 

Webster Jr. (1992) deixa claro que esse enfoque gerencial não foi rapidamente aceito pela 

academia e totalmente adotado pela indústria. Na universidade, os defensores das visões 

funcionalistas e institucionalistas mantiveram suas posições, levando ao maior grau possível o 

entendimento das instituições e das funções de marketing, entendendo o marketing de uma 

perspectiva econômica e social mais ampla. Esses autores argumentavam que o enfoque 

gerencial era incapaz de considerar aspectos e funções econômicas e sociais amplas 

associadas a marketing além dos limites da empresa. Para o autor, a estrutura analítica do 

novo aporte gerencial de marketing foi construída a partir de métodos econômicos, 

quantitativos e de ciências sociais. A incorporação de ciências comportamentais e 

quantitativas ao marketing deu, segundo Webster Jr. (1992), legitimidade para o marketing 

como uma disciplina acadêmica separada das demais. 

 

Apesar do crescimento do enfoque gerencial, como defende Webster Jr. (1992), o marketing 

não só estuda as trocas propriamente ditas, mas também busca entender as leis e os princípios 

que governam as transações em si. Hunt (1976, p.9) afirma que:  
 “O atual escopo de marketing é inquestionavelmente amplo. Com freqüência inclui 

assuntos de diversas áreas de interesse, como comportamento do consumidor, 

precificação, compras, administração do processo de vendas, gestão de produtos, 

comunicação mercadológica, marketing comparativo, marketing social, eficiência e 

produtividade dos sistemas de marketing, função do marketing no desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento de embalagens, canais de distribuição, pesquisa de 

marketing, aspectos sociais de marketing, varejo e atacado, responsabilidade social de 

marketing, marketing internacional, marketing de commodities e distribuição física”. 

 

Segundo Ferrell e Hartline (2005), a troca é tradicionalmente definida como o processo de 

obter algo de valor de alguém, oferecendo-lhe algo em retorno. Geralmente, isso implica obter 

produtos mediante a oferta de dinheiro. Para que a troca ocorra, cinco condições devem ser 

satisfeitas:  

• deve haver pelo menos duas partes para fazer a troca; 

• cada uma das partes tem algo de valor para a outra;  

• cada uma das partes deve ser livre para aceitar ou rejeitar itens; 
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• cada uma das partes deve ter capacidade de comunicação e entrega;  

• cada uma das partes acredita que é desejável trocar com a outra. 

 

Hunt (1983) apresenta um modelo de classificação dos estudos de marketing composto por 

três dimensões, com oito grupos principais. As dimensões agregam o conhecimento para que 

se possa entender melhor os fenômenos de marketing. Essas dimensões são discutidas a 

seguir: 

• micro marketing versus macro marketing – o termo micro refere-se a fenômenos em 

que o interesse se dá sobre processos de marketing de unidades individuais (empresas e 

consumidores). O termo macro diz respeito a um nível maior de agregação; 

• análise positiva versus análise normativa – a análise positiva estuda o marketing a 

partir de sua observação e descrevendo as atividades e os fenômenos de marketing que já 

existem. A análise normativa busca prescrever o que as empresas de marketing podem 

fazer ou que tipos de sistemas de marketing podem existir; 

• setores lucrativos e não-lucrativos – essa classificação está relacionada com a natureza 

dos negócios. Enquanto o setor lucrativo inclui a maioria das empresas, o outro estuda 

empresas cujo principal objetivo não inclui a realização dos lucros. 

 

Como citado, o modelo proposto por Hunt (1983) contempla oito grupos principais, 

decorrentes da análise cruzada das dimensões. Contudo, como neste trabalho o enfoque é a 

análise da estruturação organizacional de marketing de empresas com fins lucrativos, somente 

os quatro grupos referentes a essa dimensão são apresentados no quadro 2. 

 

Nesse mesmo sentido, de entendimento das dimensões micro e macro do marketing, 

McCarthy e Perreault (1997, p.22) defendem que “marketing é um conjunto de atividades 

desempenhado por organizações e também um processo social. Em outras palavras, marketing 

existe nos níveis micro e macro”. Para eles, micro-marketing é o desempenho das atividades 

destinadas a realizar os objetivos de uma empresa, partindo das necessidades do consumidor 

ou cliente, e dirigindo a eles um fluxo de bens e serviços a partir de um fabricante ou 

produtor. Entendem macro-marketing como um processo social que dirige o fluxo econômico 

de bens e serviços dos produtores para os consumidores de maneira que iguale, eficazmente, a 

oferta e a demanda e realize os objetivos da sociedade como um todo.  

 



 51

Quadro 2: Modelo das Dicotomias de Marketing  

Proposto por Hunt para Setores com Fins Lucrativos 

 

 Análise Positiva Análise Normativa 

E
nf

oq
ue

 M
ic

ro
 

• Problemas, questões, teorias e pesquisas sobre: 

• comportamento de compra individual; 

• como as empresas determinam preços; 

• como as empresas determinam promoções; 

• como as empresas determinam canais de 
distribuição; 

• casos práticos de estudos de marketing. 

• Problemas, questões, modelos normativos e 
pesquisas sobre como as empresas deveriam: 

• determinar o marketing mix; 

• tomar decisões de preço; 

• tomar decisões de promoção; 

• tomar decisões do pacote; 

• tomar decisões de marketing internacional; 

• organizar o departamento de marketing; 

• controlar o esforço de marketing; 

• planejar a estratégia de marketing; 

• aplicar a teoria do sistema aos problemas de 
marketing; 

• administrar os estabelecimentos de varejo; 

• administrar os estabelecimentos de venda por 
atacado; 

• implementar o conceito de marketing. 

E
nf

oq
ue

 M
ac

ro
 

• Problemas, questões, teorias e pesquisas sobre: 

• agregar padrões de consumo; 

• a abordagem institucional do marketing; 

• a abordagem de produto do marketing; 

• aspectos legais do marketing; 

• marketing comparativo; 

• a eficiência dos sistemas de marketing; 

• se o pobre paga mais; 

• se o marketing motiva ou retarda o 
desenvolvimento econômico; 

• se as funções do marketing são universais; 

• se o conceito de marketing é consistente com os 
interesses dos consumidores. 

• Problemas, questões, modelos normativos e 
pesquisas sobre: 

• como o marketing pode ser mais eficiente; 

• se a distribuição custa muito; 

• se a propaganda é socialmente desejável; 

• se a soberania dos consumidores é desejável;  

• se a demanda estimulada é desejável; 

• se o pobre deveria pagar mais; 

• que tipos de leis que regulam o marketing são 
ótimas; 

• se o sistema vertical do marketing é socialmente 
desejável; 

• se o marketing deveria ter responsabilidades 
sociais especiais. 

 
Fonte: Hunt (1983). 

 

Etzel, Walker e Stanton (2001) colocam que quando os executivos começaram a reconhecer o 

papel do marketing para o sucesso de suas empresas, uma nova filosofia de fazer negócios foi 

desenvolvida. Chamada de conceito de marketing, ela enfatiza a orientação ao cliente e a 
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coordenação das atividades de marketing para se alcançar os objetivos de desempenho da 

empresa conforme será visto no próximo tópico. 

 

3.6 Conceitos de Marketing 

 

Sob a ótica do enfoque micro, proposto por Hunt (1983), o marketing pode ser entendido por 

meio de diferentes definições. Para a American Marketing Association (AMA, 2007) 

“marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e 

entregar valor aos consumidores e para gerenciar o relacionamento com o consumidor de 

modo a beneficiar a empresa e seus stakeholders”. 

 

McDonald (2004) defende que o conceito de marketing, ao contrário da função de marketing, 

subentende que todas as atividades de uma empresa são impulsionadas pelo desejo de 

satisfazer às necessidades dos clientes. Dessa forma, marketing é um processo de 

compatibilização entre as capacidades de uma empresa e os desejos dos clientes. 

 

Para Urdan e Urdan (2006, p.5) deve-se entender marketing como o “estímulo e geração de 

trocas, em que duas ou mais partes, agindo de modo deliberado e espontâneo, dão e recebem 

algo de valor, buscando mutuamente satisfazer suas necessidades”. Neste sentido precisa ser 

entendido também como uma filosofia e um processo. Filosofia a partir do momento que 

marketing é o principio que norteia as atividades da empresa e processo quando o conjunto de 

atividades é logicamente encadeadas e executadas para realizar trocas, gerar valor, satisfazer o 

cliente e atender aos objetivos da empresa. 

 

Segundo Cheverton (2004), marketing é o processo de combinar as capacidades da empresa e 

as necessidades de mercado. Esse processo tem como objetivo gerar uma lucrativa vantagem 

competitiva. Com visão semelhante, McCarthy e Perreault (1997, p.22) defendem que o 

“conceito de marketing indica que uma organização destina todos os seus esforços para 

satisfazer aos consumidores ou clientes a certo lucro”. 

 

Kotler e Keller (2006, p.4) colocam que “o marketing envolve a identificação e a satisfação 

das necessidades humanas e sociais” e, de forma simplificada, pode-se dizer que ele supre as 

necessidades lucrativamente. Em sua tradicional definição, Kotler (2000, p.30) afirma que 

“marketing é um processo social pelo qual pessoas e grupos de pessoas obtêm o que 
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necessitam e o que desejam por meio de criação, oferta e livre negociação de produtos e 

serviços de valor com os outros”. Assim, o objetivo de marketing nesse enfoque gerencial é 

tornar o esforço de venda supérfluo.  

 

Na visão de Toledo (1994), o marketing pode ser entendido de forma tridimensional, 

conforme consta na figura 10. 

 

 
 

Figura 10: Conceito Tridimensional de Marketing 

 
Fonte: Toledo (1994). 

 

Segundo Toledo (1994), a dimensão funcional refere-se à própria natureza do marketing, seu 

objeto e seu objetivo. Está centrada na troca, de maneira que cada um dos integrantes do 

processo apresente uma proposta de valor para a outra parte. A dimensão gerencial está 

voltada para o conjunto de atividades organizacionais afetas ao processo administrativo. A 

dimensão filosófica, por sua vez, procura destacar o conceito ou a orientação subjacente às 

atividades de marketing. 

 

Cravens e Piercy (2003, p.31) adicionam a questão estratégica ao dizerem que a estratégia de 

marketing é um processo dirigido ao mercado que considera um ambiente em constante 

mudança e a necessidade de entregar valor superior ao consumidor. O foco da estratégia de 

marketing é o desempenho organizacional e não o aumento de vendas. 

 

Webster Jr. (1992) afirma que, nesse novo ambiente, a função de marketing, como é 

conhecida, está passando por uma transformação e o conceito de marketing está presente em 

três níveis diferentes que refletem três níveis de estratégia, três níveis de decisão: corporativo, 

Dimensão  

Gerencial 
Marketing

Dimensão 

Funcional 

Dimensão Dimensão 
 
Filosófica 
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de unidade estratégica de negócio e funcional ou operacional. Além desses três níveis de 

tomada de decisão, o autor propõe três dimensões de marketing, ou seja, marketing como 

cultura, como estratégia e como tática. Cada uma das três dimensões de marketing pode ser 

encontrada nos diferentes níveis de tomada de decisão com ênfases diferentes: 

• marketing como cultura – conjunto de crenças e valores sobre a importância que o 

consumidor tem como direcionador de empresa; 

• marketing como estratégia – é a ênfase no nível da unidade estratégia de negócios 

focado em segmentação, seleção de mercados-alvo e posicionamento, definindo como a 

empresa irá competir em determinado mercado; 

• marketing como tática – os gerentes de marketing devem focar as táticas de marketing, 

os 4Ps (produto, preço, promoção e ponto-de-venda), os elementos do marketing mix. 

 

Para Webster Jr. (1992), cada nível de estratégia é desenvolvido no contexto do nível 

precedente e, conforme se move de cima para baixo, se move da definição da estratégia para a 

implementação da estratégia. 

 

No nível corporativo, a questão estratégica é definir em quais negócios a empresa está e quais 

são a sua missão, o escopo, a forma e a estrutura. Essa questão depende de mercados, 

relacionamentos de longo prazo, alianças estratégicas ou formatos organizacionais requeridos 

para a análise e a decisão. Nesse nível, a função do marketing pode ser assim entendida:  

• avaliar a atratividade de mercados, por meio da análise das necessidades e dos desejos do 

consumidor, da oferta competitiva em mercados potenciais, verificando seu potencial 

competitivo; 

• promover a orientação da empresa para o consumidor, sendo forte defensor do ponto de 

vista dos consumidores versus outros influenciadores na tomada de decisão; 

• desenvolver a proposta de valor geral da empresa e divulgá-la tanto no mercado como na 

empresa. 

 

Segundo Webster Jr. (1992), a principal função da definição de uma missão, das 

competências distintas e da proposta geral de valor é deixar claro para todos o que a empresa 

não irá fazer. No nível corporativo, os gerentes de marketing devem ser defensores do ponto 

de vista do consumidor, como a principal forma de tomada de decisão, e comunicar a proposta 

de valor como parte da cultura, tanto interna como externamente. 
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No nível da unidade estratégica de negócios, o aspecto fundamental é a definição de como 

competir nos mercados definidos pela empresa. Esse nível de estratégia é desenvolvido por 

gerentes na unidade. A estratégia de negócios baseia-se em uma análise detalhada dos 

consumidores, competidores, recursos e habilidades da empresa em competir em um 

segmento específico de mercado. O resultado desse processo de planejamento é a 

segmentação de mercado, a definição de públicos-alvo e o posicionamento nos segmentos-

alvo. Como tendência, o planejamento de marketing tem sido cada vez mais transferido do 

nível corporativo para o da unidade estratégica de negócio (WEBSTER JR., 1992). 

 

Webster Jr. (1992) coloca, também, que no nível tático ou operacional as decisões são sobre o 

composto de marketing, definições sobre produto, preço, promoção e ponto-de-venda que 

implementam a estratégia de negócios. O autor afirma que esse tipo de estratégia é 

normalmente conhecido como “estratégia funcional”, mas defende ser essa a nomeada 

“estratégia de marketing” se comparada à “estratégia corporativa” e à “estratégia de 

negócios”. Essa é uma função delegada aos especialistas, os gerentes de marketing. É aqui 

que as ferramentas de administração de marketing são aplicadas. Nesse caso, as forças de 

marketing impulsionam a empresa a fazer um trabalho mais completo para responder às 

necessidades do consumidor e desenvolver relacionamentos de longo prazo. 

 

Para Jain (2000), três são os enfoques principais para a definição das estratégias de marketing, 

que pautam a tomada de decisão em marketing: do conceito de marketing, o sistêmico e o 

ambiental.  

 

No enfoque do conceito de marketing, o decisor deve desenvolver a oferta do produto e todo o 

programa de marketing, para atender às necessidades do consumidor. Deve-se manter o fluxo 

de informações do mercado para o tomador de decisão. No enfoque sistêmico, o decisor busca 

ver o produto como um aspecto do sistema de satisfação total das necessidades do consumidor 

e não como um elemento individual. Por fim, no enfoque ambiental, o decisor deve 

preocupar-se com o relacionamento dos diversos ambientes de marketing, entre eles o 

político-legal, o econômico, o competitivo, o consumidor, a estrutura de mercado, o social, o 

tecnológico e o internacional. 
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Assim, para Jain (2000), o marketing estratégico lida com forças conhecidas como 3Cs 

estratégicos: consumidor, competição e corporação. Uma estratégia de marketing precisa ter, 

segundo o autor: clara definição do mercado e do que é valor para esse consumidor; um bom 

entendimento dos recursos e competências da empresa; um profundo entendimento da 

concorrência. Apoiado nessa visão dos 3Cs, Jain (2000) postula que um decisor de marketing, 

precisa ao definir sua estratégia, responder às seguintes questões: 

• onde competir, ou seja, a definição dos mercados; 

• como competir, ou seja, a definição dos meios de competir;  

• quando competir, ou seja, a definição do momento de entrada no mercado.  

 

3.6.1 A Importância da Orientação da Empresa ao Mercado 

 

Segundo Semenik e Bamossy (1995), quando os autores descrevem a evolução para o 

conceito de marketing, em geral o fazem citando quatro orientações para a prática de 

marketing: a orientação da produção, a orientação do produto, a orientação das vendas e, por 

fim, a orientação para marketing.  

 

Orientação para marketing significa tentar implantar o conceito de marketing. McCarthy e 

Perreault (1997) colocam que, em vez de tentar fazer com que os consumidores comprem o 

que a empresa produziu, uma empresa orientada para marketing tenta fabricar o que os 

consumidores necessitam. McCarthy e Perreault (1997, p.36) corroboram as idéias de 

Semenik e Bamossy (1995), mas apresentam uma categorização diferente da evolução da 

orientação da empresa em direção ao marketing: 

• era da produção – a empresa dedica-se à fabricação de alguns produtos específicos; 

• era da venda – a empresa enfatiza a venda em função do aumento da concorrência; 

• era do departamento de marketing – todas as atividades de marketing ficam sob o 

controle de um departamento, para a melhoria do planejamento a curto prazo e a tentativa 

de integrar as atividades da empresa; 

• era da empresa de marketing – existe quando a equipe de marketing, além do 

planejamento de marketing a curto prazo, desenvolve planos a longo prazo e quando o 

esforço total da empresa é orientado pelo conceito de marketing. 
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Assim, conforme Dias (2003), a orientação para o mercado é uma filosofia empresarial que 

envolve todas as funções organizacionais e em que são enfatizados consumidores, 

distribuidores, concorrentes, influenciadores e macroambiente. Tal orientação passa a ser uma 

necessidade por causa da complexidade dos ambientes ricos em conhecimento, da tecnologia 

envolvida. Segundo Achrol (1991), as empresas, sem lançar mão de estruturas hierárquicas ou 

mecanismos de armazenamento de informação, demandarão altos níveis de habilidades 

profissionais em todos os níveis da corporação.  

 

Para Cravens e Piercy (2003), a orientação para o mercado requer foco no cliente, inteligência 

sobre os concorrentes e cooperação e envolvimento entre as funções. Day (2001), por sua vez, 

postula que as empresas orientadas para o mercado conhecem tão bem seus mercados que são 

capazes de identificar e alimentar seus clientes valiosos. Buscam, também, desencorajar 

clientes que drenam lucros ou geram prejuízos (visto que são inconstantes e custam caro para 

a empresa atender). Para o autor, orientar-se para o mercado é ter disciplina para fazer opções 

estratégicas saudáveis e implantá-las de forma coerente e completa, e não ser tudo para todos. 

 

Para tanto, são necessários segundo Cravens e Piercy (2003, p.4) “desenvolver visão de 

mercado que obtenha informações sobre clientes, concorrentes e mercados; analisar as 

informações de uma perspectiva total do negócio; decidir como entregar ao cliente um valor 

superior; e implementar ações para fornecer valor aos clientes”. 

 

Entender a orientação da empresa é importante, principalmente por ela ter impacto direto no 

desempenho de negócios. Naver e Slater (1990, p.20) afirmam que “na empresa que aumenta 

sua orientação para o mercado, melhora seu desempenho de mercado”. Os autores colocam 

que o desempenho superior necessita de criação de vantagem competitiva sustentável para o 

consumidor, o qual deve perceber em sua oferta valor superior a qualquer oferta alternativa. 

Assim, o desejo de criar valor superior para os consumidores, e alcançar uma vantagem 

competitiva sustentável, direciona a empresa a criar e manter a cultura de que irá produzir os 

comportamentos necessários.  

 

Naver e Slater (1990) defendem que a orientação para o mercado é a cultura organizacional 

(clima) que mais eficientemente cria os comportamentos necessários à criação de valor 

superior para os compradores e, assim, ao desempenho superior contínuo para a empresa. Para 
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os autores a orientação para o mercado consiste em três componentes comportamentais, 

abordados a seguir: 

• orientação para o consumidor – envolve todas as atividades para a obtenção de 

informação sobre o consumidor do mercado-alvo e sua disseminação por toda a empresa. 

É suficiente o conhecimento sobre um grupo-alvo de consumidores que permita criar 

valor superior para ele constantemente; 

• orientação para o competidor – envolve todas as atividades para a obtenção de 

informação sobre o competidor do mercado-alvo e sua disseminação por toda a empresa. 

Em outras palavras, a empresa entende, no curto prazo, as forças e fraquezas e, no longo 

prazo, as habilidades e estratégias de seus concorrentes atuais e potenciais; 

• coordenação interfuncional – a coordenação é baseada nas informações sobre o 

consumidor e o competidor, e compreende os esforços de negócio coordenados, 

tipicamente envolvendo mais do que o departamento de marketing, para criar valor 

superior para os compradores. 

 

A figura 11 representa o modelo de relacionamento proposto por Naver e Slater (1990). 

 
Fatores Específicos do Negócio

Custo Relativo 
Tamanho Relativo

Orientação para o Mercado
Orientação para o Consumidor 
Orientação para o Competidor
Coordenação Interfuncional

Fatores de Mercado
Crescimento de Mercado 
Concentração
Barreiras à Entrada
Poder dos Compradores
Poder dos Fornecedores
Mudança Tecnológica

Fatores Específicos do Negócio
Custo Relativo 
Tamanho Relativo

Orientação para o Mercado
Orientação para o Consumidor 
Orientação para o Competidor
Coordenação Interfuncional

Fatores de Mercado
Crescimento de Mercado 
Concentração
Barreiras à Entrada
Poder dos Compradores
Poder dos Fornecedores
Mudança Tecnológica

Desempenho 
de Negócios

 
 

Figura 11: Relacionamento entre Orientação para o Mercado, Fatores Específicos do 

Negócio, Fatores de Mercado e Desempenho 

 
Fonte: Naver e Slater (1990). 
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Além disso, Naver e Slater (1990) apresentam dois critérios de decisão para avaliar o 

desempenho: 

• Foco no longo prazo – orientação para o mercado tem, inicialmente, um enfoque de 

longo prazo, tanto em relação ao lucro como a implementação de cada um dos três 

componentes comportamentais. Para prevenir que os competidores superem qualquer que 

seja o valor superior criado para o consumidor, uma empresa deve descobrir e 

implementar, constantemente, valores adicionais para seus consumidores; 

• lucratividade (riqueza econômica) – esse deve ser o objetivo prioritário da orientação 

para o mercado. A lucratividade, pensada de forma conceitual como estritamente 

relacionada com a orientação para o mercado, é percebida apropriadamente como um 

objetivo de empresa. 

 

A questão da lucratividade também é discutida por Kohli e Jaworski (1990). Em sua pesquisa 

de campo, os autores encontraram que a lucratividade é vista como conseqüência da 

orientação para o mercado. Assim, Kohli e Jaworski (1990), da mesma maneira que Naver e 

Slater (1990), defendem que a lucratividade, pensada como estritamente relacionada com a 

orientação para o mercado, é percebida como um objetivo de negócio. 

 

Naver e Slater (1990) colocam que a orientação para o mercado deve ser entendida como um 

continuum e que as empresas que têm alto grau de orientação para o mercado também têm 

alta lucratividade. 

 

3.7 Administração de Marketing 

 

Campomar e Ikeda (2006) colocam que é importante distinguir o conceito de marketing da 

administração de marketing. Para os autores, a “administração de marketing envolve a 

utilização de técnicas e ferramentas pelo gerente de marketing para implementar o conceito de 

marketing” (CAMPOMAR e IKEDA, 2006, p.3). Dias (2003, p.10) defende que a 

“administração de marketing é o processo de planejamento, execução e controle das 

estratégias e táticas de marketing para otimizar os resultados de clientes e stakeholders”. 

 

Para Semenik e Bamossy (1995), o principal desafio gerencial de marketing concentra-se no 

uso eficiente dos recursos humanos e financeiros para coordenar todas as atividades 
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envolvidas no processo de marketing. O objetivo maior do processo de gerenciamento de 

marketing está em criar o maior impacto possível no mercado por meio de recursos limitados. 

 

Kotler e Keller (2006, p.4) argumentam que “a administração de marketing acontece quando 

pelo menos uma parte em uma relação de troca potencial procura maneiras de obter as 

respostas desejadas das outras partes”. Os autores entendem a administração de marketing 

como a arte da ciência da escolha de mercados-alvo e de captação, manutenção e fidelização 

de clientes, por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o 

cliente. 

 

O processo de administração de marketing é, para McCarthy e Perreault (1997), composto por 

três etapas, conforme consta na figura 12:  

• planejamento das atividades de marketing; 

• implementação dos planos; 

• controle desses planos. 

 

 
 

Figura 12: Processo de Administração de Marketing segundo McCarthy e Perreault 

 
Fonte: McCarthy e Perreault (1997). 

 

Tal proposição ganha destaque neste trabalho, visto que um dos seus principais objetivos é 

entender como as atividades de organização para marketing surgem como definições no 

processo de planejamento, e como essas definições interferem na organização de suas 

atividades. Por isso, a questão da existência ou não de uma previsão de estrutura 

organizacional adequada para a implementação dos planos será estudada em capítulo especial. 
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Cespedes (1991) ressalta a importância da estratégia de marketing, colocando que uma 

atuação estratégica coerente precisa: definir objetivos, estabelecer planos estratégicos e alocar 

recursos por meio das categorias de produtos, mercados e canais pelos quais a empresa 

compete. A implementação, por sua vez, lida com questões organizacionais, com o 

desenvolvimento de programas específicos de marketing e com execuções de programas de 

campo, como, por exemplo, esforços de vendas, capacidades de serviços e sistemas, para 

gerar feedback tanto sobre a estratégia da empresa quanto sobre a sua implementação. 

 

A estratégia de marketing de uma empresa, segundo Ferrell e Hartline (2005), descreve como 

ela irá satisfazer as necessidades e os desejos de seus clientes. Também pode incluir 

atividades associadas à manutenção do relacionamento com outros stakeholders, como 

empregados ou parceiros da cadeia de suprimentos. Em outras palavras, é um plano que 

indicará como a empresa utilizará suas forças e capacidades para adequar-se às necessidades e 

exigências do mercado. 

 

O marketing representa a ligação entre o mercado e a empresa, conforme Jain (2000), 

enquanto a administração de marketing lida com a formulação e a implementação de 

programas de marketing para apoiar as perspectivas estratégicas de marketing. No entanto, 

Jain (2000) faz uma diferenciação entre administração de marketing e estratégia de marketing. 

Na administração de marketing, segmentos de mercado são definidos juntando grupos de 

clientes de acordo com as variáveis do marketing mix. Na abordagem de estratégia de 

marketing, segmentos de mercado são formados para identificar os grupos que podem 

fornecer à empresa uma vantagem econômica sustentável sobre a competição.  

 

Serão discutidas a seguir as atividades de marketing e as habilidades necessárias ao gestor de 

marketing. Após essa discussão, será feita uma revisão da função organização nos processos 

de planejamento de marketing para, então, analisarem-se as questões referentes à organização 

das estruturas de marketing. 

 

3.7.1 As Atividades de Marketing 

 

Segundo Semenik e Bamossy (1995), as tarefas de gerenciamento de marketing são: avaliar 

os recursos corporativos, estabelecer os objetivos, organizar o esforço de marketing, 

estabelecer a estratégia de marketing, formular o marketing mix, estimar as vendas, controlar 
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e avaliar a função de marketing, implementar ações corretivas. Para os autores, o marketing 

mix refere-se às quatro áreas primárias do processo decisório associado ao marketing: 

desenvolvimento de produtos, decisões de preço, decisões promocionais e decisões de 

distribuição. 

 

Para Workman, Homburg e Gruner (1998), a responsabilidade do gerente de marketing é 

satisfazer às necessidades de longo prazo da união com o cliente; a função do marketing no 

planejamento estratégico deve ser o de advogar em nome do conceito de marketing. 

 

Ferrell e Hartline (2005) colocam que as principais funções do marketing são: planejamento 

estratégico; pesquisa e análise; desenvolvimento de metas e objetivos; desenvolvimento e 

manutenção do relacionamento com o consumidor; decisões em estratégia de marketing; 

segmentação de mercado e marketing direcionado; decisões de produtos; decisões de preço; 

decisões de distribuição e cadeias de suprimentos; decisões de promoção; implementação e 

controle; e, por fim, desenvolvimento de ações de responsabilidade social e ética. 

 

Campomar e Ikeda (2006, p.13) afirmam que as principais decisões e atividades de marketing 

podem ser agrupadas em: segmentação e posicionamento de marketing; estruturação ou 

organização de marketing; sistema de informações de marketing; estudo e segmentação de 

mercado; decisões sobre o composto de marketing; e planejamento e controle de marketing. 

 

Kotler (2004) coloca que, no atual ambiente de negócios, o marketing e, principalmente, o 

gestor de marketing necessitarão de algumas novas habilidades: 

• de desenvolver um posicionamento singular; 

• de gerenciar o valor da marca para os desempenhos atual e futuro das empresas;  

• de gerenciar o relacionamento com o consumidor (CRM) e o database marketing, 

melhorando a acurácia da definição de mercados-alvos por meio da coleta de dados sobre 

consumidores e da construção de bancos de dados com informações sobre as transações 

passadas;  

• de gerenciar o relacionamento com as parcerias para realizar suas atividades de 

marketing; 

• de centralizar o atendimento/contato da empresa, consolidando as atividades de ouvir e 

aprender sobre o consumidor;  
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• de gerenciar as atividades de marketing pela Internet, tanto para a comunicação dos 

consumidores quanto como canal de vendas e meio para pesquisas de mercado, 

inteligência competitiva, concepção e teste de produtos, distribuição de cupons e 

treinamento de empregados e revendedores; 

• de gerenciar as relações públicas, divulgando informações sobre novos produtos, por 

exemplo; 

• de desenvolver atividades de marketing de serviços e de experiência, de oferecer serviços 

fora do comum como ferramenta de diferenciação na ausência de outras possibilidades;  

• de gerenciar a comunicação de forma integrada para criar um consistente grupo de 

impressões, por meio de contatos pessoais, instalações e ações que dêem significado e 

adicionem uma promessa à marca da companhia; 

• de realizar análises de lucratividade por segmentos; 

• de orientar-se para o mercado, buscando criar novas necessidades, revolucionar mercados 

criando novas proposições de valores ou novas formas de fazer negócios que ofereçam 

maiores benefícios. 

 

3.7.2 A Questão da Estrutura Organizacional no Processo de Planejamento de 

Marketing 

 

Os modelos desenvolvidos para tratar do processo de planejamento e administração de 

marketing, com enfoque estratégico ou não, na sua maioria ignoram a função que a estrutura 

organizacional de marketing tem nesse ciclo. 

 

McDonald (2004, p.32) postula que o processo de planejamento envolve a determinação de 

metas, a revisão da situação, a formulação da estratégia e a alocação de recursos e 

monitoração. Kotler e Keller (2006) abordam o processo como análise, planejamento, 

implementação e controle. Dias (2003), por sua vez, coloca as atividades de administração 

como sendo o processo de planejamento, execução e controle das atividades de marketing, 

estas subdivididas em responsabilidades estratégicas e operacionais.  

 

Contudo, nada é dito em relação à necessária gestão da organização de marketing e, em 

muitos casos, a questão da organização para marketing é simplesmente relegada a segundo 

plano pelos pesquisadores de marketing. 
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Para se entender a organização para as atividades de marketing é necessário, então, conhecer 

seu papel no processo cíclico de planejamento. Neste tópico, o objetivo não é revisar o tema 

planejamento e planos de marketing, ampla e profundamente estudado, mas olhar o tema sob 

o enfoque organização para a execução das atividades de marketing tanto no processo de 

planejamento como na realização do plano de marketing em si. 

 

Campomar e Ikeda (2006, p.112) ressaltam que o planejamento de marketing é o processo que 

visa antecipar eventos e condições futuras, a fim de determinar cursos de ação necessários 

para alcançar objetivos de marketing. Segundo os autores, o planejamento “é uma função 

organizacional, um processo sistemático, um exercício mental, enquanto o plano é o resultado 

do planejamento, formalizado por um documento escrito”. O plano é um mapa para análise, 

implantação e controle das atividades de marketing. Em outras palavras, o processo de 

planejamento de marketing é composto por uma série de etapas gerenciais, sendo o plano de 

marketing o resultado desse processo. Ressalta-se que o planejamento é um processo 

helicoidal e o plano é linear. 

 

Um processo de planejamento efetivo está diretamente relacionado à implantação bem-

sucedida dos planos, e possui três principais dimensões inter-relacionadas (CRAVENS e 

PIERCY, 2003 p.504; PIERCY e MORGAN, 1994):  

• dimensão analítica – consiste nas ferramentas do planejamento sistemático, ou seja, 

técnicas analíticas, procedimentos formais e sistemas; 

• dimensão comportamental – relaciona-se à percepção dos administradores quanto às 

atividades de planejamento e às suposições estratégicas que fazem, bem como ao nível e à 

extensão da participação no planejamento, ou seja, ao entendimento do modo como o 

processo ocorre; 

• dimensão organizacional – preocupa-se com a estrutura organizacional em que o 

planejamento é realizado, juntamente com os recursos associados da informação e a 

cultura incorporada. Refere-se, assim, a fluxo de informação, estruturas, processos, estilo 

gerencial e cultura. 

 

Conforme Piercy (2005), para ser eficiente uma estratégia de marketing precisa estar apoiada 

em quatro dimensões-chave. A estratégia deve, então: 
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• ser próxima do mercado em termos de realidade e viabilidade; 

• desenvolver suposições sobre a evolução do ambiente e sobre o comportamento do  

mercado; 

• buscar explorar as competências da empresa; 

• desenvolver vantagem competitiva sustentável. 

 

Segundo Jain (2000), busca-se, com o planejamento, tomar uma decisão hoje que contemple o 

futuro. Busca-se preparar as decisões futuras para que sejam tomadas de forma rápida e 

econômica, com a menor ruptura possível. Essa ruptura pode ocorrer ou não na 

implementação do processo por meio de uma estrutura organizacional. Assim, para o autor, 

um processo de planejamento contribui com a empresa, pois:  

• leva a empresa a uma melhor posição; 

• ajuda a empresa a progredir nos rumos que a administração considera mais adequados; 

• ajuda todos os gerentes da empresa a pensar, decidir e agir mais efetivamente, além de 

progredir na direção desejada; 

• ajuda a manter a empresa flexível; 

• estimula um enfoque cooperativo, integrado e entusiasmado dos problemas 

organizacionais; 

• indica à administração como avaliar e como controlar o progresso em busca dos objetivos 

planejados; 

• leva a resultados social e economicamente úteis. 

 

Dessa forma, conforme Westwood, (1996) entende-se o planejamento de marketing como a 

técnica que permite uma empresa decidir sobre qual é o melhor uso de seus escassos recursos 

para atingir objetivos empresariais. Para Dias (2003), o planejamento de marketing é o meio 

de realização daquilo que é conhecido como a responsabilidade estratégica do gerente de 

marketing. 

 

Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), o estágio de planejamento inclui o ato de estabelecer 

metas e o desenvolvimento das estratégias e táticas para alcançar essas metas. Além disso, 

inclui o estágio de implementação que envolve a contratação de pessoal e a formação da 

organização de marketing, bem como o direcionamento da operação atual da empresa de 

acordo com o plano. 
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O estágio de avaliação consiste, segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), na análise do 

desempenho passado em relação aos objetivos organizacionais. Esse estágio indica a natureza 

inter-relacionada e contínua do processo de gerenciamento. Em outras palavras, os resultados 

desse estágio são usados no planejamento de metas e estratégias para períodos futuros e, 

então, o ciclo completa-se. Assim, o planejamento de marketing é a aplicação planejada de 

recursos de marketing para atingir os objetivos de marketing (McDONALD, 2004, p.32). 

 

Como contra ponto, Aaker (2001, p.23) coloca, sob a égide da orientação para o mercado, que 

a administração estratégica de mercado é regida, originalmente, pela premissa de que o ciclo 

de planejamento é inadequado para lidar com a alta taxa de mudança que ocorre no ambiente 

externo de uma empresa. A fim de fornecer respostas rápidas às surpresas estratégicas, às 

ameaças e às oportunidades que surgem de modo repentino, as decisões estratégicas de 

mercado precisam ser apressadas e tomadas fora do ciclo do planejamento. Dessa forma, são 

necessárias estruturas organizacionais de marketing flexíveis. 

 

Nota-se que a questão da estruturação organizacional para a realização do processo de 

planejamento de marketing é extremamente relevante, tendo impacto direto principalmente 

nas dimensões comportamental e analítica conforme Cravens e Piercy (2003). No entanto, ao 

se revisar uma série de modelos com etapas para a elaboração de processos de planejamento 

de marketing, constata-se que a questão da definição da estrutura organizacional de marketing 

adequada para a implantação das estratégias é deixada, em muitos casos, em segundo plano. 

 

Um dos focos principais neste estudo é a compreensão da relação entre o processo de 

planejamento de marketing e a definição da estrutura organizacional de marketing para sua 

efetiva implantação.  

 

Passar-se-á agora a olhar alguns modelos que sugerem etapas para o estabelecimento de 

processos de planejamento de marketing, buscando identificar neles a existência de 

preocupação com a organização das estruturas organizacionais. 

 

Vários autores propuseram modelos com etapas para o desenvolvimento do planejamento de 

marketing. Em geral, esse planejamento deve estar relacionado ao planejamento estratégico da 

empresa. Etzel, Walker e Stanton (2001), por exemplo, colocam que após concluir o 
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planejamento estratégico da empresa como um todo, a administração precisa estabelecer 

planos para cada área funcional importante, como a de marketing ou a de produção. 

 

Certamente, o planejamento de cada função deve ser guiado pela missão ampla da empresa e 

pelos seus objetivos. Etzel, Walker e Stanton (2001), o planejamento de marketing é um 

processo de cinco passos: 

• conduzir uma análise da situação; 

• desenvolver objetivos de marketing; 

• determinar o posicionamento e a vantagem diferencial; 

• selecionar os mercados-alvo e medir a demanda do mercado; 

• projetar um mix estratégico de marketing.  

 

Iacobucci (2001, p.27) ressalta a importância da segmentação e o estabelecimento de alvos 

como dois elementos essenciais ao planejamento de marketing. A segmentação envolve 

dividir o mercado de clientes em potencial em subgrupos homogêneos, que podem ser 

diferenciados quanto aos seus padrões comportamentais, atitudes, características 

demográficas, perfil psicográfico etc. 

 

Segundo Cheverton (2004, p.37) o plano de marketing pode ser dividido em três claras partes, 

cada qual com uma bem-definida série de decisões e ações: posicionamento estratégico; 

entregar valor; aplicação tática. Já para Lambin (2000),o plano de marketing é a aplicação dos 

conceitos de marketing estratégico em decisões de novos produtos, distribuição, preço, 

comunicações e publicidade. Assim, as opções estratégicas da empresa devem ser traduzidas 

em um plano claro e sintético. 

 

Focalizando e comparando os aspectos de definição e adequação da estrutura organizacional 

de marketing em diversos modelos de planejamento para a elaboração de planos de 

marketing, verifica-se que não é consenso entre os autores, em um primeiro momento, a 

definição da necessidade de realização de análise dos limitantes decorrentes da estrutura 

organizacional de marketing, como um dos principais condicionantes das capacidades 

internas, e nem, em segundo lugar, a necessária definição da estrutura organizacional de 

marketing para a implantação dos planos de marketing. Entre os modelos de planejamento 

estudados, com enfoque estratégico ou não, Lambin (2000), Kotler (2000), Las Casas (1999) e 
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Neves (2005) demonstram menor preocupação com a discussão do tópico durante o processo 

de planejamento. Já Campomar (1982), Westwood (1995), Jain (2000) e McDonald (2004) 

aprofundam-se no assunto, seja discutindo a organização da empresa para a implantação da 

orientação para o mercado, seja discutindo a adequação da estrutura organizacional de 

marketing. 

 

Lambin (2000) define uma série de atividades que devem ser executadas para a realização de 

auditoria em marketing estratégico, a escolha dos objetivos e caminhos estratégicos e, por 

fim, a análise de risco e vulnerabilidade do plano, além de para a definição de um plano de 

urgência. Para o autor, a realização do plano permite, entre outras vantagens, organização e 

gestão mais rigorosas. 

 

Em sua análise da auditoria interna – análise da competitividade com suas forças e fraquezas 

– Lambin (2000) propõe o entendimento da evolução de vendas e linhas de produtos, a análise 

dos concorrentes prioritários, a penetração da distribuição, a qualidade da comunicação e a 

política de preços. O autor não cita tipo algum de avaliação da estrutura organizacional para a 

execução das atividades de marketing. 

 

Quanto à questão da implementação do plano de marketing, Lambin (2000) concentra 

esforços nos aspectos de orçamentação, colocando a necessidade de uma descrição extensa 

das formas como cada um dos elementos do programa de marketing será alcançado. Essa 

definição inclui responsáveis, formas de administração e controle do desempenho. Não existe 

menção quanto à estrutura organizacional de marketing necessária. 

 

Segundo Kotler (2000), o modelo de planejamento de marketing contempla as etapas de 

definição da missão do negócio, análise SWOT, formulação de metas e estratégias, 

desenvolvimento de programas, fases de implementação, feedback e controle. Para o autor, a 

implementação das estratégias é ponto fundamental para o sucesso de um plano de marketing, 

mas a questão da estrutura organizacional necessária é tratada de forma distante desse 

processo. 

 

Kotler (2000) aborda, no último capítulo de seu livro o tópico sobre Organização para 

Marketing, dentro do contexto da gerência do esforço total de marketing. Ele discute a 



 69

evolução do departamento de marketing, as diversas formas de organização do departamento 

e as relações do marketing com outros departamentos. 

 

Para Las Casas (1999), um plano de marketing deve estar diretamente relacionado com o 

plano geral da empresa, pertencendo um plano de marketing a um plano estratégico maior. 

Segundo o autor, ambos os planos dizem respeito à relação produto/mercado, fato que 

aproxima o plano de marketing do plano estratégico. Para ele, as principais etapas de um 

plano de marketing são: determinação de situações favoráveis e desfavoráveis com base em 

dados externos; análise dos pontos fortes e fracos com base em dados internos e externos, 

comparando a empresa com os concorrentes; determinação de pressuposições acerca do que 

poderá ocorrer; determinação de objetivos e metas; escolha da estratégia de marketing e de 

orçamento; projeção de lucros e perdas; e definição de controles. 

 

Em seu modelo, Las Casas (1999) não trata especificamente da questão da estrutura 

organizacional de marketing, nem na fase de diagnóstico, nem na de formulação das 

diferentes ações e tampouco nas questões relativas à implementação e ao controle do plano. 

 

Neves (2005) propõe o desenvolvimento de planejamento e gestão estratégicos com enfoque 

em redes de empresas, visando ao desenvolvimento de ações coletivas. Conforme seu modelo, 

devem ser seguidas as etapas de: introdução e entendimento da empresa; análise do ambiente 

com enfoque na rede da empresa; análise da situação interna da empresa comparada à seus 

concorrentes; definição de objetivos; e estratégias para atingir os objetivos; decisões de 

produtos; comunicações; distribuição e logística; força de vendas e administração de vendas; 

e precificação. Deve-se, ainda, desenvolver a orçamentação e, por fim, a execução, o controle, 

o acompanhamento e as correções. O autor sugere, também, a análise do ambiente interno e 

da estrutura de marketing. Quanto à gestão do plano e à definição de controles, ele não 

considera revisões na estrutura organizacional do departamento. 

 

Campomar (1982) postula que um plano de marketing possui quatro etapas principais antes de 

sua posterior confecção: análise da situação; definição dos objetivos; definição do programa 

de ação; e estabelecimento de formas de controle. 

 

Para uma completa análise da situação, é necessário o desenvolvimento da análise externa e a 

conseqüente determinação de situações favoráveis e desfavoráveis. Deve-se, também, 
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desenvolver a análise interna para a determinação dos pontos fortes e fracos. Esses pontos, 

relacionados com as situações favoráveis e desfavoráveis, definem as oportunidades e 

ameaças. Após a análise da situação, passa-se à fixação de objetivos, à elaboração do 

programa de ação com prazos, custos e responsabilidades sobre o mix de marketing, para 

então definir as formas de controle. 

 

Deve-se ressaltar que o tópico tem ampla relevância no desenvolvimento do plano 

apresentado por Campomar (1982). Segundo o autor, na análise da situação interna, o gestor 

deve avaliar as características da empresa, suas políticas gerais. Dentre esses aspectos, ressalta 

que primeiramente devem ser analisados a estrutura da empresa, o tamanho, as definições 

estratégicas, os seus objetivos e a missão ou os ideais da empresa. 

 

Campomar (1982) coloca como primeiro ponto da etapa de definição do programa de ação a 

definição e redefinição da estrutura de marketing: alterações de pessoal, atribuições de tarefas 

e responsabilidade por ações. 

 

Westwood (1995) traz em seu modelo a preocupação com a estrutura organizacional de 

marketing. Cita as necessidades de realização de pesquisa de marketing dentro e fora da 

empresa, definição de potencialidades e fragilidades da empresa, desenvolvimento de 

suposições e previsões, estabelecimento de objetivos e estratégias de marketing, definição de 

programas, determinação de orçamentos e formas de revisão de objetivos, estratégias ou 

programas. 

 

Na análise do ambiente interno, Westwood (1995) ressalta a necessidade de um exame da 

organização de marketing da empresa, enfatizando as funções de atendimento de pré-vendas e 

pós-vendas, os sistemas de pesquisa de marketing e os sistemas de planejamento e controle 

existentes. Nas etapas de implementação e controle, o autor não apresenta preocupações com 

a clara definição das estruturas organizacionais, focalizando suas atenções na elaboração do 

orçamento e de sistemas de controle. 

 

Jain (2000) propõe, em seu modelo de planejamento e controle de marketing, cinco etapas: 

desenvolvimento da análise estratégica, análise das habilidades estratégicas e direcionamento, 

formulação da estratégia, estruturação da estratégia de implementação e controle, e definição 

das estratégias de marketing, notadamente as estratégias de mercado, produto, preço, 
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distribuição, promoção e, ainda de marketing global. Tal proposição decorre da distinção 

entre marketing estratégico e gestão de marketing. Quanto à questão da definição da estrutura 

organizacional para a execução das atividades de marketing, o autor coloca-a como atividade 

principal na etapa de definição da estratégia de implementação e controle. 

 

Neste sentido, Jain (2000) dedica um capítulo para discutir a questão da estrutura 

organizacional e coloca que um processo de planejamento deve responder a duas perguntas, 

isto é, o que fazer e como fazer, sendo a segunda referente aos arranjos organizacionais para 

criar uma empresa orientada para o mercado. Em sua visão, existem três aspectos da 

implementação que conduzem a desempenho superior e vantagem competitiva: planejamento 

da empresa, sistemas de gestão e programas de incentivo aos executivos. 

 

Para McDonald (2004), o processo de planejamento de marketing é composto por dez etapas: 

declaração da missão, determinação dos objetivos corporativos, auditoria de marketing, 

análise SWOT, desenvolvimento de premissas, redação de objetivos e estratégias de 

marketing, estimativa dos resultados esperados, identificação de planos e mixes alternativos, 

elaboração do orçamento, e programa detalhado de implementação no primeiro ano. 

 

Na etapa de auditoria, McDonald (2004) propõe a realização das auditorias interna e externa. 

Essa auditoria de marketing está inserida na auditoria administrativa e no detalhamento dos 

aspectos referentes à própria empresa. O autor sugere a revisão dos procedimentos de 

marketing e da organização de marketing. Na questão da implementação do programa 

detalhado para o primeiro ano, o autor faz uma relação entre a organização da empresa e os 

planos. Assim, uma empresa organizada segundo funções poderia ter um plano de 

propaganda, um de promoção de vendas etc. A organizada por produto, deveria ter planos de 

produtos, com objetivos e estratégias e definições dos outros elementos do mix de marketing 

por produto, repetindo-se a idéia caso a empresa tenha organização geográfica ou por clientes. 

 

McDonald (2004, p.424) preocupa-se em discutir as questões da organização para o 

planejamento de marketing em conjunto com a busca de informações de marketing e métodos 

de previsão. Seu enfoque não é “sondar as complexidades das formas organizacionais, mas 

colocar o processo de planejamento dentro do contexto do ambiente relevante no qual 

ocorrerá”. Para tanto, o autor usa como apoio a evolução das fases da vida organizacional e 

discute os aspectos de centralização e descentralização das atividades da empresa. 
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Após a análise das duas principais correntes de conhecimento teórico propostas neste estudo, 

tendo de um lado as questões relativas à função organização e a estruturas organizacionais, e 

de outro os aspectos vinculados aos conceitos de marketing e a gestão das atividades de 

marketing, com enfoque no planejamento de marketing, passamos a discutir a interação destas 

linhas, analisando teoricamente a organização para as atividades de marketing, as principais 

formas estruturais aplicadas à área e o desempenho na organização das atividades de 

marketing. 

 

3.8 Organização e Estruturação Organizacional para a Execução das Atividades de 

Marketing 

 
A partir da consolidação do que Webster Jr. (1992) chama de enfoque gerencial do marketing 

nas décadas de 1950 e 1960, a gestão de marketing passou a ser função principal na empresa. 

Essa abordagem gerencial trouxe realismo e aumento à relevância dos estudos de marketing. 

Desde então, o marketing tornou-se uma função de administração amplamente aceita, 

expandindo o conceito tradicional de vendas para planejamento e desenvolvimento de 

produtos, precificação, promoção e distribuição. 

 

Segundo Webster Jr. (1992), novos modelos de ciências comportamentais foram usados nessa 

época para se entender os mercados e o consumidor. O pesquisador de marketing precisava 

definir as questões que importavam e identificar importantes variáveis entre elas. A análise 

estatística foi usada para fortalecer o relacionamento das hipóteses ou para encontrar 

relacionamentos nos dados que não haviam sido gerados como hipóteses. Para tanto, foram 

necessárias mudanças nas estruturas organizacionais de marketing e as empresas passaram a 

precisar de especialistas de diversos tipos. Departamentos de marketing passaram a contar 

com especialistas em vendas, promoção e propaganda, distribuição, pesquisa de marketing, 

gerentes de serviços ao consumidor e precificação. 

 

Conforme Webster Jr. (1992), os pioneiros na organização de departamentos de marketing 

foram empresas de bens de consumo duráveis com sistemas de gerenciamento de marcas, 

como a Procter & Gamble, a Colgate-Palmolive, a General Mills e a Gillette. Em outras 

empresas, os profissionais de marketing foram concentrados no nível de staff corporativo, em 

departamentos de pesquisa de mercado, pesquisa operacional ou “ciência da administração”, 
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como por exemplo a General Eletric, a IBM e a RCA. Agências de grande porte e que 

ofereciam serviço total desenvolveram fortes departamentos de pesquisa de mercado para 

apoiar seus relacionamentos com contas nacionais. Outras empresas, como a Anheuser-Busch 

e a General Eletric, também desenvolveram nessa época parcerias com consultorias baseadas 

em universidades. 

 

A tarefa da função de marketing era desenvolver um profundo entendimento do mercado para 

garantir que a empresa produzisse bens e serviços demandados pelo consumidor. Segundo 

Webster Jr. (1992), a função de marketing (por meio de vendas, propaganda, promoção e 

distribuição) era responsável por:  

• gerar demanda para esses produtos padronizados; 

• criar preferência do consumidor por meio de comunicação de massa; 

• gerenciar o canal de distribuição por meio do fluxo de produtos até o consumidor; 

• desenvolver pesquisa de marketing e análises de mercado que dessem apoio para a 

condução dessas atividades. 

 

Nos anos 1970, nos Estados Unidos, o marketing como função gerencial passou a ser 

centralizado no nível corporativo. As organizações de marketing eram muito estratificadas, 

com grande número de gerentes seniores coordenando o trabalho de equipes juniores. O 

relacionamento do marketing com outras funções do negócio dava-se principalmente no 

processo de orçamentação e controle financeiro. A centralização corporativa permitiu 

conhecimento especializado e obteve economias de escala na contratação de pesquisas de 

marketing e na estruturação de equipes de vendas em âmbito nacional (WEBSTER JR., 

1992). 

 

Webster Jr. (1992) continua, dizendo que no começo dos anos 1980, com a implantação do 

conceito de unidades estratégicas de negócios, os gerentes corporativos empurraram as 

decisões operacionais e a responsabilidade por lucros e perdas para as unidades de negócios. 

Assim, o pensamento de marketing tornou-se uma função mais descentralizada em muitas 

empresas. 

 

No entanto, quanto maior a empresa, maior é o número de gerentes, analistas e planejadores 

que não estão envolvidos diretamente com a produção ou a venda de produtos. Com o 
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aumento da competição e de pressões por reduções nos custos administrativos, principalmente 

na forma de salários de níveis gerenciais, entrou-se em uma corrida competitiva na década de 

1990. Mais e mais as empresas passaram a reduzir os níveis hierárquicos, muitas por 

iniciativa própria, outras por aquisição de proprietários não-envolvidos com a história da 

empresa. 

 

Nos dias atuais, a competição global gerou crescente melhoria de desempenho do produto a 

um custo mais baixo para o consumidor. Além de enfrentarem esse desafio, conforme coloca 

Achrol (1991), as empresas passaram a lidar com mercados globais e numerosos segmentos 

com diferentes hábitos de consumo, devido à grande diversidade étnica e cultural. Segundo o 

autor, esses segmentos mudarão e reestruturar-se-ão continuamente, estimulados pela 

intensidade de inovação, competição e tecnologia da informação. No quadro 3 há uma visão 

resumida do novo ambiente de marketing segundo Achrol (1991). 

 

Kotler (2004, p.4) coloca que, para lidar com esse cenário, o departamento de marketing passa 

a ser o principal direcionador da estratégia de negócios, afirmando que: 
“em muitas empresas os esforços e as funções dos departamentos de marketing 

dividem-se entre homens de marketing, estrategistas, especialistas financeiros e 

gerentes operacionais. Como resultado, em muitas empresas a função de marketing é 

desorganizada, incapaz de usar a tecnologia para obter vantagem competitiva, ou 

desperdiça energia em uma disputa mortal com outros departamentos”. 

 

Nesse contexto, Kotler (2004) aponta alguns problemas com marketing que são subestimados:  

• o departamento de marketing carece da organização necessária para realizar suas funções 

básicas; 

• a equipe de marketing não tem habilidade ou equipamentos para fazer uso máximo da 

tecnologia; 

• existe disputa constante entre marketing e outros departamentos da empresa. 

 

Um executivo ou diretor de marketing deve fazer o departamento de marketing funcionar, 

contratar pessoas competentes, definir metas desafiadoras para planejamento e implementação 

de marketing e aprimorar as habilidades de sua equipe de desenvolver as atividades de 

marketing. Precisa ter confiança e coordenar as atividades dos diretores dos outros 
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departamentos, e atingir as expectativas do presidente da empresa quanto às atividades de 

marketing, principalmente as referentes a crescimento e lucratividade (KOTLER, 2004).  

 
Quadro 3: A Nova Função Marketing em Ambientes Ultra Competitivos 

 

O Novo Ambiente de Marketing segundo Achrol 

Característica Comentário Implicação Conseqüência para o Estudo 

Diversidade 
Ambiental 

Refere-se ao grau de 
similarida-de ou 
diferença entre 
elementos de um 
ambiente (indivíduos, 
organizações, forças 
sociais afetando 
recursos). 

• Necessidade de 
soluções tecnológicas 
para responder aos 
hábitos de consumo e 
preferências 
fragmentadas. 

• Desafio de organizar as 
suas atividades globais 
para refletir a 
diversidade. 

• Empresa de sucesso 
deve ser organizada 
para otimizar sua 
capacidade de processar 
informação. 

• Customização em massa a 
partir da tecnologia. 

• Localização (espacial) das 
funções de marketing onde 
elas forem mais viáveis. 

• Estar conectada às 
necessidades do mercado e 
ter flexibilidade de reação. 
Para aumentar a velocidade 
da informação, as empresas 
têm reduzido os níveis 
organizacionais. 

Ambientes 
Ricos em 
Conhecimento 

Na era da informação, 
qualquer tipo de 
estratégia de negócios 
está entrelaçado com 
um ambiente de 
conhecimento. 

• Sociedade e empresa 
lidam com o crescente 
conhecimento por meio 
da especialização. 
Porém, nas empresas a 
maior especialização 
significa maiores 
problemas de 
coordenação, número 
maior de níveis 
hierárquicos e de 
estrutura. 

• Criação de subunidades 
especializadas para 
varredura do mercado e 
da gestão da 
informação. 

• Investimento em ferramentas 
de suporte à tomada de 
decisão. 

• Estruturas para gestão da 
informação. 

• Estruturas para gestão da 
informação que têm 
interfaces com as estruturas 
de linha por meio de 
tecnologia e banco de dados. 

 

Ambientes 
Turbulentos 

Ambientes perturbados 
por crescente mudança 
tecnológica, 
interconectividade e 
inter-dependência. O 
ciclo de inovação está 
cada vez mais rápido e 
menor.  

• O impacto dessas 
mudanças é maior em 
ambientes densamente 
conectados e 
interdependentes.  

• Eficiência organizacional de 
marketing é definida em 
termos da velocidade da 
empresa em processar 
informação (da detecção dos 
sinais de mercado, seguindo 
pelo processamento e pela 
entrega de satisfação) 

 
Fonte: Adaptado de Achrol (1991). 
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Assim, propõe Kotler (2004), o primeiro passo para reorganizar um departamento que não 

funciona é ter certeza de que o diretor de marketing pode ganhar o respeito do presidente da 

empresa, dos outros diretores e da equipe. Para tanto, precisa ter previsões financeiras de 

marketing plausíveis e clara definição do impacto das atividades no retorno sobre o 

investimento da empresa. 

 

McDonald (2004, p.11) propõe a pergunta: “Você precisa de um departamento de 

marketing?”. Para o autor, não é necessário ter um departamento de marketing formalizado 

para análise, planejamento e controle do processo. Isso ocorre principalmente em pequenas 

empresas, nas quais o executivo-chefe possui o entendimento das necessidades dos clientes. 

No entanto, mesmo em grandes empresas, a administração de produtos pode ficar a cargo dos 

engenheiros, a determinação de preços pode ser de responsabilidade dos contadores, a 

distribuição pode ser administrada pelos especialistas em distribuição, e as vendas e 

propaganda podem ser administradas pelo gerente de vendas. 

 

Para McDonald (2004, p.12), essa abordagem apresenta perigos óbvios, pois, à medida que 

crescem a gama de produtos e os tipos de clientes de uma empresa, aumentam as pressões 

competitivas e a turbulência ambiental. Assim, torna-se necessário “organizar a administração 

do marketing sob uma única função de central de controle”. Ressalta o autor que em 

organizações profissionais é necessário muito cuidado ao pensar o formato organizacional 

apropriado para o marketing. 

 

Se marketing abrange as atividades relacionadas a criação e satisfação da demanda e à 

inteligência associada, fica claro que a maior parte do marketing ocorre durante o processo de 

entrega do serviço e de contato com o cliente. Então, segundo McDonald (2004) o marketing 

reflete esse processo e é absurdo acreditar que ele é de domínio exclusivo das pessoas da 

organização que, por acaso, pertencem ao departamento de marketing. 

 

McDonald (2004) faz, porém, um contraponto, que mais importante do que quem é 

responsável pelo marketing em uma empresa é a questão da orientação de marketing da 

própria empresa. 
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3.8.1 Evolução dos Estudos sobre a Organização para Marketing 

 

No final da década de 1990, Workman, Homburg e Gruner (1998) publicaram seu estudo em 

que analisam a organização para marketing e propõem uma estrutura integradora para as 

dimensões e os determinantes dessa estruturação. Para os autores, muitas das pesquisas em 

organização de marketing foram feitas em aspectos organizacionais isolados, sem um 

conceito integrativo em que se considerem decisões ou se reconheçam fatores ambientais que 

guiem as diferentes formas organizacionais de marketing, sendo esse o desafio proposto. 

 

O enfoque do estudo de Workman, Homburg e Gruner (1998) é a estrutura organizacional de 

marketing no contexto da unidade estratégia de negócios. Embora exista crescente interesse 

sobre o tópico relacionado à organização da função de marketing, para os autores há pouca 

pesquisa que relate como a empresa e o papel de marketing variam entre contextos de 

negócios diferentes. Antes de proporem a estruturação das dimensões e determinantes dessa 

questão, os autores fazem importante revisão dos trabalhos sobre organização de marketing, 

que aqui será tratada conforme o enfoque proposto. 

 

Na visão tradicional, a discussão sobre a organização de marketing está originalmente 

relacionada à alocação de atividades para grupos de indivíduos. Contudo, Workman, 

Homburg e Gruner (1998) propõem que a discussão sobre organização de marketing deve 

reconhecer a existência de duas diferentes perspectivas:  

• marketing como um grupo funcional dentro de uma empresa – essa visão é definida 

pelos autores como “perspectiva de grupo funcional”, ou seja, entendendo marketing 

como um departamento, uma entidade distinta dentro da empresa; 

• marketing como um conjunto de atividades – atividades como propaganda, gestão de 

produto, pesquisa de marketing, vendas, serviço ao consumidor, por exemplo. O 

posicionamento dessas atividades varia conforme a empresa. Essa posição pode ser 

rotulada como “perspectiva baseada em atividades”, dando prioridade para as 

notadamente reconhecidas como de vendas e marketing.  

 

Essa é uma outra distinção, além do posicionamento das atividades dentro da unidade 

estratégia de negócios, do trabalho Workman, Homburg e Gruner (1998) que será melhor 

explorada adiante. Apesar de eles colocarem como atividades de marketing a propaganda, a 
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gestão de produto, a pesquisa de marketing, as vendas, o serviço ao consumidor, eles 

focalizam seus estudos nas atividades de marketing e de vendas de forma agregada. 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998) informam que no início dos anos 1980 foram 

publicados diversos trabalhos sobre organização de marketing focados em fatores que afetam 

a interação de marketing com outras funções do grupo, tanto em contexto específico como no 

contexto estratégico.  

 

Os estudos sobre organização de marketing apresentam uma série de variáveis dependentes, 

pois, a gestão de marketing é um fenômeno complexo, que envolve muitas dimensões, 

incluindo estruturas, poder, interação com outros grupos, formalidade centralização e 

padronização.  

 

Além disso, segundo Workman, Homburg e Gruner (1998), quando as empresas projetam sua 

organização para realizar as atividades de marketing, precisam determinar: se deve existir um 

grupo de marketing (departamento), a alocação das atividades de marketing para diversos 

grupos funcionais, o posicionamento da tomada de decisão (divisão ou corporação) para as 

várias decisões existentes e quais atividades devem ser realizadas interna e externamente, 

como pode ser observado no quadro 4. 

 

Para Workman, Homburg e Gruner (1998), os trabalhos sobre organização de marketing 

baseiam-se, tipicamente, em entrevistas com responsáveis por vendas, marketing e gerentes 

gerais, além de descreverem variações de como a função de marketing está organizada 

(quadro 5). Muito do que foi pesquisado limita-se a grandes fábricas norte-americanas de 

produtos de consumo. Além disso, a pesquisa é basicamente descritiva, pouco empenhada em 

conectar observações de campo com pesquisas anteriores ou relacionar sistematicamente 

formas organizacionais com variáveis contingenciais. 

 

Os trabalhos com enfoque mais empírico, realizados pelo método survey, buscam identificar, 

segundo Workman, Homburg e Gruner (1998), como determinada dimensão organizacional 

varia conforme um conjunto de características, o que pode ser visto no quadro 6. A maioria 

das discussões são sobre aspectos de dimensões não-estruturais, como interações, 

competências distintivas em marketing, poder dos gerentes de marca e produtos. Somente três 

autores focam seus estudos em dimensões estruturais. 



79 

Quadro 4: Pesquisas Teóricas e Conceituais em Organização de Marketing listados por Workman, Homburg e Gruner 

 
Autor Foco de Estudo Perspectiva 

Adotada 
Variáveis Dependentes Variáveis Independentes Sumário 

Pfeffer 
(1981) 

Desenvolvimento de um 
modelo teórico para estudar 
o poder de subunidades em 
uma organização. 

Funcional 
 

Poder das subunidades 
organizacionais. 
 

Critérios e importância de 
tarefas, habilidades pessoais dos 
gerentes. 

Argumenta que o poder é um 
fenômeno estrutural e que 
pesquisa é necessária para 
examinar empiricamente fatores 
que levam ao poder das 
subunidades. 

Wind 
(1981) 

Identificar as dependências 
mais importantes entre o 
marketing e os outros 
departamentos. 

Funcional 
 

Tipos de interações e trocas 
entre marketing e outros 
departamentos. 

Não discutido. 
 

Homens de marketing efetivos 
precisam se coordenar com esses 
outros grupos. Considera como os 
sistemas de recompensa podem 
melhorar as interações. 

Weitz e Anderson 
(1981) 

Teoria da contingência do 
marketing organizacional. 

Funcional Efetividade de uma 
organização de marketing. 

Adaptação das organizações às 
condições ambientais. 

Dimensões ambientais são 
complexidades imprevisíveis e 
interconectadas. 

Anderson 
(1982) 

Teoria para explicar o papel 
do marketing no 
planejamento estratégico.  

Funcional Papel do marketing no 
processo de formulação 
estratégica. 

Recursos controlados pelas 
unidades funcionais.  

A organização vista como uma 
coalizão de interesses 
competitivos. 
 

Huth e Speh 
(1984) 

Conceito de centro de 
estratégia de marketing. 

Integrativa 
 

Processo de tomada de 
decisão de marketing 
industrial. 

Tarefas, grupos funcionais, 
análises de responsabilidades. 

O "centro de estratégia de 
marketing" é apresentado como 
uma ferramenta de diagnóstico 
para analisar responsabilidades. 
Funcionais. 
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Autor Foco de Estudo Perspectiva 

Adotada 
Variáveis Dependentes Variáveis Independentes Sumário 

Ruekert, Walker e 
Roering 
(1985) 

Teoria da contingência do 
desempenho de diferentes 
estruturas organizacionais de 
marketing. 
 

Integrativa 
 

Desempenho (efetividade, 
eficiência, adaptatividade) 
de uma dada forma de 
organização de marketing. 
 

Alocações interna e externa de 
tarefas, formas de organizações 
estruturadas versus não-
estruturadas. 
 

Desenvolvem um modelo 2x2 de 
interno/externo versus estruturado 
versus não-estruturado e discutem 
propriedades de quatro formas 
típicas de organizações que eles 
consideram burocráticas, 
orgânicas, transacionais e de 
relacionamentos. 

Piercy 
(1985) 

Teoria geral da organização 
de marketing. 

Integrativa 
 

Aspectos da organização de 
marketing incluindo 
departamentalização, 
centralização e estrutura. 

Exigências de processamento de 
informação, poder de grupos, 
comportamento político. 

Teoria relatando forma, poder e 
políticas de marketing 
organizacional para as exigências 
de informações de processos. 

Walker e Rueker 
(1987) 

Teoria da contingência do 
papel do marketing na 
implementação estratégica. 
 

Funcional 
 

Desempenho (efetividade, 
eficiência, adaptatividade) 
na implementação 
estratégica. 

Tipo de estratégia de negócios, 
estruturas de marketing, 
políticas, procedimentos, 
programas. 

Desenvolve a tipologia de três 
estratégias e proposições gerais 
considerando o papel do 
marketing na implementação de 
cada estratégia. 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998, p.23). 
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Quadro 5: Pesquisas de Campo Relativas a Aspectos de Organização de Marketing Listadas por Workman, Homburg e Gruner 

 
Autor Foco de 

Estudo 
Perspectiva 

Adotada 
Número e Tipo de 

Empresa 
Pessoas 

Entrevistadas 
Dimensões da Em-
presa Consideradas 

Resultados Empíricos Comentário Sumário 

Bund e 
Carroll 
(1957) 

Desenvolver 
normas de 
procedimento 
para organizar o 
marketing. 

Integrativa Não está claro, no 
mínimo 30 
empresas na área de 
New York. 
 

Número não 
especificado de 
gerentes de 
vendas e 
marketing. 

Extensa quantia de 
questões endereçadas 
em artigo de 55 
páginas. 
 

Proporcionam pareceres 
em problemas 
organizacionais e de 
funções-chave.  

Extenso estudo em 
larga quantidade de 
questões 
organizacionais e de 
definições de 
marketing. 

Lazo e 
Corin 
(1968) 

Identificar tipos 
de 
posicionamento 
do marketing na 
empresa. 

Funcional 
 

8 maiores empresas 
dos Estados 
Unidos. 
 

Nenhuma. 
 
 

Localização estrutural 
do marketing em 
relação a outras 
funções na empresa. 

Identificam tipos-chave 
de atividades que tomam 
lugar nas unidades de 
diferenciação de 
marketing. 

Fornecem mapa 
organizacional para 8 
grandes empresas. 
Análise relativamente 
pequena sobre o porquê 
do arranjo e da varia-
ção da posição do 
marketing. 

Carson 
(1968) 

Explorar o grau 
em que as 
empresas do 
Reino Unido 
adotaram o 
conceito de 
marketing. 

Integrativa 
 

14 empresas 
grandes, 29 
empresas médias, 
11 empresas 
pequenas, todas no 
Reino Unido. 

Um dia em cada 
empresa, 
entrevistando 
gerentes de 
marketing e 
outros gerentes. 

Compara as empresas 
do Reino Unido nas 
dimensões de 
atividades de 
marketing e posições 
de relatórios. 

Empresas do Reino 
Unido tenderam a ficar 
atrás de empresas dos 
Estados Unidos em 
alocação de atividades 
para o marketing e em 
relação aos relatórios de 
diretores de marketing 
(CME). 

No Reino Unido, 44% 
das empresas unifica-
ram as funções de mar-
keting contra 76% nos 
Estados Unidos, nas 
quais unificar significa 
que o marketing se 
reporta ao gerente 
divisional, de vendas 
ou de marketing.  

Buell 
(1975) 

Mudanças no 
papel dos 
gerentes de 
consumo de 
produtos 
 

Não 
Aplicável 
 

16 empresas de 
bens de consumo, 4 
empresas de bens 
duráveis, 10 
agências de 
publicidade.  

31 gerentes 
corporativos, 32 
gerentes de divi-
são, 23 gerentes 
de agências de 
publicidade. 

Mudanças no papel do 
gerente de produtos em 
empresas que lidam 
com o consumidor. 

Sistema de gerencia-
mento de produtos é 
muito usado. Mais res-
ponsabilidade na propa-
ganda, mas, freqüente 
limitação de autoridade. 

Sistemas de gerencia-
mento de produtos 
mais apropriados do 
que em uma 
organização funcional 
para empresas com 
muitos produtos. 
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Autor Foco de 

Estudo 
Perspectiva 

Adotada 
Número e Tipo de 

Empresa 
Pessoas 

Entrevistadas 
Dimensões da 

Empresa 
Consideradas 

Resultados Empíricos Comentário Sumário 

Webster Jr. 
(1981) 

Percepções de 
questões-chave 
para o 
marketing nos 
anos 1980 por 
altos gerentes.  

Atividades 
 
 

30 empresas 
grandes. 
 

Entrevistas com 
duração de 1 a 3 
horas com CEO 
ou COO em cada 
uma das 30 
empresas. 

Produtividade do 
marketing, noção de 
sistemas de gerencia-
mento de produtos, bar-
reiras à implementação. 

CEOs preocupados com 
a falta de criatividade 
das pessoas de 
marketing, falta de 
consciência quanto a 
implicações financeiras. 

Interesses-chave dos 
CEOs são questões 
relacionadas. 

Buell 
(1982) 

Atividades de 
organização de 
marketing e 
propaganda. 
 

Integrativa 
 

20 indústrias (14 
consumidores, 3 
industriais, 3 
serviço) e 5 
agências de 
publicidade. 
 

107 executivos 
em empresas de 
fabricação e 
agências de 
publicidade. 
 

Larga quantia de 
dimensões, o foco está 
em como e onde o 
esforço de propaganda 
foi organizado na 
empresa. 
 

Direciona uma série de 
decisões de 
planejamento, 
organização, 
gerenciamento de 
produtos e propaganda. 
 

Equipes matriciais – 
dirigidas por gerentes 
de marketing e de 
categorias – podem 
fornecer soluções para 
problemas no sistema 
de gerenciamento de 
produtos. 

Bart 
(1986) 

Relação entre 
estratégia e 
estrutura no 
nível de 
produto. 
 

Funcional 
 
 

5 empresas de bens 
de consumo 
embalados. 
 

68 entrevistas 
 

Dimensões estruturais, 
como descrição de 
tarefas, e sistemas para 
planejamento e 
designação de tarefas. 

Falhou em achar 
diferenças esperadas nas 
dimensões estruturais no 
nível de qualidade 
baseada em estratégias. 
 

Encontrou poucas 
diferenças analisando 
crescimento versus 
estratégias de 
resultados no nível de 
qualidade em 
dimensões estruturais. 

Céspedes 
(1994) 

Interações entre 
gerenciamento 
de produtos, 
vendas e 
pessoas de 
serviço. 
 

Funcional 
 
 

6 empresas 
industriais. 
 
 

125 entrevistas 
com gerentes de 
vendas, serviços e 
produtos.  
 

• Fatores que afetam 
interações entre 
pessoas de marke-
ting e vendas; 

• esquemas para 
melhorar a 
coordenação. 

Mecanismos de 
coordenação devem 
combinar-se com o 
ambiente. 

Analisa fatores de mar-
keting para entender 
interdependências entre 
grupos e, então, projeta 
mecanismos 
apropriados de 
integração. 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998, p.24). 
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Quadro 6: Pesquisas Tipo Survey em Atividades de Organização de Marketing Listados por Workman, Homburg e Gruner 

 
Autor Foco Principal Perspectiva 

Adotada 
Variáveis 

Dependentes 
Variáveis 

Independentes 
Dados Empíricos Resultados Empíricos Comentários 

Primários 
Ruekert e 
Walker 
(1987) 

Estrutura para 
entendimento 
dos 
relacionamentos 
do marketing 
com outros 
grupos. 

Funcional 
 
 

Dimensões 
estruturais e 
processuais de 
interações, como 
transações, fluxos 
de comunicação e 
coordenação. 

Dimensões 
situacionais: 
dependência de 
recursos, 
similaridade, 
complexidade e 
turbulência na 
esfera de ação. 

Pesquisa analisada por 
151 gerentes em 3 
divisões de uma 
empresa. 

Apoio geral para as 14 
proposições derivadas da 
estrutura deles. 
 

Desenvolvem teorias 
atrás de interações de 
marketing com outros 
grupos e testa 
proposições com dados. 

Piercy 
(1986) 

Departamentali
zação do 
marketing e 
status 
corporativo do 
CME. 
 

Integrativa 
 
 

Presença do 
departamento de 
marketing, 
integração de 
atividades no 
departamento de 
marketing, grau de 
controle pelo CME 
sobre 19 atividades-
chave de marketing 
e vendas. 

Não discutido. 
 

Pesquisa respondida 
por 330 gerentes de 
marketing em empresas 
do Reino Unido. 
 

50% das empresas não 
tinham departamento de 
marketing, ou o tinham 
incompleto (apenas 
responsáveis por 
propaganda e vendas); 
atividades de marketing 
dispersas. 

A maneira que essas 
empresas médias 
organizaram o 
marketing não é 
conforme as imagens 
ideais apresentadas em 
textos de marketing. 

Dasmal-
chian e 
Boag 

(1990) 

Relação entre 
mercado, 
dependência do 
consumidor e 
estrutura do 
departamento 
de marketing. 

Funcional 
 

Dimensões 
estruturais do 
departamento de 
marketing como 
especialização 
funcional, 
formalização, 
centralização e 
integração com 
outros grupos. 

Grau de 
interdependência 
de consumidores-
chave, grau de 
dependência de 
mercados 
específicos. 
 

Pesquisa respondida 
por 44 empresas high-
tech pequenas no 
Canadá (metade tinha 
menos do que 90 
funcionários). 

Dependência do mercado 
do produto relacionada a 
especialização e 
integração funcional; 
dependência do 
consumidor leva a maior 
centralização. 

Operacionalização 
rigorosa das dimensões 
estruturais do Aston 
Group num contexto de 
marketing. Acham 
relações significantes 
para medidas de 
dependência. 
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Autor Foco Principal Perspectiva 

Adotada 
Variáveis 

Dependentes 
Variáveis 

Independentes 
Dados Empíricos Resultados Empíricos Comentários 

Primários 
Conant, 

Monkwa, e 
Varadarajan 

(1990) 

Relacionamento 
entre modelo, 
competências 
de marketing e 
desempenho 
estratégico. 
 

Atividades 
 
 

Classificação de 20 
competências de 
marketing em uma 
escala de 1 a 7. 

Agressividade de 
estratégia usando 
o ordenador dos 
tipos estratégicos 
Miles e Snow. 

150 pesquisas 
respondidas por 
gerentes de marketing  

Para 14 das 20 
competências de 
marketing, encontraram 
um ranking possíveis 
freguês>análise>defesa>
reação. 

Identificam 20 
competências de 
marketing e encontram 
apoio empírico de que 
sua importância varia 
baseada na estratégia. 

Tull et al. 
(1991) 

Organização de 
atividades de 
marketing 
atravessando 
uma amostra de 
empresas. 

Integrativa 
 

Designação de 
atividades, 
marketing integrado 
versus disperso, 
tipo de organização, 
freqüência de 
reorganização. 

Complexidade e 
imprevisibilidade 
do ambiente 
industrial/do 
consumidor. 
 

668 pesquisas de 
executivos de 
marketing. 
 

Complexidade e 
imprevisibilidade 
ambiental, e adaptações 
estratégicas.  

Descobertas 
complexas: nenhuma 
teoria singular para 
integrar seus resultados. 

Starr e 
Bloom 
(1994) 

Poder do 
gerenciamento 
de marca sobre 
outros grupos. 

Funcional 
 

Poder do gerente de 
marca comparado a 
3 outros grupos na 
empresa. 

Contingências 
estratégicas (por 
exemplo, 
centralização, 
substitutabilidade, 
incertezas). 
 

153 pesquisas de 
gerentes de marca (67 
de empresas de contato 
com o consumidor e 86 
de empresas 
industriais). 

Centralidade de 
departamento, 
quantidade de controle 
financeiro, comunicação 
relacionada ao poder, 
substitutabilidade, 
incerteza não-
relacionada ao poder. 

Apenas uma das três 
contingências 
estratégicas 
identificadas por 
Hickson et al. (1971) 
foi apoiada, mas 
encontraram suporte 
para controle financeiro 
e comunicação. 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998, p25) 
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3.8.2  Posicionamento e Organização da Função de Marketing dentro de Unidades 

Estratégicas de Negócios 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998) buscam entender como a organização e o papel do 

marketing variam conforme o contexto dos negócios. Seu enfoque incide sobre a organização 

das atividades de marketing e vendas no nível da unidade estratégica de negócios. Eles 

descrevem as variações com base em três dimensões organizacionais: a localização estrutural 

das funções de marketing e vendas, a dispersão interfuncional das atividades de marketing e o 

poder relativo das unidades de marketing. Os autores apontam diferenças na função de 

marketing baseados nas variações de relacionamento entre marketing, vendas e outras 

funções. Com base em uma visão funcional, descrevem seis tipos ideais, os quais são 

abordados a seguir. 

 

• Marketing e Vendas Funcionalmente Organizados em uma Unidade de Negócios 

Autônoma 

Essa é uma estrutura simples, em que cada função se reporta a um gerente geral ou presidente 

dentro da Unidade Estratégica de Negócios. As três estruturas mais comumente encontradas 

são: não-existência de um grupo de marketing, sendo as atividades de marketing realizadas ou 

pelo departamento de vendas ou por um grupo de desenvolvimento de novos negócios; 

existência de um departamento de marketing e um de vendas, cada qual se reportando ao 

executivo da unidade; e existência de um departamento de marketing e um de vendas, com 

ambos se reportando a um executivo com o título de vice-presidente (ou diretor) de Marketing 

e Vendas. Na figura 13 consta um organograma desse tipo de estrutura. 

 

Gestor Responsável
pela UEN

Manufatura/
Operações VendasMarketing Pesquisa e 

Desenvolvimento
 

 

Figura 13: Marketing e Vendas Funcionalmente Organizados  

em uma Unidade de Negócios 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 
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• Marketing e Vendas Funcionalmente Organizados em uma Unidade de Negócios 

Autônoma e com um Grupo de Marketing Corporativo  

A diferença-chave é a presença de um grupo de marketing centralizado na corporação. A 

unidade estratégica de negócios mantém, em geral, controle sobre design, produção, 

marketing e vendas. Há um departamento de marketing e um de vendas para cada unidade, 

além da criação de um Grupo de Marketing Centralizado. 

 

É função desse grupo integrar os diversos departamentos de marketing, executar o 

planejamento estratégico entre as unidades e desenvolver competências que não sejam 

exclusivas (compra de mídia e pesquisa de mercado). O organograma desse tipo de estrutura 

pode ser visto na figura 14. 

 

Diretoria
Corporativa

Grupo 
Corporativo 

de Marketing

Gestor 
Responsável

pela UEN

Outros Grupos
Funcionais 

Centralizados

Marketing Vendas Manufatura/
Operações P&D

 
 

Figura 14: Marketing e Vendas Funcionalmente Organizados em uma Unidade de 

Negócios Autônoma e com um Grupo de Marketing Corporativo 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 

 

• Marketing em uma Unidade de Negócios que divide a Força de Vendas com outras 

Unidades de Negócios 

Nessa estrutura organizacional existe uma organização de vendas separada para atender a 

todos os produtos, a fim de reduzir os custos de vendas e distribuição de produtos. Busca-se 

sinergia, com o aumento do relacionamento da força de vendas com os clientes e a criação de 

maior necessidade de coordenar as vendas entre as principais contas corporativas. 

 

O desafio é ter divisões autônomas com lucro e responsabilidade sem controle direto sobre as 

atividades da força de vendas. As estruturas de gerentes de produtos e/ou marcas lidam 

constantemente com esse problema, afirmam Workman, Homburg e Gruner (1998). 
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Para lidar com os problemas de integração, procura-se designar um mediador para a 

organização de vendas em cada uma das divisões de produtos. Pode-se, também, estabelecer 

cotas a serem alcançadas pela força de vendas em cada uma das divisões de produtos 

(CESPEDES, 1995, apud WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998). Na figura 15 pode 

ser observado o organograma da estrutura. 

 

Diretoria
Corporativa

Gestor 
Responsável

pela UEN

Marketing Manufatura/
Operações P&D

Força de Vendas 
Vendendo Produtos

de 2 UEN’s  ao menos

UEN 2

Outros Grupos
Funcionais 

Centralizados

 
 

Figura 15: Marketing em uma Unidade de Negócios que divide a Força de Vendas com 

outras Unidades de Negócios 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 

 

• Marketing e Vendas em Unidade de Negócios de Distribuição com Poucas Funções de 

Pesquisa e Desenvolvimento e Produção 

Workman, Homburg e Gruner (1998), definem unidades de distribuição como aquelas que 

desenvolvem atividades de vendas, marketing e serviços ao cliente, normalmente em uma 

área determinada. São unidades sem obrigações de pesquisa e desenvolvimento e de 

produção. O executivo é responsável pelo desempenho de vendas, mas tem pouco controle 

sobre design e produção. Além disso, sua atuação é limitada ao desenvolvimento de 

modificações e adaptações para os mercados que atende. Na figura 16 consta o organograma 

dessa estrutura. 
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Diretoria
Corporativa

P&D e/ou Manufatura
( de forma limitada)

Vendas

Marketing

Serviço Técnico 
e Suporte

Grupo Corporativo
de P&D

Grupo de 
Manufatura 
Corporativo

Gestor Responsável 
pela Distribuição na 
Unidade Negócios 

 
 

Figura 16: Marketing e Vendas em Unidade de Distribuição com Poucas Funções de 

Pesquisa e Desenvolvimento e Produção 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 

 

• Marketing e Vendas em Grupos Corporativos Compartilhados por Múltiplas 

Unidades de Negócios 

Múltiplas unidades de negócios foram estabelecidas, mas os departamentos de marketing e 

vendas foram centralizados. Apesar de não ser o foco do trabalho de Workman, Homburg e 

Gruner (1998), visto que não existem atividades de marketing na unidade estratégica de 

negócios, esse é um conceito importante por ser senso comum que os gerentes das unidades 

controlem o marketing e as vendas. No caso, toda a atividade de marketing é realizada no 

nível corporativo. O organograma desse tipo de estrutura pode ser visto na figura 17. 

 
Diretoria

Corporativa

Grupo Corporativo 
de Marketing

Operações / Manufatura

P&D ou Outras funções
(exceto Marketing e Vendas)

UEN2

UEN 1

Grupo Corporativo 
de Vendas

Outros Grupos Funcionais 
Centralizados

 
 

Figura 17: Marketing e Vendas em Grupos Corporativos Compartilhados por Múltiplas 

Unidades de Negócios 
 

Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 
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• Tipos Híbridos ou Mistos 

Uma corporação multinacional pode organizar o marketing como parte da unidade de 

negócios de distribuição na maioria de seus mercados geográficos e usar uma estrutura 

funcional em seu mercado doméstico. 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998) colocam que a questão central parece ser quais grupos 

funcionais são compartilhados entre as unidades de negócios. Em alguns casos, as tarefas de 

marketing são bem semelhantes, de maneira que parte do marketing, ou mesmo a função toda, 

é centralizada. Em outros casos, funções como vendas, pesquisa e desenvolvimento ou 

produção são divididas, ao passo que a função marketing é mantida em cada unidade de 

negócios. 

 

3.9 Formas Estruturais e Estruturas Organizacionais de Marketing  

 
Conforme Workman, Homburg e Gruner (1998), tipologias são, por sua natureza variável, 

abstrações que capturam características essenciais e reduzem a complexidade. Nesse sentido, 

serão discutidas as tipologias mais conhecidas das formas de estruturação organizacional, com 

apoio em suas vantagens e desvantagens e enfoque em sua aplicação nas áreas de marketing 

das empresas. 

 

Essa discussão é relevante, pois, avalia-se a necessidade da existência de pessoas dedicadas 

exclusivamente à realização das atividades de marketing, em um contexto em que a filosofia 

de gestão de negócios é orientada para o mercado (AAKER, 2001) e em que todos devem 

realizar uma parte dessas tarefas. Contudo, como cita Webster Jr. (1997, p.66, apud 

WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998, p.35) “se o marketing é responsabilidade de 

todos, acaba não sendo responsabilidade de ninguém e as habilidades de marketing da 

organização atrofiam. Especialistas em marketing são necessários”. 

 

A definição do formato organizacional que atenda às necessidades de marketing de uma 

empresa depende de vários fatores. Para Mattar e Santos (1998, p.16), esses fatores podem ser 

de natureza interna e/ou externa, como, por exemplo, o ambiente de negócios da empresa, o 

perfil e os hábitos dos clientes e consumidores, as características dos revendedores e suas 

expectativas em relação aos negócios, o ambiente competitivo, a filosofia de gestão 
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prevalecente da empresa, as políticas de marketing, a estrutura de poder na empresa, os 

recursos humanos e seus níveis de competência. Segundo os autores, o entendimento da 

repercussão de cada um desses fatores na gestão de marketing é condição necessária para o 

estabelecimento de uma solução organizacional que seja parte integrante da estratégia de 

mercado da empresa. 

 

Analisar-se-ão, agora, algumas das principais formas de estruturação organizacional das 

empresas como um todo (organização funcional, por produto, territorial, por cliente, por 

projetos e matricial), dando enfoque ao seu relacionamento específico com a área de 

marketing e ressaltando aquelas formas que Weitz e Roering (1981, apud RUEKERT, 

WALKER e ROERING, 1985) sugerem como estruturas organizacionais de marketing 

tradicionais e que são normalmente identificadas como: funcional, produto, mercado e 

matricial.  

 

3.9.1 Características da Organização Funcional 

 

Para Maximiano (2005, p.88) uma organização funcional baseia-se em um “conjunto de 

tarefas interdependentes, orientadas para um objetivo singular. Cada uma das funções 

contribui para a realização da missão-propósito ou tarefa total de uma organização”. Nesse 

tipo de organização, o trabalho é separado em etapas, processos ou atividades que dão o 

resultado final, variando as funções conforme a organização. 

 

A partir de autores como Litterer (1980), Koontz e O´Donnell (1989), Hampton (1986), Certo 

(2003) e Daft (2003), é possível elaborar um quadro comparativo das vantagens e 

desvantagens de adotar-se a organização funcional (ver quadro 7). 

 

Segundo Koontz e O´Donnell (1989), todos os empreendimentos envolvem a criação de 

algum tipo de utilidade, dentro de um sistema econômico de trocas que abrange as funções 

empresariais básicas de produção, vendas e financiamento. Existe, para os autores, uma lógica 

para que se agrupem essas atividades em departamentos típicos como produção, vendas e 

finanças e, por conseqüência, se utilize a organização funcional. 

 

Olhando para as atividades de marketing e para o papel dos departamentos de marketing 

dentro das empresas, o enfoque funcional surge com a utilização de diversos especialistas de 
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mercado (gerente de pesquisa de mercado, gerente de vendas, gerente de propaganda, por 

exemplo) que se reportam a um vice-presidente de marketing, diretor de marketing ou gerente 

geral de marketing, o qual tem a função de coordenar as atividades. Essa é considerada a 

estrutura mais simples e mais comum de organização de marketing (RUEKERT, WALKER e 

ROERING, 1985) 

 

Quadro 7: Comparativo de Vantagens e Desvantagens da Organização Funcional 

 
Vantagens Desvantagens 

• Funções principais para a sobrevivência da 
empresa são identificadas facilmente. 

• Segue o princípio de especialização ocupacional. 

• Reflexo lógico das funções. 

• Responsabilidades atribuídas às principais 
funções. 

• Permite utilizar equipamentos mais 
especializados e pessoal altamente treinado. 

• Reduz a duplicidade de equipamentos e esforços. 

• Mantém o poder e o prestígio das funções 
principais. 

• Pessoas que executam trabalhos e que enfrentam 
problemas semelhantes podem dar apoio umas às 
outras. 

• Simplifica o treinamento. 

• É possível modificar rapidamente a quantidade 
de pessoal envolvido. 

• Permite rígido controle pela cúpula. 

• O agrupamento por funções permite economias 
de escala e uso eficiente de recursos. 

 

• Pode haver distorção funcional, com as pessoas 
se preocupando mais com o trabalho de sua 
unidade do que com o produto ou o serviço 
geral. 

• A maximização do trabalho de uma unidade 
pode levar a levar a subotimização 
organizacional como um todo. 

• Dificuldade de coordenação intrínseca do 
trabalho comum, que passa de uma função para 
outra. 

• Reduz a coordenação entre as funções. 

• Super especialização restringe os pontos de vista 
do pessoal-chave. 

• Limitada preparação de administradores gerais. 

• Dificulta o crescimento da empresa como um 
sistema. 

• Responsabilidade por lucros só na cúpula. 

• Decisões que envolvem mais de um 
departamento podem acumular-se no topo da 
estrutura e demorar a serem tomadas. 

• Visão limitada dos objetivos da empresa pelos 
funcionários. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Litterer (1980), Koontz e O´Donnell (1989), Hampton (1986), Certo (2003) e Daft (2003) 

 

Mattar e Santos (1998) ressaltam que o elemento básico desse tipo de estrutura é a 

distribuição das responsabilidades pelas atividades de marketing da empresa para 

profissionais especialistas em determinadas funções de marketing. Para os autores, apesar da 

simplicidade administrativa, esse tipo de estrutura perde eficiência quando a empresa passa a 

ter grande número de produtos e/ou mercados a serem atendidos. Tal fato decorre mais de 

uma preocupação maior do especialista funcional com os objetivos estabelecidos para sua 

função do que de preocupação com os objetivos globais de marketing. 
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George, Freeling e Court (1994) apresentam, por sua vez, uma visão funcionalista para todo o 

departamento de marketing. Esse tipo de estrutura, adotado nos primórdios da organização 

para marketing, aloca sob si os homens de marketing, posicionados como staff, sendo eles 

responsáveis por áreas como informação do consumidor e apoio promocional. Afirmam os 

autores que esse modelo funcionava bem em indústrias fortemente regulamentadas e em 

grande crescimento. 

 

Contudo, com o crescimento do número de funções, produtos e segmentos de consumidores a 

serem atendidos, a estrutura funcional para a execução das atividades de marketing falha. 

Surge, então, a estrutura de gerência de produto que consegue absorver a diversidade de 

desafios colocados por esse grande número de produtos (RUEKERT, WALKER e 

ROERING, 1985). 

 

Passa-se a discutir, na seqüência, as formas de estruturação organizacional por produto. 

 

3.9.2 Características da Organização por Produto 

 

Em empresas com produtos ou serviços que apresentam diferenças significativas entre si 

utiliza-se, geralmente, o critério de organização por produto para dividir a responsabilidade. 

Cada unidade tem responsabilidade e autoridade sobre um grupo de operações referentes a um 

produto ou serviço. No quadro 8 pode ser visto um comparativo de vantagens e desvantagens 

da organização por produto. 

 
No caso específico das estruturas para lidar com as atividades de marketing, ressalta-se que 

esse modelo é o mais adotado para a estruturação da gestão de suas linhas, mesmo em 

produtos não tão diferentes. Esse formato é conhecido como de gerentes de produto ou 

gerentes de marca. 
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Quadro 8: Comparativo de Vantagens e Desvantagens da Organização por Produto 

 
Vantagens Desvantagens 

• Concentra a atenção e os esforços nas linhas dos 
produtos. 

• Permite que os problemas de coordenação e 
integração sejam detectados com antecedência 
atacados prontamente. 

• Desloca a responsabilidade pelos lucros para o 
nível da divisão. 

• Melhora a coordenação das atividades funcionais. 

• Oferece base mensurável de treinamento para os 
administradores gerais. 

• Permite crescimento e diversificação de produtos 
e serviços. 

• Requer mais pessoas com habilidades 
administrativas gerais. 

• Tende a dificultar a manutenção econômica de 
serviços centrais. 

• Apresenta maior problema de controle pela alta 
administração. 

• Apresenta problemas pelo fato de os gerentes de 
produtos não terem autoridade funcional sobre as 
áreas da empresa que desenvolvem, produzem, 
distribuem e vendem os produtos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Litterer (1980) e Mattar e Santos (1998). 

 

George, Freeling e Court (1994) ressaltam que a estrutura de gerência de produtos possui 

diversas formas, com, por exemplo, gestão de marcas em empresas de bens de consumo 

duráveis ou gerentes de compra em empresas varejistas. A estrutura de gerentes de marcas foi 

formulada na década de 1930 pela empresa Procter & Gamble (P&G), e esses gerentes tinham 

a responsabilidade de desenvolver o plano de marketing estratégico anual e seu orçamento, de 

implementar as táticas de marketing, de monitorar os competidores e de gerenciar a estratégia 

criativa (GEORGE, FREELING e COURT, 1994). Esses gerentes eram vistos como mini-

generais de suas marcas e estavam inicialmente posicionados sob uma diretoria de 

propaganda, conforme demonstra a figura 18. 

 

Pesquisa e
Desenvolvimento

Compras Produção

Gerente de
Marca 1

Gerente de
Marca 2

Propaganda Vendas

Presidente

 
 

Figura 18: Organograma da Gerência de Marca da P&G – 1930 

 
Fonte: George, Freeling e Court (1994). 
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George, Freeling e Court (1994) afirmam que, com o aumento das suas responsabilidades, na 

década de 1950 e 1960, esses gerentes passaram a ser responsáveis pelo trabalho em conjunto 

com outras áreas, como centralizadores de atividades (hub of the wheel). Esse sistema 

funcionava bem em um ambiente favorável, com muita confiança do consumidor nas marcas, 

canais de distribuição fracos, boas taxas de crescimento e demanda homogênea, possibilitando 

a obtenção de resultados sem precedentes na história, com foco em um estreito segmento de 

produto (GEORGE, FREELING e COURT, 1994). Essa função exercida pelo gerente de 

marca pode ser visualizada na figura 19. 

 

Gerente
de Marca

Pesquisa e 
Desenvolvimento

Produção

Pesquisa de 
Marketing

Distribuição

Vendas

Finanças e 
Contabilidade

Compras

 
 

Figura 19: O Gerente de Marca da P&G como um Hub – 1950-1960 

 
Fonte: George, Freeling e Court (1994). 

 

George, Freeling e Court (1994) propõem, então, duas principais alterações na organização 

para marketing. Primeiro, a adoção de papéis que eles denominam de integradores e 

especialistas funcionais e, segundo, o desenvolvimento de vínculos entre integradores e 

especialistas, nos quais eles trabalhariam em conjunto, em times e processos, em vez de em 

estruturas baseadas em unidades funcionais ou de negócios. Segundo os autores, os 

integradores desempenham o importante papel de coordenar as atividades da empresa através 

da cadeia de valor. 

 

Segundo Mattar e Santos (1998, p.20) a gerência por produto é usada por empresas em que, 

“para atender as necessidades de diferentes segmentos e sub-segmentos de mercados, são 

aumentadas a amplitude e a extensão de seu composto de produtos”. Nesses casos, é útil a 
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organização da gerência por produto. Para os autores, as principais responsabilidades 

compreendem:  

• desenvolver planos de marketing para os produtos;  

• coordenar a implantação desses planos com as áreas funcionais; 

• monitorar o desempenho em relação aos objetivos estabelecidos. 

 

Ruekert, Walker e Roering (1985) defendem que essa forma não substitui a organização 

funcional, mas adiciona um novo nível gerencial a ela, os gerentes de produtos, responsáveis 

por um grupo especifico de produtos. 

 

A principal vantagem do modelo de organização por produtos é o fato de cada linha de 

produto passar a ter um gerenciamento de marketing próprio, dependendo de sua importância 

e necessidade de atenção. Isso permite a realização de ações de marketing específicas para 

cada produto e cada segmento de consumo (MATTAR e SANTOS, 1998). 

 

Como principal desvantagem desse sistema, George, Freeling e Court (1994) colocam que a 

estrutura de gerentes de marcas/produtos apresentou, em um ambiente mutável, problemas 

devido principalmente à inexperiência dos gerentes, por serem alguns deles muito jovens, 

inexperientes e muito voltados para a função de marketing, apresentando dificuldades em 

liderar um processo cross-functional. 

 

Segundo George, Freeling e Court (1994), são problemas da utilização da estrutura de 

gerência por marcas: 

• gerentes jovens e inexperientes ocupando cargos que, muitas vezes, exigem liderança 

entre áreas distintas da empresa; 

• distanciamento dos gerentes das fontes que geram valor ao produto; 

• gerentes sobrecarregados com as tarefas do dia-a-dia; 

• gerentes focados em implementar soluções rápidas que os promovam em curto espaço de 

tempo. 

 

Além disso, outra desvantagem do modelo é o fato de os gerentes de produto não terem 

autoridade funcional sobre as áreas da empresa que desenvolvem, produzem, distribuem e 

vendem os produtos (MATTAR e SANTOS, 1998). 
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Em outras palavras, além de não possuírem a liderança necessária, também não possuem a 

autoridade formal sobre as demais áreas. 

 

3.9.3 Características da Organização Territorial 

 

A organização territorial utiliza-se do critério geográfico para definir cada unidade de 

trabalho. É usada para a gestão de organizações que operam em grandes áreas, com a 

necessária autonomia e a aplicação de recursos independentes. Segundo Certo (2003, p.235), 

é um tipo de estrutura “baseada primeiramente em departamentalização por território, de 

acordo com os lugares onde o trabalho está sendo realizado ou os mercados geográficos 

focados pelo sistema administrativo”. Para Hampton (1986, p.298), “a estratégia e as 

circunstâncias indicam que o sucesso depende particularmente de ajustes às condições do 

local” nesse tipo de estruturação organizacional territorial. 

 

No quadro 9 pode ser observado o comparativo de vantagens e desvantagens da organização 

territorial. 

 

Quadro 9: Comparativo de Vantagens e Desvantagens da Organização Territorial 

 
Vantagens Desvantagens 

• Responsabilidades pelo lucro pode ser fixadas em 
apenas uma unidade de negócios. 

• Ênfase nos mercados e problemas locais. 

• Melhor coordenação da região. 

• Aproveitamento das vantagens das economias de 
operações locais. 

• Melhor comunicação face a face com os 
interesses locais. 

• Possibilita bases mensuráveis de treinamento para 
administradores gerais. 

• Encorajar gerentes a pensar em termos do sucesso 
total da unidade territorial ante o sucesso de um 
departamento especializado de uma estrutura 
funcional. 

• Requer mais pessoas com habilidades 
administrativas gerais. 

• Tende a dificultar a manutenção econômica de 
serviços centrais. 

• Aumenta o problema de controle pela alta 
administração.  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em de Litterer (1980), Koontz e O´Donnell (1989), Hampton (1986) e Certo (2003) 

 

 



 97

Quando se faz necessário algum tipo de agregação de recursos por clientes, esse tipo de 

estrutura torna-se mais adequado, sendo um dos principais formatos utilizados por áreas de 

vendas para melhor cobrir seu território.  

 

A análise comparativa entre a estrutura organizacional territorial, proposta genericamente para 

a empresa como um todo, e a estruturação da área de marketing não é direta. Pode-se analisar 

a organização da força de vendas dessa forma, mas existem limitações para o estudo das 

demais atividades. Uma das formas que mais se aproxima é a gerência por mercados, que não 

necessariamente apresenta caráter de segmentação geográfico, mas em geral o tem por base 

inicial de definição. Assim, com o entendimento das devidas limitações, a estrutura de 

gerência de mercados é aqui comparada com a estrutura territorial. 

 

Para Ruekert, Walker e Roering (1985), a necessidade de organização das atividades de 

marketing por gerência de mercado surge por problemas de coordenação devido à 

complexidade de usos que um único produto pode ter. Um mesmo produto pode atender a 

diferentes mercados com diferentes necessidades e exigir diferentes programas de marketing. 

Dessa forma, esse modelo é utilizado, principalmente, por empresas que vendem produtos 

para um conjunto de mercados altamente diversificados e atendidos por diferentes canais de 

distribuição (MATTAR e SANTOS, 1998). 

 

Essa estrutura é similar à estrutura de gerência de produto, mas tem por objetivo coordenar as 

atividades de marketing realizadas para um mercado específico (RUEKERT, WALKER e 

ROERING, 1985). 

 

Uma das dificuldades operacionais dessa estrutura é o fato de gerente de mercado ser 

responsável por programas e não por recursos. A vantagem desse sistema de organização é 

que ele focaliza a atenção da empresa nas necessidades de grupos distintos de clientes 

(MATTAR e SANTOS, 1998). 

 

Por fim, comparativamente, Mattar e Santos (1998) propõem a organização das atividades de 

marketing de forma mista por produtos e mercados. Esse modelo apresenta uma estrutura que 

traz a especialização por produto e por mercado, sendo adequado para empresas que 

produzem composto variado de produtos e vendem para mercados bastante diversificados. 

Essa estrutura pode gerar conflitos na definição dos campos de responsabilidade dos gerentes 
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de programas e dos gerentes de recursos. Além disso, podem ocorrer ineficiências pelo fato de 

não haver autoridade de linha sobre as áreas funcionais da empresa responsáveis por 

desenvolvimento, produção e comercialização dos produtos, de forma análoga aos limites 

impostos pelas estruturas por produtos e por mercados. 

 
3.9.4 Características da Organização por Cliente 

 

Hampton (1986, p.298) afirma que a “estrutura de organização por cliente divide as unidades 

para que cada uma possa servir clientes diferentes”. Esse tipo de estrutura também é a 

apropriado para atender a clientes iguais, mas com necessidades muito diferentes. Busca-se, 

com esse tipo de estruturação, garantir a satisfação dos clientes principais da empresa, sendo 

esse um padrão muito utilizado nas áreas de vendas para a definição de key-accounts (contas-

chave ou principais). 

 

Um comparativo de vantagens e desvantagens desse tipo de organização pode ser visto no 

quadro 10. 

 

Quadro10: Comparativo de Vantagens e Desvantagens da Organização por Cliente 

 
Vantagens Desvantagens 

• Foco nas necessidades dos clientes. 

• Maiores rapidez e qualidade na realização de 
serviços ou produtos. 

• Duplicação de atividades. 

• Custos podem ser altos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bateman e Snell (2006) 

 

Certo (2003, p.236) ressalta que os departamentos da empresa são estruturados em resposta 

aos seus maiores clientes da organização e que “essa estrutura assume que os maiores clientes 

podem ser identificados e divididos em categorias lógicas”. 

 

3.9.5 Características da Organização por Projetos  

 

Uma empresa, ou parte dela, que opta pela estrutura de organização por projetos possui como 

característica fundamental o aspecto temporal. Conforme Maximiano (2005, p.90), as 

“atividades temporárias, chamadas projetos, são realizadas por estruturas organizacionais 
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temporárias”. Dessa forma, a estrutura para a realização de um projeto ocorre dentro de uma 

organização funcional e utiliza-se de recursos dessa estrutura funcional para alcançar seus 

objetivos. 

 

No quadro 11 encontra-se um comparativo de vantagens e desvantagens da organização por 

projetos. 

 
Quadro 11: Comparativo de Vantagens e Desvantagens da Organização por Projetos 

 
Vantagens Desvantagens 

• Pessoas tendem a desenvolver aptidões mais 
diversificadas. 

• Flexibilidade e alta resposta quanto a questão de 
mudanças ambientais. 

• Maior satisfação dos técnicos, por terem visão do 
conjunto do projeto. 

• Maior integração entre as áreas técnicas do 
projeto. 

• Melhor atendimento a prazos e clientes. 

• Existência de um único responsável com 
autoridade e responsabilidade sobre o projeto 
como um todo. 

• Menor especialização que a funcional. 

• Diferença entre os níveis de responsabilidade e 
autoridade das equipes. 

• Insegurança quanto a continuidade do projeto ou 
execução de novos projetos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Vasconcellos e Hemsley (2003). 

 

Esse tipo de estruturação pode ser adotado por áreas de marketing para gestão de programas 

de inovação e pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que se faz necessária a 

participação de pessoas de diversas áreas de forma conjunta. 

 

3.9.6 Características da Organização Matricial  

 

A estruturação organizacional matricial combina, para Gitman e McDaniel (2000, p.240), a 

“departamentalização funcional e por produto, ao juntar pessoas de diferentes áreas funcionais 

da empresa para trabalhar em um projeto especial”. 

 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (2003), a organização matricial combina simultaneamente 

duas ou três dimensões da empresa no mesmo nível hierárquico. Assim, executivos 

organizados por funções e subordinados a gerentes funcionais recebem ordens tanto de seus 
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superiores imediatos quanto dos gerentes de negócios. Para os autores (p.51) “a forma 

matricial apareceu como uma solução devido à inadequação da estrutura funcional para as 

atividades integradas, isto é, aquelas que para serem realizadas exigem interação entre as 

áreas funcionais”. 

 

Vasconcellos e Hemsley (2003) desenvolvem estudos sobre a estrutura matricial e propõem 

sua divisão em três: a matricial funcional, a matricial balanceada e a matricial projetos. A 

estrutura matricial funcional é aquela em que abaixo do gerente da área há gerentes de 

projetos integrados que utilizam a colaboração de pesquisadores de outras áreas. Na 

organização matricial balanceada, o gerente de projeto integrado tem nível hierárquico igual 

ao do gerente funcional. Por fim, na estrutura matricial projetos o gerente do projeto integrado 

tem nível hierárquico superior ao do gerente funcional. O enfoque neste trabalho se 

concentrará na estrutura matricial balanceada que, segundo os autores, apresenta as seguintes 

características: 

• gerentes de projeto e gerentes funcionais têm o mesmo nível hierárquico e graus de 

autoridade semelhantes, embora em áreas diferentes; 

• todos os gerentes de projetos interdisciplinares gerenciam somente projetos, não 

ocupando simultaneamente cargos funcionais; 

• a comunicação entre o gerente de projeto e a equipe técnica do projeto é sempre direta, 

sem passar pelos dos gerentes funcionais. 

 

Para analisar esse tipo de estrutura, Vasconcellos e Hemsley (2003) desenvolveram o que 

chamaram de índice de matricialidade, no qual consideram duas variáveis adicionais à 

variável autoridade: 

• padrão de comunicação entre o gerente e a equipe de trabalho – duas estruturas matriciais 

são diferentes se os gerentes de projeto não se comunicam com maior intensidade, de 

forma direta, com a equipe na estrutura A, comparando com a B; 

• diferenciação de cargos de gerente de projeto e gerente funcional – quanto mais os 

gerentes de projeto não acumulam cargos de gerentes funcionais, mais matricial é a 

estrutura, porque se têm mais nítidos dois eixos da matriz e a dupla ou múltipla 

subordinação acontece com mais intensidade.  
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O índice de matricialidade baseado nessas três variáveis pode ser representado como na figura 

20. 

 

 
 

Figura 20: Organização Matricial: Uma Combinação de Organizações Funcional e Por 

Produto/Projeto 

 
Fonte: Vasconcellos e Hemsley (2003). 

 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (2003), o grau de complexidade da matriz aumenta 

consideravelmente quando acontecem uma ou mais das condições abaixo: 

• o número de eixos da matriz é maior do que dois – matrizes multidimensionais; 

• mais de uma organização está envolvida – matrizes multiorganizacionais; 

• mais de um país está envolvido – matrizes multinacionais. 

 

Nomeadas de matrizes complexas, as multidimensionais acontecem quando há, no mínimo, 

três eixos como, por exemplo, áreas geográficas. Nesse caso, existem gerentes de projeto, 

gerentes funcionais e gerentes de escritórios regionais. Matrizes multiorganizacionais 

geralmente se verificam em grandes empreendimentos nas áreas de construção civil, 

aeronáutica, naval etc. A principal dificuldade é a operação matricial entre organizações com 

características, objetivos, tipos de pessoa, natureza da atividade e natureza jurídica muito 

diferentes. As matrizes multinacionais representam um passo além em termos de 

complexidade quando comparadas às multiorganizacionais. Além das diferenças 

mencionadas, há diferenças culturais, distâncias maiores, barreiras impostas pelas diferentes 
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burocracias governamentais, sistemas econômicos e políticos diferentes. (VASCONCELLOS 

e HEMSLEY, 2003). 

 

Um comparativo entre vantagens e desvantagens da organização matricial encontra-se no 

quadro 12. 

 

Quadro 12: Comparativo de Vantagens e Desvantagens da Organização Matricial 

 
Vantagens Desvantagens 

• Maiores criatividade e inovação, e cumprir tarefas 
mais complexas por unir habilidades de diferentes 
especialistas. 

• Uso eficiente de recursos. 

• Maior flexibilidade de adaptação dessa estrutura a 
mudanças do ambiente. 

• Capacidade de balancear objetivos conflitantes. 

• Funcionários que trabalham em projetos especiais 
podem experimentar sentimentos elevados de 
comprometimento e motivação. 

• Oportunidade de desenvolvimento pessoal. 

• Processo de decisão é descentralizado em nível 
em que a informação é processada 
apropriadamente e o conhecimento relevante é 
aplicado. 

• Redes de comunicações extensas auxiliam a 
processar grandes quantidades de informações. 

• Com as decisões delegadas em níveis 
apropriados, os níveis mais altos da administração 
não são sobrecarregados com decisões 
operacionais. 

• A utilização de recursos é eficiente, porque os 
recursos-chave são compartilhados por 
importantes programas ou produtos 
simultaneamente. 

• Os empregados desenvolvem habilidades 
cooperativas, necessárias para o funcionamento 
em um ambiente caracterizado por reuniões 
freqüentes e mais interações informais. 

• Gerentes de produtos e de funções podem ter 
diferentes objetivos e estilos de gerência. 

• Relações de autoridade e responsabilidades de 
trabalho podem não ser claras. 

• Pode haver dificuldade de trabalho conjunto, 
como uma equipe, entre membros de diferentes 
áreas da empresa. 

• Essa estrutura encoraja os administradores que 
têm os mesmos subordinados a competirem pelo 
poder. 

• A crença incorreta de que a administração de uma 
matriz é a mesma coisa que um grupo de tomada 
de decisão, ou seja, que todos devem ser 
consultados para cada decisão. 

• Muita democracia pode conduzir à ação 
insuficiente. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Vasconcellos e Hemsley (2003), Gitman e McDaniel, (2000), Litterer (1980) e Bateman e Snell 

(2006). 

 

A estrutura matricial para a organização das atividades de marketing, segundo Ruekert, 

Walker e Roering (1985), busca combinar os recursos da organização funcional com os da 
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organização por produto ou por mercado. Ela gera grupos ou times que trabalham em projetos 

relacionados a produtos ou mercados específicos. Combina, dessa forma, características de 

duas ou três dimensões da empresa no mesmo nível hierárquico. Nessa estrutura, os 

executivos organizados por funções e subordinados a gerentes funcionais recebem ordens 

tanto de seus superiores de imediatos quanto dos gerentes de negócios. 

 

Achrol (1991) coloca a adequação dessa estrutura aos ambientes de maior diversidade, de 

maior conhecimento e com grande turbulência, por esses ambientes exigirem organizações 

que busquem, ao mesmo tempo, eficiência, inovação e flexibilidade. Nesse sentido, a 

estrutura de organização matricial é um esforço para gerar essa ambivalência. 

 

A matriz pode também ser em organizações que vendem produtos em vez de projetos. A 

necessidade é mais forte quando há muitos produtos diferentes, com um gerente para cada 

produto ou grupo de produtos (VASCONCELLOS e HEMSLEY, 2003, p.61). 

 

3.9.7   Relacionamento do Departamento de Marketing com outros Departamentos da 

Empresa 

 

Naver e Slater (1990, p.22) afirmam que “criar valor para o comprador é muito mais do que 

uma função de marketing”. Assim, é preciso desenhar uma estrutura organizacional que 

integre a empresa de forma eficiente e que tenha capacidade de adaptação, por meio de 

recursos humanos e de capital. Esse esforço contínuo de criar valor para o consumidor “é o 

próprio foco de todo o negócio e não de somente um departamento” (WEBSTER JR., 1988, 

apud NAVER e SLATER, 1990, p.22). Devido à natureza multidimensional da criação de 

valor superior para o consumidor, as interdependências de marketing com as outras funções 

de negócios devem ser sistematicamente incorporadas na estratégia de marketing do negócio. 

 

Segundo Naver e Slater (1990, p.22), “quando não há tradição de coordenação interfuncional 

em um negócio, o apoio efetivo e a liderança são necessários para sobrepor o isolamento de 

cada área funcional”. A empresa, para alcançar efetiva coordenação interfuncional, precisa 

buscar o alinhamento dos incentivos das áreas funcionais e a criação de dependência 

interfuncional, de tal forma que cada área perceba sua própria vantagem em cooperar com as 

outras áreas. Se uma empresa recompensa cada uma das áreas funcionais pela sua 
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contribuição na criação de valor superior para o consumidor, o auto-interesse levará cada área 

a participar plenamente (NAVER e SLATER, 1990). 

 

Nesse mesmo sentido, Kotler (2004) defende que marketing deve ser o motor de crescimento 

da empresa. O autor faz uma análise do relacionamento da área com as de vendas (que por 

definição faz parte da função marketing, mas na prática é vista pelas empresas como uma área 

independente), engenharia e produção, ressaltando os desafios de coordenação e integração. 

 

Junto à área de vendas, Kotler (2004) coloca o desafio de as áreas dividirem objetivamente os 

recursos para o bem da empresa, em vez de procurarem defender o seu departamento. Nesse 

sentido, o planejamento de marketing das empresas deve ser estruturado para incluir número 

maior de pessoas do departamento de vendas, para que tenham voz e encampem o plano. 

 

Segundo Kotler (2004), para a área de engenharia o desafio é incluir o departamento de 

marketing no início das atividades de planejamento de novos produtos. Assim, os 

responsáveis pelo marketing devem trazer a perspectiva do consumidor durante o processo de 

desenho e desenvolvimento de novos produtos, garantindo um preço adequado e que o 

produto tenha recursos que agreguem benefícios. 

 

Por fim, para Kotler (2004), o departamento de marketing precisa planejar suas promoções de 

forma coordenada com a produção, para não comprometer a eficiência da fábrica. Além disso, 

deve coordenar picos repentinos de demanda que podem causar perda de qualidade. 

 

Conforme Naver e Slater (1990, p.23) “marketing deve ser extremamente sensível e 

responsivo às necessidades dos outros departamentos”. Para tanto, a área de marketing deve 

conduzir os relacionamentos com os outros departamentos de forma sólida e garantir que 

todos estejam caminhando na mesma direção. 
“Caminhar no sentido de melhorar o relacionamento entre o marketing e os outros 

departamentos da empresa pode parecer difícil em um primeiro momento, mas esses 

esforços são necessários para restabelecer no longo prazo a posição de marketing 

como direcionadora da estratégia de negócios, eliminando ineficiências que 

atrapalham empresas que precisam ser competitivas em um ambiente de mudanças” 

(KOTLER, 2004, p.9). 
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3.10  Estudos e Proposições sobre Formas Organizacionais de Marketing 

 

3.10.1 As Mudanças da Função Marketing na Corporação 

 

Quando se focaliza a gestão de marketing dentro de uma empresa, percebe-se que essa gestão 

normalmente é vista como “uma organização funcional, departamentalizada e de grande porte, 

do tipo demonstrado por organogramas” (WEBSTER JR., 1992, p.3). Segundo Webster Jr. 

(1992), as grandes organizações, burocráticas e hierarquizadas, com formato típico de 

pirâmide amplamente utilizada durante décadas se caracterizavam por:  

• múltiplos níveis de gestão;  

• especialização funcional;  

• operações integradas; 

• clara distinção entre responsabilidades de linha e de staff. 

 

Conforme Webster Jr. (1992), durante as décadas de 1950 e 1960, essas estruturas 

hierarquizadas e integradas foram o tipo dominante para a aplicação do enfoque de marketing 

nos Estados Unidos. As empresas criaram departamentos de marketing como extensões dos 

departamentos de vendas. Segundo o autor, nesse período as mudanças nas variáveis 

incontroláveis de marketing eram mais lentas e o “o papel de um gerente de marketing era 

definir cuidadosamente o problema, desenvolver alternativas múltiplas de decisão, entre as 

quais o curso de ação que tenha a maior probabilidade de maximizar o lucro possa ser 

escolhido com base nas análises realizadas” (WEBSTER JR., 1992, p.3). 

 

Na década de 1980, surgiram novas formas organizacionais para a realização das atividades 

de marketing. Eram formas mais flexíveis, mais adequadas à competição global que se 

impunha no momento. Segundo Webster Jr. (1992) elas caracterizavam-se por: 

• parcerias entre empresas; 

• múltiplos tipos de propriedade e associações dentro da empresa (divisões, subsidiárias de 

propriedade integral, licenciamentos, franquias, joint ventures); 

• times de trabalho entre os membros da empresa; 

• times de trabalho com membros de duas ou mais empresas em cooperação; 

• divisão de responsabilidades por desenvolvimento de tecnologias convergentes; 
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• menor ênfase em contratação formal; 

• prestação de contas gerenciais. 

 

Nesse sentido, Oliveira (2006) afirma que essas estruturas organizacionais modernas, mais 

voltadas para a inovação do que para as atividades de rotina, apresentam as seguintes 

características gerais: 

• maior enfoque em atividades não-repetitivas; 

• maior imprevisibilidade de análise e de decisão; 

• maior amplitude de análise; 

• problemas mais complexos; 

• tecnologia mais complexa; 

• ciclos mais longos de desenvolvimento e consolidação das atividades nas empresas; 

• elevada criatividade; 

• elevado grau de incertezas; 

• maior desenvolvimento da motivação e da capacitação profissional. 

 

Busca-se, por meio dessas estruturas, maior flexibilidade, especialização, ênfase na gestão do 

relacionamento, em vez de transações únicas no mercado. Elas dependem de processos 

administrativos, mas não são estruturas hierárquicas, focam-se em transações dentro de 

processos de relacionamento e são dependentes de negociação, mais do que somente um 

processo baseado no mercado ou na troca única (como principal fonte para determinar 

preços). “O propósito dessas novas formas organizacionais é responder rápida e flexivelmente 

a mudanças aceleradas em tecnologia, competição e preferências dos consumidores” 

(WEBSTER Jr., 1992, p.5). 

 

Webster Jr. (1992) defende que não existe consenso sobre uma tipologia mais adequada para 

descrever as novas formas organizacionais que respondem a esse novo cenário. No entanto, 

algumas distinções podem ser feitas entre os tipos de relacionamento e alianças e, na 

seqüência, a análise da função marketing dentro de cada um deles. Pode ser pensado um 

continuum de transações puras até a integração vertical e, conforme se movem nesse contínuo, 

as empresas usam mais controles administrativos e burocráticos e menos controles de 

mercado em busca da eficiência econômica (ver figura 21). 
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1.  

Transações 
(Mercado) 

 
2. 

Transações 
Repetidas 

 
3. 

Relacionamentos 
de Longo Prazo 

  

       
4. 

Parcerias 
Comprador-
Vendedor 

(Dependência 
Mútua Total) 

 

5. 
Alianças 

Estratégicas 
(incluindo Joint 

Ventures) 

 6. 
Rede de Empresas  

7. 
Integração 
Vertical 

 
Figura 21: O Gradiente dos Relacionamentos de Marketing 

 
Fonte: Webster Jr. (1992). 

 

Essas proposições de Webster Jr. (1992) são baseadas nos pressupostos da Nova Economia 

Institucional e na Economia de Custos de Transação. A origem desses estudos ocorre em com 

Coase (1937), que reconhece a existência de custos para se utilizar os mecanismos de 

mercado (chamados aqui, por Webster Jr. 1992, de transações e representados pela primeira 

imagem da figura 21). Esses custos são os custos das transações, da coordenação e da 

contratação e deveriam, segundo Coase (1937), ser considerados para se compreender a 

escolha entre as formas alternativas. Sob essa ótica, as empresas, visando maximizar seus 

lucros, optariam por realizar as atividades (inclusive as de marketing) que tivessem custos 

inferiores aos da contratação no mercado. 

 

Conforme Coase (1937), somados aos custos associados com o preço pago, existem os custos 

associados com a transação em si, custos de usar o mecanismo de preço. São custos que 

envolvem descobrir qual é o preço relevante, o desenvolvimento da negociação, a contratação 

e o monitoramento do desempenho do fornecedor, incluindo a quantidade e a qualidade do 

produto entregue. Webster Jr. (1992) ressalta que Coase (1937, p.394) utilizava o termo 

marketing costs (e não transactions costs, como usado atualmente). 

 

Os custos de transação foram definidos por Williamson (1979, apud ZYLBERSZTAJN, 1995, 

p.16), como 
“os custos ex ante de preparar, negociar e salvaguardar um acordo, bem como os 

custos ex post dos ajustamentos e adaptações quando a execução de um contrato é 

afetada por falhas, erros, omissões e alterações inesperadas. Em suma, são os custos 

de conduzir o sistema econômico”. 
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Em outras palavras, eles surgem tanto na utilização do sistema de preços como em transações 

regidas por contratos internos à empresa. 

 

Sendo conhecedor das dimensões mais significativas que interferem na eficiência dos custos 

de transação, é possível prever o arranjo mais adequado. Para Williamson (1985), as 

principais dimensões a serem consideradas são a freqüência com que ocorrem as transações, a 

incerteza envolvida e a especificidade dos ativos, principalmente de local, de ativos físicos, de 

ativos humanos e de ativos dedicados. 

 

Apoiado nessa análise, Webster Jr., (1992) coloca que os novos tipos de organização, o modo 

tradicional como a função de marketing é organizada e a maneira como o propósito de 

marketing é visto precisam ser reexaminados. Um resumo da análise e das proposições de 

Webster Jr. (1992), sugerindo que as formas organizacionais atendam a um continuum de 

necessidades que moldem o relacionamento em marketing, de uma única transação até a 

integração vertical, é detalhado no quadro 13. 
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Quadro 13: Abrangência dos Relacionamentos de Marketing 

 
Tipo de 
Relacio-
namento 

Descrição e Comentários Função de Marketing nessa 
Situação e Impacto nas Atividades 

de Marketing 

1. Transações 
Simples 

(Mercado) 

• Transação entre dois agentes econômicos em um mercado competitivo. 

• Toda a informação necessária está contida no preço do produto. 

• Cada transação é essencialmente diferente das outras, guiada unicamente pelo mecanismo de preço. 

• São raras. Durante a década de 1970, era considerada a unidade básica de análise dos estudos de marketing. 

• “É uma troca única entre duas partes sem nenhuma interação anterior ou posterior”. 

• Simplesmente buscar compradores. 

 

2. Transações 
Repetidas 

 

• Compra freqüente de produtos industrializados com marca e de material de suprimento industrial. Fidelidade à 
marca. 

• Propaganda e promoção de vendas são as atividades-chave para atrair a preferência, a lealdade e a compra 
repetida por parte do consumidor. 

• Contato direto entre comprador e vendedor é improvável, mas a venda é conseqüência da atividade de 
marketing e a existência de lealdade demonstra certo tipo de envolvimento, o que é diferente da transação 
simples. 

• Relacionamentos fazem as transações mais eficientes em custo e que são mais facilmente percebidas em 
mercados industriais. 

• Garantir a diferenciação de 
produtos e criar preferência que 
gere retornos em preço e lucros 
maiores. 

•  

3. Relaciona-
mentos de 

Longo-Prazo 

• Contratos de compromisso de longo prazo principalmente nos mercados industriais.  

• Contudo, podem manter características conflituosas entre compradores e vendedores com foco no preço baixo. 

• Dentro de uma determinada especificação existem vários fornecedores capazes de atendê-la e que competem 
entre si. 

• Preço é o resultado do processo de negociação baseado na dependência mútua, não somente pelas forças de 
mercado. Qualidade, entrega e suporte técnico tornam-se mais importantes. 

• Se habilitar como um dos possíveis 
fornecedores. 

• Estimular o aumento do 
relacionamento. 

• Fornecedores de serviços de 
marketing poderiam enquadrar-se 
na categoria de empresas 
fornecedoras de eventos 
promocionais e agências de 
propaganda. 
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4. Parcerias 
Comprador-
Vendedor 

(Dependência 
Mútua Total) 

 

• Desenho de produtos em conjunto para que eles tenham características que melhorem seu desempenho e 
custem menos também um exemplo desse tipo de aliança.  

• Maior qualidade e menores custos de inventários também são conseqüências desse tipo de atuação. 

• Garantia da qualidade depende de um sistema de parcerias estratégicas com pequeno número de fornecedores 
que são incorporados nos processos iniciais de desenvolvimento e produção de novos produtos 

• O relacionamento tem fronteiras definidas em conjunto e é baseado em reciprocidade. Os participantes podem 
ter pequenas participações do outro negócio. O resultado é estabilidade. 

• A estabilidade contribui para a troca de informação e promove políticas de crescimento no longo prazo. 

• Gestores de marketing incorporam 
o conceito e passam a mudar seu 
foco de uma transação única para a 
necessidade de desenvolvimento de 
relacionamentos de longo prazo.  

• Relacionamentos que tenham 
suporte dos dois lados. 

• Formação de parcerias para a 
utilização de marcas é um exemplo. 

5. Alianças 
Estratégicas 

(Incluindo 
Joint 

Ventures) 

• Iniciativas estratégicas que tomam novas formas. Parceiros movem a parceria para atingir objetivos estratégicos 
de longo prazo, compartilhando objetivos e recursos para atingí-lo. 

• Acontecem no contexto do planejamento estratégico de longo prazo da empresa e buscam melhorar ou mudar 
dramaticamente a sua posição competitiva. 

• Fornecedores e compradores podem garantir um fluxo estável de matérias-primas, componentes e serviços na 
operação do comprador e competidores potenciais podem cooperar no desenvolvimento de tecnologias 
convergentes, no desenvolvimento de novos produtos e/ou de novos mercados. 

• Alianças estratégicas para o desenvolvimento de novos produtos possuem vantagens por serem finitas e 
flexíveis. Essas alianças distinguem-se, assim, de formas mais rígidas como a joint venture. 

• Coordenar a formação dessas 
alianças estratégicas a fim de 
melhorar a posição competitiva da 
empresa no mercado. 

• Desenvolvimento de novos 
produtos e inovação. 

• Alternativa para expansão em 
mercados globais não antes 
explorados. 

6. Rede de 
Empresas 

• Redes são estruturas complexas, multifacetadas, resultado de múltiplas alianças estratégicas. A principal 
característica de uma rede é a coalizão solta e flexível dirigida por um núcleo. 

• Funções-chave desse núcleo incluem desenvolvimento e gestão das alianças em si, coordenação dos recursos 
financeiros e tecnológicos, definição e gestão das competências centrais, da estratégia, desenvolvimento de 
relacionamento com os consumidores e gestão da informação que une a rede.  

• O núcleo da rede é um conjunto de especialidades funcionais como negociações contratuais, serviços legais e 
coordenação financeira, os quais provêem os links que unem tecnologias conjuntas, valores compartilhados e 
recursos compartilhados. 

• Estabelece prioridades e gerencia os laços que definem a rede. A gestão da informação é a função estratégica 
central. 

• A empresa deve cada vez mais definir precisamente quais são suas competências centrais, nas quais ela 
despenderá seus recursos para desenvolver novos conhecimentos e habilidades.  

• Marketing deve manter todos os 
parceiros focados/orientados no 
consumidor. 

• Deve manter os parceiros 
informados sobre produtos 
oferecidos por concorrentes. 

• Acompanhar mudanças nas 
necessidades dos clientes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Webster Jr. (1992). 
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3.10.2 A Organização das Atividades de Marketing: Teoria da Contingência de 

Estrutura e Desempenho 

 

Ruekert, Walker e Roering (1985) desenvolvem seus estudos baseados em um enfoque 

contingencial sobre a estrutura e o desempenho das atividades de marketing. Misturam a 

tradicional teoria das organizações e teoria de custos de transação e entendem que a estrutura 

organizacional afeta o desempenho de marketing sob diferentes contextos ambientais. Buscam 

explicar eficiência, eficácia e adaptabilidade no nível da unidade de negócios. Para tanto, 

formulam as seguintes questões: 

• Quando determinada tarefa de marketing deve ser realizada internamente (empregados) ou 

externamente (contratos com outras empresas)? 

• Como essas empresas (internas e externas) devem ser estruturadas de forma a atingir seus 

objetivos? 

 

Diversas críticas e restrições são apresentadas ao que Ruekert, Walker e Roering (1985) 

chamam de enfoque tradicional. Primeiro, ressaltam a existência de importantes variações no 

modo como diferentes atividades estão estruturadas e são coordenadas em diferentes tipos de 

empresa. Um gerente de produto de uma empresa de serviços tem autoridade e 

responsabilidade diferentes de um que ocupe a mesma posição em uma empresa de produtos 

alimentícios. Segundo, a discussão sobre a realização das tarefas interna ou externamente à 

empresa é ignorada. Tal fato é importante, visto que uma serie de atividades é realizada 

externamente, principalmente nas tarefas de marketing. Terceiro, o enfoque tradicional não 

explica em detalhe, de maneira suficiente, as relações da estrutura das atividades de marketing 

e seu subseqüente desempenho. Como medir o desempenho de marketing? Para os autores, 

uma estrutura centralizadora, burocrática, pode levar a eficiência e a custos baixos, mas pode 

ser pouco adaptativa e pouco inovadora. Por fim, o enfoque das formas estruturais 

tradicionais, para descrever as organizações de marketing, tem trabalhado amplamente o 

controle dos programas de marketing, mais do que as estruturas de tarefas específicas dentro 

desses programas. (RUEKERT, WALKER e ROERING, 1985). 

 

Segundo Ruekert, Walker e Roering (1985), a visão tradicional da teoria das organizações 

enfatiza poder, autoridade e controle. Como pressupostos, apontam que centralização leva a 

grande eficácia por causa da habilidade do decisor em executar as tarefas de planejar, 

coordenar, controlar as atividades. A formalização leva a grande eficiência, pois as regras 
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servem para que as atividades e transações se tornem rotineiras. Por fim, maior 

especialização/diferenciação leva a grande capacidade de adaptação, uma vez que os 

especialistas entendem os problemas de maneira mais clara, respondem mais rapidamente às 

mudanças nas condições e descobrem novas formas de fazer as coisas. 

 

Contudo, segundo Ruekert, Walker e Roering (1985), nos estudos, em geral a forma estrutural 

não se relaciona sistematicamente com questões contingenciais do ambiente. 
“A teoria das organizações sugere que uma estrutura particular levará a um 

desempenho melhor, sob certas condições estratégicas e do ambiente, do que outras. 

E, assim, tal possibilidade ambiente-estrutura-desempenho raramente aparece em 

discussões sobre organização de marketing” (RUEKERT, WALKER e ROERING, 

1985, p.14). 

 

Outro ponto fundamental que Ruekert, Walker e Roering (1985, p.15) levantam é que mais 

atenção tem sido dada a planejamento e organização dos programas estratégicos de marketing 

do que à estrutura necessária para a implementação específica desses componentes. Dessa 

forma, os autores buscam um embasamento teórico que permita: 

• reconhecer a diversidade de estruturas organizacionais disponíveis para a implementação 

das atividades de marketing; 

• identificar os prováveis impactos da estrutura organizacional nas diferentes dimensões de 

desempenho; 

• examinar fatores ambientais que avaliem os efeitos da estrutura no desempenho. 

 

Para o melhor entendimento das funções de marketing exercidas em uma empresa, Ruekert, 

Walker e Roering (1985) propõem a divisão em funções corporativas, gerenciais e técnicas ou 

instrumentais como apontado a seguir: 

• funções corporativas ou institucionais – formulação e avaliação dos mercados de 

atuação da empresa, objetivos, aquisição de recursos (organizados por meio de vários 

tipos de estruturas como formas de conglomerados); 

• funções gerenciais – planejamento, coordenação e controle individual das unidades de 

negócios ou programas de marketing. Podem ser estruturas do tipo unidades estratégicas 

de negócios, produtos, mercados ou divisionais; 
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• funções técnicas e instrumentais – atividades específicas necessárias à implantação dos 

programas individuais de negócios/marketing. Organização em unidades de trabalho ou 

times. 

 

Confrontando o aporte teórico tradicional de estruturas organizacionais com a perspectiva de 

custos de transação, Ruekert, Walker e Roering (1985) apresentam um quadro-resumo (ver 

quadro 14) referente a suposições, critérios de interesse primário sobre o desempenho, 

variáveis estruturais de interesse, fatores contextuais, proposições básicas e limitações de cada 

aporte para o estudo em questão. 

 
Quadro 14: Alternativas no Relacionamento entre Estrutura e Desempenho 

 

 Perspectiva Estrutural Perspectiva Custos Transação 

Su
po

si
çõ

es
 

• Características estruturais/funcionais da empresa 
intermediam seu sucesso. 

• Decisões organizacionais são feitas 
racionalmente de forma a alcançar os resultados 
desejados. 

• A estrutura organizacional e o comportamento 
são determinados forças externas. 

• A tomada de decisão humana é limitada por 
nossa habilidade de processar informação 
(racionalidade limitada). 

• O agente econômico busca o auto-interesse com 
avidez (oportunismo). 

• A informação relevante para a transação não é 
comumente igual entre as partes (assimetria 
informacional). 

C
ri

té
ri

os
 d

e 
de

se
m

pe
nh

o 
 

• Eficácia – a extensão pela qual os objetivos 
organizacionais são alcançados. 

• Eficiência – a relação entre as saídas (outputs) 
de uma empresa e as entradas necessárias 
(inputs). 

• Adaptabilidade – a habilidade da empresa de 
mudar conforme seu ambiente. 

• Eficiência na execução das transações. 

V
ar

iá
ve

is
 E

st
ru

tu
ra

is
 d

e 
In

te
re

ss
e 

• Centralização – a extensão na qual a tomada de 
decisão na empresa é compartilhada. 

• Formalização – o grau pelo qual os 
relacionamentos dentro de uma empresa são 
governados por regras, procedimentos e 
contratos. 

• Especialização/Diferenciação – extensão na qual 
as tarefas são divididas em elementos únicos. 

• Contratação Interna versus Externa – 
organização das atividades utilizando contratos 
de emprego versus utilizar agentes externos. 
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Fa
to

re
s C

on
te

xt
ua

is
 

 d
e 

Im
po

rt
ân

ci
a 

• Tamanho da empresa. 

• Tecnologia empregada. 

• Incerteza ambiental. 

• Incerteza Ambiental – grau no qual o ambiente 
externo é instável, imprevisível e envolve grande 
número de partes relevantes. 

• Especificidade dos Ativos – extensão na qual os 
ativos requeridos para determinada tarefa são tão 
específicos que não podem ser utilizados em 
outras tarefas. 

• Poder de Barganha – número de contratados 
externos que estão disponíveis para a tarefa. Em 
geral, conseqüência da especificidade de ativos. 

• Capacidade de Atingir o Desempenho – 
facilidade com que o desempenho em cada 
tarefa pode ser monitorado. 

• Freqüência – quão freqüente a tarefa será 
realizada. 

Pr
op

os
iç

õe
s B

ás
ic

as
 

• Maior centralização leva a maior eficácia. 

• Maior formalização leva a maior eficiência. 

• Maior especialização/diferenciação leva a maior 
capacidade de inovação. 

• A organização das transações via mercado é 
mais eficiente do que a organização interna 
quando: 

o o nível de incerteza do ambiente é baixo; 

o há pouca especificidade de ativos e o poder 
de barganha da outra parte é reduzido; 

o a mensuração do desempenho é direta e 
objetiva.  

• quando essas condições não são encontradas, a 
organização interna torna-se mais eficiente. 

L
im

ita
çõ

es
 

• Negligencia a distinção entre os modos de 
organização internos e externos. 

• Não reconhece claramente as diferenças entre as 
diversas tarefas e o ambiente no qual essas 
tarefas são realizadas. 

• Não considera a habilidade do gerente de dar 
forma ao ambiente no qual a empresa opera. 

• Não considera a variação nas formas 
organizacionais disponíveis entre as 
organizações interna e externa. 

• Focado somente em critérios de eficiência, e 
ignora outros importantes resultados de 
interesse. 

 
Fonte: Ruekert, Walker e Roering (1985). 

 

Dessa forma, Ruekert, Walker e Roering (1985) fazem quatro proposições centrais em seu 

estudo. 

• A organização externa (contratação no mercado) de uma determinada tarefa conduz a 

desempenho melhor do que a organização interna, quando: 

− não há ou existem poucas características peculiares necessárias para a sua realização; 

− muitos fornecedores competitivos estão disponíveis. 
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• Quanto maior a formalização de determinada tarefa, organizada interna ou externamente, 

maior é a eficiência de seu desempenho, quando: 

− a tarefa é de curta duração;  

− a tarefa é repetitiva;  

− os resultados do desempenho podem ser fácil e precisamente acessados; 

− o ambiente da tarefa é estável e não muito complexo. 

 

• Quanto maior a centralização de determinada tarefa, organizada interna ou externamente, 

maior é a eficácia de seu desempenho, quando: 

− a tarefa é rotineira e repetitiva;  

− os resultados do desempenho podem ser fácil e precisamente acessados;  

− o ambiente da tarefa é estável e não muito complexo. 

 

• Quanto maior a especialização/diferenciação da tarefa, organizada interna ou 

externamente, maior é o desempenho de sua capacidade de adaptação, quando: 

− a tarefa é não-rotineira; 

− os resultados do desempenho são difíceis de mensurar;  

− o ambiente da tarefa é incerto e modifica-se constantemente; 

− o ambiente da tarefa é complexo.  

 

A partir dessas proposições e do aporte teórico utilizado, Ruekert, Walker e Roering (1985) 

desenham quatro tipos (ou arquétipos) de formas organizacionais de marketing, confrontando 

a realização das atividades interna ou externamente e os níveis de 

centralização/descentralização, formalização/não-formalização e especialização/não-

especialização. Os arquétipos propostos constam no quadro 15. 
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Quadro 15: Quatro Arquétipos de Formas Organizacionais 

 
Organizações Mercado x Hierarquia 

Organização da Atividade Internamente Organização da Atividade Externamente 

C
en

tr
al

iz
ad

o 
/ F

or
m

al
iz

ad
o 

/ N
ão

-E
sp

ec
ia

liz
ad

o 

Forma Burocrática 
 
Contexto Apropriado 
• Condições de falha de mercado 
• Baixa incerteza ambiental 
• Tarefas repetitivas, facilmente mensuradas, 

necessitam de ativos especializados 
 
Características do Desempenho 
• Muito eficaz e eficiente 
• Pouco adaptativa 
 
Exemplos em Marketing 
• Organizações funcionais 
• Divisões de forças de vendas 
• Equipes de pesquisa coorporativa 

 

Forma Transacional 
 

Contexto Apropriado 
• Sob algumas condições competitivas de 

mercado 
• Baixa incerteza ambiental 
• Tarefas são repetitivas, facilmente 

mensuradas, necessitam de investimentos 
especializados 

 
Características do Desempenho 
• Forma mais eficiente 
• Altamente eficaz para algumas tarefas 

apropriadas 
• Pouco adaptativa 
 
Exemplos em Marketing 
• Contratos de compra de espaços de 

propaganda 
• Contratos de compra de transporte de 

produtos 
• Contratos de compra de pesquisas de campo 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 E
st

ru
tu

ra
is

 

D
es

ce
nt

ra
liz

ad
o 

/ N
ão

 -f
or

m
al

iz
ad

o 
/ E

sp
ec

ia
liz

ad
o 

Forma Orgânica 
 

Contexto Apropriado 
• Condições de falha de mercado 
• Alta incerteza ambiental 
• Tarefas são não freqüentes, são difíceis de 

mensurar, investimentos altamente 
especializados. 

 
Características do Desempenho 
• Muito adaptativo 
• Muito efetiva para tarefas não-rotineiras e 

especializadas 
• Menos eficiente  
 
Exemplos em Marketing 
• Organização por gerencia de produto 
• Força de vendas especializada 
• Equipes de pesquisa organizadas por grupos de 

produtos 

Forma Relacional 
 

Contexto Apropriado 
• Sob algumas condições competitivas de 

mercado 
• Alta incerteza ambiental 
• Tarefas não são freqüentes, são difíceis de 

mensurar, requerem poucos investimentos 
especializados 

 
Características do Desempenho 
• Muito adaptativa 
• Muito eficaz para tarefas não-rotineiras e 

especializadas 
• Menos eficiente  
 
Exemplos em Marketing 
• Contratos de prestação de serviços de longo 

prazo com agências de propaganda 
• Relacionamentos contínuos com empresas 

de consultoria  
 

 
Fonte: Ruekert, Walker e Roering (1985). 
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3.10.3 Organização de Marketing: Uma Estrutura Integrativa de Dimensões e 

Determinantes 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998) buscam explorar dimensões da organização para 

marketing, considerando os aspectos ambientais que podem afetar esse tipo de processo de 

organização. Buscam, também, explorar dimensões organizacionais estruturais e não-

estruturais, além de integrar as duas principais perspectivas apontadas nos estudos anteriores 

(funcional e atividades), já descritas neste estudo. 

 

O objetivo de Workman, Homburg e Gruner (1998) é entender como a organização e o papel 

de marketing variam no contexto de negócios, relatar aspectos da organização de marketing 

para o ambiente de negócios, descrever variações e desenvolver ilustrações e propostas para 

três dimensões organizacionais: 

• a localização estrutural de marketing e grupos de venda; 

• dispersão interfuncional das atividades de marketing; 

• o poder relativo das unidades de marketing. 

 

A partir do estudo desses assuntos organizacionais, Workman, Homburg e Gruner (1998) 

buscam o entendimento dos efeitos da orientação no desempenho de negócios. É importante 

ressaltar que assumem como base a mudança no papel de marketing de uma função intra-

firma para o papel de gerenciar relacionamentos com parceiros externos. Essa troca do estudo 

de marketing dentro da empresa para os limites entre-firmas é resultado da maior importância 

das alianças e da racionalização das atividade dentro da cadeia de valor, conforme discutido 

anteriormente. 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998) realizaram um estudo com 72 decisores de 44 empresas 

sendo 24 nos Estados Unidos da América e 20 na Alemanha. Para tanto, definiram alguns 

recortes na amostra. Primeiramente, focalizaram a análise no nível de unidades de negócios. 

Em segundo lugar, limitaram a amostra a empresas manufatureiras. Em seguida, visto que 

pesquisas anteriores identificaram fortes relacionamentos entre tamanho da empresa e 

dimensões estruturais, os autores procuraram empresas de diversos tamanhos. Por fim, 

incluíram empresas com variações em fatores considerados importantes para a definição da 
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organização de marketing, como intensidade de tecnologia, e empresas voltadas para o 

consumidor final com atuação no mercado industrial. 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998, p.27) apresentam um modelo integrador que relaciona 

dimensões da organização de marketing a fatores contextuais e circunstanciais. O modelo 

contempla análises estruturais e não-estruturais. Para os autores, “a dimensão estrutural lida 

com aspectos de estruturação organizacional, relatando relacionamentos, dimensões 

burocráticas, como centralização, formalização e padronização”. Quanto ao que chamam de 

dimensões não-estruturais, os autores trabalham especificamente a dispersão interfuncional 

das atividades de marketing, o poder de marketing e a interações interfuncionais. Esses 

aspectos não-estruturais têm recebido atenção maior na literatura de marketing, porque tem 

crescido o uso de times cross-functions e formas organizacionais que são mais adaptáveis para 

uma rápida mudança de ambiente. Tal relacionamento é demonstrado na figura 22. 

 

Fatores Externos a Empresa
• Incerteza de Mercado
• Incerteza Tecnológica

• Setor Industrial
• Contexto Social

Fatores Específicos da Empresa
• Tamanho da Empresa

• Relacionamento das Tarefas de 
Marketing e Vendas por meio das 

Unidades de Negócios

Fatores Específicos – Unidades 
Estratégicas de Negócios (UENs)

• Orientação Estratégica
• Orientação de Marketing

• Concentração dos Consumidores
• Orientação Global

Dimensões do Ambiente Dimensões da Organização de Marketing

Dimensões Estruturais
• Estrutura dentro dos Departamentos 

de Marketing e Vendas
• Formalização e Centralização
• Posicionamento Estrutural de 

Marketing e Vendas

Dimensões Não-Estruturais 
• Dispersão Cruzada das 
Atividades de Marketing

• Poder da Subunidade de Marketing
• Interações Cruzadas de Funções

Fatores Externos a Empresa
• Incerteza de Mercado
• Incerteza Tecnológica

• Setor Industrial
• Contexto Social

Fatores Específicos da Empresa
• Tamanho da Empresa

• Relacionamento das Tarefas de 
Marketing e Vendas por meio das 

Unidades de Negócios

Fatores Específicos – Unidades 
Estratégicas de Negócios (UENs)

• Orientação Estratégica
• Orientação de Marketing

• Concentração dos Consumidores
• Orientação Global

Dimensões do Ambiente Dimensões da Organização de Marketing

Dimensões Estruturais
• Estrutura dentro dos Departamentos 

de Marketing e Vendas
• Formalização e Centralização
• Posicionamento Estrutural de 

Marketing e Vendas

Dimensões Não-Estruturais 
• Dispersão Cruzada das 
Atividades de Marketing

• Poder da Subunidade de Marketing
• Interações Cruzadas de Funções

 
 

Figura 22: Relacionamento entre Dimensões Ambientais e Organização de Marketing 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998) 

 

No quadro 16 apresenta um resumo dos conceitos adotados por Workman, Homburg e Gruner 

(1998) para a definição desse quadro conceitual. 
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Quadro 16: Conceitos Ambientais e Definições Relevantes para o  

Modelo de Workman, Homburg e Gruner 

 
Conceito Definição do Conceito 

Incerteza de 
Mercado 

Magnitude, freqüência e imprevisibilidade das maiores mudanças em importantes aspectos 
do mercado (exemplo: mudanças nas preferências do consumidor, ações dos concorrentes, 
alternativas de distribuição). 

Incerteza 
Tecnológica 

Magnitude, freqüência e imprevisibilidade das maiores mudanças na tecnologia, tanto 
inserida em produtos como empregada em processos de produção. 

Setor 
Industrial Variável para ajustar variações sistemáticas por meio dos setores da indústria. 

Contexto 
Social 

Variável para ajustar variações sistemáticas entre as sociedades. Faz sentido, principalmente, 
em termos de comparações entre culturas de diferentes países ou grupos de países. 

Tamanho da 
Empresa 

Número de empregados da empresa em que uma unidade estratégica de negócios específica 
foi localizada. 

Relações entre 
as Tarefas de 
Vendas e de 
Marketing 

Similaridade de produtos, distribuição, tarefas de marketing e vendas por meio das unidades 
de negócios da empresa. 

Orientação 
Estratégica 

Medida bi-dimensional baseada na tipologia estratégica de Porter (1980), cujas ênfases são: 
diferenciação e baixos custos. 

Orientação 
para o 

Mercado 

"Geração da organização ampla de inteligência de mercado relacionada às necessidades 
atuais e futuras dos consumidores, disseminação da inteligência por meio dos 
departamentos, e capacidade de resposta da organização ampla" (KOHLI e JAWORSKI, 
1990, p.6). 

Concentração 
do Cliente 

Porcentagem de rendas vindas das contas dos maiores clientes diretos. Por cliente direto, 
refere-se à próxima empresa no canal de distribuição. 

Orientação 
Global 

Orientação aos interesses de mercados exteriores dos quartéis generais das unidades 
estratégicas de negócios. 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 

 

Como já foi dito, Workman, Homburg e Gruner (1998) enfatizam em seu modelo três 

dimensões principais da organização de marketing. A primeira é a estrutural, referente à 

localização de marketing e vendas na unidade de negócios. A segunda corresponde a 

dispersão interfuncional da função. A terceira dimensão é o poder relativo das unidades de 

marketing. As conclusões de cada uma dessas dimensões serão analisadas a seguir. 

 

• Efeitos dos Fatores Ambientais na Localização Estrutural de Marketing e Vendas 

 

Conforme descrito no tópico “Posicionamento e Organização da Função de Marketing dentro 

de Unidades Estratégicas de Negócios”, Workman, Homburg e Gruner (1998) identificam seis 
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tipos principais de organização das atividades de marketing, a saber: marketing e vendas 

funcionalmente organizados em uma unidade estratégica de negócios autônoma; marketing e 

vendas funcionalmente organizados em uma unidade estratégica de negócios autônoma e com 

um grupo de marketing corporativo; marketing em uma unidade estratégica de negócios que 

divide a força de vendas com outras unidades; marketing e vendas em unidade estratégica de 

negócios de distribuição com poucas funções de pesquisa, desenvolvimento e produção; 

marketing e vendas em grupos corporativos que são compartilhados por múltiplas unidades e 

tipos híbridos ou mistos. 

 

Segundo Workman, Homburg e Gruner (1998), a questão central é a definição de quais 

grupos funcionais são divididos pelas unidades estratégicas de negócios, pois, em alguns 

casos, as tarefas de marketing são bem semelhantes e aspectos da função marketing podem ser 

centralizados e, em outros casos, funções como vendas, pesquisa e desenvolvimento ou 

produção são divididas, enquanto o marketing é mantido em cada unidade de negócios. 

 

Para Workman, Homburg e Gruner (1998), as dimensões que justificam as variações 

observadas na localização de marketing na unidade estratégica de negócios são as 

apresentadas no quadro 17, especialmente o relacionamento das tarefas de marketing e vendas 

dentro da unidade e o tamanho da empresa. 

 

Quando há alto grau de relacionamento entre as tarefas de marketing e vendas, é mais 

provável que as empresas se utilizem da forma organizacional de marketing e vendas (P1). No 

tocante ao tamanho da empresa, pequenas empresas provavelmente terão unidades 

estratégicas de negócios autônomas, enquanto grandes empresas provavelmente distribuirão 

sua força de vendas entre as unidades ou estabelecerão unidades de distribuição, variando 

conforme regiões ou segmentos industriais (P2). Empresas muito globalizadas estabelecerão, 

mais provavelmente, unidades de distribuição nos mercados principais (P3).  
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Quadro 17: Variações no Nível das Dimensões Ambientais 

 por meio da Tipologia do Marketing e Localização de Vendas 

 
Variações 

 
Associação de Tarefas de 
Marketing e Vendas em 

Unidades de  
Negócios (P1) 

Tamanho 
da Empresa 

(P2) 

Orientação 
Global 

(P3) 

Orientação 
para o 

Mercado 
(P4) 

Marketing e vendas em 
unidade estratégica de 
negócios autônoma 

Baixa Pequeno Baixa Alta 

Marketing e vendas em 
unidade estratégica de 
negócios com marketing 
central 

Moderada Médio Moderada Alta 

Marketing em unidade 
estratégica de negócios com 
força de vendas compartilhada 

Moderada Grande – Moderada 

Marketing e vendas em 
unidade estratégica de 
negócios de distribuição 

– Grande Alta Baixa 

Funcionários de marketing e 
vendas 

Alta – – Baixa 

 
Fonte: Workman, Homburg e Gruner (1998). 

 

Por fim, Workman, Homburg e Gruner (1998) propõem que quando uma unidade estratégica 

de negócios é fortemente orientada para o mercado (JAWORSKI e KOHLI, 1993 e SLATER 

e NAVER, 1994, apud WORKMAN, HOMBURG E GRUNER, 1998), ela provavelmente 

tem unidades descentralizadas e autônomas, com poucas funções de marketing centralizadas, 

enquanto organizações pouco orientadas para o mercado provavelmente possuem estruturas 

de marketing e de vendas separadas das atividades de design e produção (P4). 

 
• Efeitos de Fatores Ambientais na Dispersão Interfuncional das Atividades de 

Marketing 

 

Para a análise da dispersão interfuncional, Workman, Homburg e Gruner (1998, p.32) 

modificam sua perspectiva funcional para uma perspectiva baseada na atividade. Os autores 

definem dispersão interfuncional das atividades de marketing como o “grau no qual os grupos 

funcionais, que não sejam o marketing, estão envolvidos nas atividades tradicionais do 

marketing”. 
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Encontraram variações significantes nas atividades que eram responsabilidade do 

departamento de marketing e, principalmente, onde eram alocadas as atividades tradicionais 

de marketing, como gerenciamento de produtos, precificação, pesquisa de mercado, 

gerenciamento de vendas, serviço e suporte, e propaganda. 

 

Um ponto a ser ressaltado neste tópico é o fato de na literatura serem seguidos dois caminhos 

principais para se discutir esse assunto. O primeiro surge de forma indireta em estudos sobre 

gestão da qualidade total, reengenharia dos processos e análise da cadeia de valor, com uma 

discussão indireta sobre onde as tarefas de marketing poderiam ser alocadas. O segundo é 

uma linha de pesquisa sobre redes e relações entre empresas, focando a alocação das 

atividades e responsabilidades do marketing além das fronteiras organizacionais em vez de 

pesquisá-la dentro da empresa (WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998). 

 

Quanto maior a incerteza (de mercado e tecnológica), maior é a dispersão interfuncional das 

atividades de marketing. Em situações com alto grau de incerteza, a alocação de tarefas para 

unidades organizacionais é menos estabelecida, e as empresas tornam-se mais suscetíveis a 

tentar uma variedade de arranjos organizacionais para unir a compreensão do mercado e as 

habilidades técnicas. Além disso, segundo Workman, Homburg e Gruner (1998), a dispersão 

interfuncional das atividades de marketing será maior em empresas que vendem para clientes 

industriais, pois elas possuem redes de estruturas organizacionais mais adaptáveis e fluidas do 

que as empresas que vendem diretamente para os consumidores finais. 

 

Conforme diminui o tamanho da empresa, aumenta a dispersão interfuncional das atividades 

de marketing. Isso acontece em pequenas empresas por haver nelas menos especialização e 

faltarem linhas claras de autoridade. No caso, é mais comum que as atividades sejam diluídas 

entre outros departamentos, em comparação com uma empresa maior. Entende-se, ainda, que 

a dispersão interfuncional das atividades de marketing será maior nas empresas que enfatizam 

estratégias de diferenciação e mais baixa naquelas que enfatizam estratégias baseadas em 

custos (WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998). 

 

Por fim, Workman, Homburg e Gruner (1998) postulam que a orientação para o mercado 

aumenta a dispersão interfuncional das atividades de marketing, pois, por definição, a 

orientação para o mercado enfatiza, entre outras coisas, a disseminação das informações de 

mercado pelas fronteiras interfuncionais. 
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• Efeitos dos Fatores Ambientais no Poder Relativo do Marketing 

 

Retornando à perspectiva funcional, Workman, Homburg e Gruner (1998) buscam entender a 

influência relativa de grupos funcionais na unidade de negócios. Nesse sentido, o poder dos 

grupos é um fator organizacional facilmente entendido pelos gestores, e variações 

significativas no poder da área de marketing em relação ao de outros grupos funcionais 

selecionados são citados por eles. 

 

Para entender o poder do marketing, Workman, Homburg e Gruner (1998) focalizam as 

relações laterais em vez das relações verticais da empresa, conceituando o poder como uma 

função do departamento em vez dos gerentes individuais. Tal enfoque é diferente do adotado 

neste estudo, em que se busca entender o poder dos indivíduos no processo de definição das 

estruturas organizacionais de marketing. 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998, p.33) definem o poder de um grupo funcional “como a 

quantidade relativa de influência exercida sobre questões estratégicas em uma unidade de 

negócios durante um horizonte especificado de tempo”. 

 

As variáveis relacionadas às incertezas de mercado e tecnológica possuem efeitos diferentes 

no trabalho desses autores. Se originada no mercado, ela aumentará o poder do marketing, ao 

passo que se ela tiver origem na tecnologia, diminuirá o poder relativo do marketing.  

 

As áreas de marketing em empresas cujos clientes são indústrias possuem relativamente 

menos poder do que as funções de pesquisa e desenvolvimento, produção ou vendas. Por 

outro lado, o marketing tem mais poder em empresas cujos clientes são consumidores finais. 

Esse fato decorre da maior ênfase nos conceitos de marketing nessas empresas que produzem 

para o cliente final, em comparação com as empresas que vendem para outras empresas 

(WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998). 

 

Workman, Homburg e Gruner (1998) afirmam que o marketing possui maior poder dentro da 

empresa quando as tarefas de marketing e vendas estão mais intimamente relacionadas nas 

unidades de estratégia de negócios, pois as sinergias do marketing e das vendas têm 

importante papel estratégico. No tocante à orientação estratégica, a área de marketing tem 
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mais poder quando a ênfase é dada na diferenciação do que quando é dada em uma estratégia 

de custos baixos. 

 

Quanto à orientação para o mercado, Workman, Homburg e Gruner (1998) colocam a 

existência de um paradoxo, visto que se mais grupos na empresa envolvem-se na 

interpretação do mercado e na relação com o consumidor, o poder da unidade funcional de 

marketing diminuirá. Conforme cresce a concentração de consumidores, o marketing perde 

poder, pois perde seu papel-chave de mediar as fronteiras, de interpretar o mercado quando há 

número limitado de clientes. 

 

Assim, tendo estudado a função organizar, os aspectos vinculados à estruturação 

organizacional, as questões do escopo de marketing, seus conceitos e a administração de 

marketing, bem como confrontado duas linhas teóricas para compreender a organização e a 

estruturação organizacional para a execução das atividades de marketing, identificamos a 

necessidade de fazer uma pesquisa de campo para verificar como este assunto é visto e 

gerenciado em empresas. 
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4 PROPOSIÇÃO E ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

Após a compreensão da situação-problema, tendo claros os objetivos propostos e o aporte 

conceitual que respalda o entendimento do problema, passa-se à estruturação teórica do 

método científico de pesquisa de campo que será utilizado neste estudo, em busca das 

repostas às questões colocadas. 

 

Neste tópico serão abordadas as tipologias de pesquisa e discutido o tipo de pesquisa de 

campo escolhido para o estudo, por meio de definições, críticas e estruturação do método do 

estudo de caso. 

 

4.1 Classificações de Pesquisas 

 

O desenvolvimento de uma pesquisa pode ter diversas finalidades. Segundo Selltiz et al. 

(1975), uma pesquisa pode atender a objetivos assim entendidos: 

• familiarizar-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão dele, freqüentemente 

para poder formular um problema mais preciso de pesquisa ou criar novas hipóteses; 

• apresentar precisamente as características de uma situação, um grupo ou um indivíduo 

específico (com ou sem hipóteses específicas iniciais a respeito da natureza de tais 

características);  

• verificar a freqüência com que algo ocorre ou com que está ligado a alguma outra coisa 

(geralmente, mas não sempre, com uma hipótese inicial específica);  

• verificar uma hipótese de relação causal entre variáveis. 

 

O objetivo geral de um método de pesquisa é encontrar respostas ou soluções para os 

problemas por meio de uma investigação organizada, crítica, sistemática, científica e baseada 

em dados observados. O papel da metodologia de pesquisa é guiar o processo da pesquisa por 

meio de um sistema de procedimentos (SEKARAN, 1992). 

 

Para Gil (2002, p.17), pesquisa é o "procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos". Minayo (1994, p.23) 
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defende que a pesquisa é “uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 

esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”. É, assim, uma atividade 

inacabada, na qual as descobertas são sempre renovadas e as verdades não são absolutas. 

 

Diversas são as formas de abordar um problema, e muitos métodos de pesquisa científica 

estão disponíveis. O desafio é identificar o método que seja mais adequado para apresentar 

respostas ao problema proposto. O método a ser adotado depende do objeto de estudo, da 

natureza do problema e dos objetivos do pesquisador. 

 

Selltiz et al. (1975), ressaltam que há três tipos principais de pesquisa: a exploratória, a 

descritiva e a causal. As duas últimas possuem natureza conclusiva. A pesquisa exploratória 

visa trazer familiaridade com o problema, com o objetivo de torná-lo mais explícito, ou 

construir hipóteses, tendo como principal foco o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições. A pesquisa descritiva demonstra as características de determinado fenômeno, 

estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza, buscando, algumas vezes, 

determinar a natureza dessa relação. Por fim, a pesquisa causal tem como principal objetivo 

tornar algo mais compreensível, justificando os motivos. Busca esclarecer quais fatores 

contribuem, e de que forma, para a ocorrência de determinado fenômeno (GIL, 2002). 

 

Dessa forma, o trabalho de campo aqui relatado possui caráter exploratório e qualitativo, 

tendo por objetivo desenvolver familiaridade com a natureza do fenômeno e com as 

características essenciais das variáveis propostas no estudo, orientando futuras pesquisas. No 

próximo item será detalhado o método de pesquisa de campo proposto. 

 

 

4.2 Abordagem da Pesquisa de Campo Proposta 

 

Conforme Bonoma (1985, apud WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998, p.26), “a 

coordenação das atividades de marketing com as outras funções de negócios é, atualmente, 

um fenômeno não-quantificável, pois eles são tão complexos que é impossível no atual 

estágio de desenvolvimento da teoria saber o que quantificar”. 
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A pesquisa proposta tem caráter exploratório, visando trazer maior compreensão sobre o 

assunto organização para a execução das atividades de marketing, delimitando o problema 

com maior precisão e trazendo luz ao assunto para que ele possa ser explorado em pesquisas 

futuras. 

 

Em estudos exploratórios, como o proposto, busca-se o entendimento de diferentes aspectos 

do fenômeno e de suas interações. As fontes de dados primárias são, normalmente, 

qualitativas e, assim, precisam ser analisadas. A amostra tende a ser pequena e não-

representativa. Entre os possíveis métodos para a coleta de dados, podem ser citadas as 

entrevistas com especialistas, a análise de dados secundários, a pesquisa qualitativa e os 

estudos de caso, método adotado na pesquisa aqui relatada (SELLTIZ et al. 1975). 

 
Quadro 18: Comparativo: Pesquisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa 

 
Pesquisa Qualitativa Pesquisa Quantitativa 

Depende de dedução – conclusões, raciocínio ou 
inferências de princípios gerais para particulares. 

Depende de indução – generalizações por coleta, 
exame e análise de casos específicos. 

Requer envolvimento do pesquisador com pessoas, 
eventos e ambiente como parte integrante do processo. 

Requer imparcialidade por parte do pesquisador. 

Oferece valor especial ao processo de produção de 
novos conceitos ou teorias. 

Foco no exame de teorias e generalizações de 
pesquisa. 

Procura fornecer descrição completa do fenômeno em 
toda a sua complexidade. 

Procura estabelecer relacionamento de causa e efeito 
em ou entre experiências. 

Tenta descobrir e mostrar suposições que estão por 
trás das ações ou dos eventos. 

Focaliza mais o teste das suposições em vigor. 

Usa contextos de uma situação natural como dados 
primários. Lida com descrições detalhadas dos 
contextos de uma situação. 

Constrói ou controla contextos de uma situação e lida 
com quantidades e números como dados primários. 

Inicia com questões ou problemas amplos e procura 
limitá-los. 

Inicia com fenômeno específico e tenta relacioná-lo a 
outros, para esclarecer questões mais amplas. 

Tende a lidar com amostras pequenas e únicas (sem 
igual). 

Encoraja o estudo de grandes amostras e altamente 
representativas. 

Considera o contexto dos eventos como parte 
integrante dos dados primários. 

Tende a desconsiderar o contexto ou controlá-lo, para 
minimizar influências de nuanças que possam afetá-lo. 

Depende profundamente de relatar e informar para 
demonstrar significância. 

Utiliza análise estatística, particularmente empregando 
probabilidades, para demonstrar significância. 

 
Fonte: Fernandes e Gomes (2004, p.17). 
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Fernandes e Gomes (2004, p.17), com base em Mauch e Birch (1998, p.18), apresentam uma 

comparação entre as abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa, evidenciando suas 

principais características, conforme pode ser visto no quadro 18. 

 

No tocante ao design de uma pesquisa qualitativa, diversos tipos e estratégias de coleta, 

análise e confecção de relatórios podem ser adotados. Creswell (1998) apresenta cinco 

tradições na pesquisa qualitativa: estudo biográfico; estudo fenomenológico; grounded 

theory; ou teoria fundamentada; etnografia; e estudo de caso. 

 

• Estudo Biográfico – consiste no estudo do indivíduo, de suas experiências, por meio de 

depoimentos, documentos e material arquivado. É a descrição de momentos significativos 

de um indivíduo por meio de documentos vitais. Reúne-se o material biográfico, 

organiza-se o material em torno de eixos, exploram-se os significados dessas histórias e 

definem-se estruturas para explicar os significados da interpretação. 

 

• Fenomenologia – é uma descrição das experiências vividas de vários sujeitos sobre um 

conceito ou fenômeno, visando identificar a estrutura essencial ou os elementos 

invariantes do fenômeno, ou seja, seu significado central. 

 

• Teoria Fundamentada (Grounded Theory) – tem por objetivo gerar ou descobrir uma 

teoria a partir de uma situação em que os indivíduos interagem. Coletam-se, 

primariamente, dados de entrevistas por meio de múltiplas visitas ao campo. A teoria é 

gerada durante o processo de pesquisa, concomitante à coleta dos dados, ou seja, à 

medida que os dados vão sendo coletados. As hipóteses e os conceitos são trabalhados 

fora do curso do estudo. 

 

• Pesquisa Etnográfica – é a descrição e a interpretação de um sistema cultural ou social a 

partir do exame dos padrões de comportamento observáveis. Envolve extenso trabalho de 

campo e pode ser aplicada em vários sistemas sociais. Pode ocorrer por meio de 

observações diretas das atividades do grupo estudado, comunicações e interações com 

pessoas e entrevistas formais e informais. 
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• Estudo de Caso – refere-se à exploração de um sistema delimitado, partindo de uma 

coleta de dados detalhada, em profundidade, envolvendo fontes múltiplas de informação. 

Os desafios inerentes a esse modelo, segundo Creswell (1998), são os seguintes: a própria 

identificação do caso, a escolha de sua delimitação e suas fronteiras. 

 

Moustakas (1994, apud HOLANDA, 2006) destaca as qualidades comuns aos diversos 

modelos de pesquisa em ciências humanas, em contraste com os modelos da ciência natural e 

em relação à pesquisa quantitativa. São elas: 

• reconhecimento do valor das metodologias qualitativas e dos estudos da experiência 

humana como não-aproximadas às abordagens quantitativas; 

• foco na experiência de totalidade (em relação a uma ênfase em objetos e partes nas outras 

metodologias); 

• busca de significados e essências da experiência (utilizando-se de diferentes medidas e 

explicações); 

• obtenção de descrições da experiência em considerações na primeira pessoa, por meio de 

entrevistas formais e informais e de conversações; 

• um olhar aos dados da experiência como imperativo para compreender o comportamento 

humano e como evidência para investigações científicas; 

• formulação de questões e problemas que refletem o interesse, o envolvimento e o 

comprometimento do pesquisador; 

• visão do comportamento e da experiência como uma relação integrada e inseparável entre 

sujeito e objeto, e entre partes e todo. 

 

A revisão bibliográfica realizada ampara o desenvolvimento de hipóteses que permitem o 

entendimento da situação-problema por meio do método de estudo de caso. Busca-se a 

compreensão dos fatos e não a sua mensuração. Esta é, então, uma pesquisa exploratória e 

também de natureza qualitativa, e, portanto, não-estruturada e baseada em amostras pequenas. 

 

Dessa forma, neste trabalho, utilizar-se-á o fará uso o método de estudo de caso que, 

conforme Yin (2005), tem por objetivo investigar um fenômeno contemporâneo no seu real 

contexto, no qual os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos, 

sendo necessária a utilização e análise de diversas fontes de evidência: entrevistas, arquivos, 

documentos, observação etc. O estudo de caso busca entender uma decisão ou um conjunto de 
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decisões. No caso em questão, entender as decisões sobre a estrutura organizacional para 

executar as funções de marketing, a fim de compreender os motivos pelos quais as decisões 

foram tomadas, como foram implementadas e quais são os resultados e conseqüências delas. 

 

Deve ficar claro que não se pode confundir estudos de caso para fins de ensino com o método 

de estudo de caso com fins de pesquisa, como o proposto neste trabalho. Na primeira situação, 

o objetivo é estabelecer um quadro didático para debates entre estudante, não havendo 

preocupação essencial em refletir com precisão e abrangência os fenômenos reais e as suas 

interações com o seu contexto (YIN, 2005; CAMPOMAR, 1991). 

 

4.3  Pesquisa Feita pelo Método do Estudo de Caso  

 

O estudo de caso é um método qualitativo, uma vez que as inferências a partir dos resultados 

obtidos não são estatísticas (CAMPOMAR, 1991). Consiste na análise intensiva de uma ou 

poucas situações, em que são priorizados a descrição completa e o entendimento dos fatores 

de cada situação (BOYD e STASCH, apud CAMPOMAR, 1991). 

 

Bonoma (1985) ressalta que o método de estudo caso não permite mensurações e que é 

adequado na pesquisa de fenômenos de marketing, visto que muitos deles apresentam baixa 

construção teórica e alta complexidade de observação. 

 

Para Goode e Hatt (1979), o estudo de caso é um meio de organizar dados sociais, 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado. É, assim, uma abordagem que 

considera a unidade social como um todo e inclui o entendimento do desenvolvimento dessa 

unidade, a qual pode ser uma pessoa, um grupo social, um conjunto de relações e processos 

ou mesmo toda uma cultura. 

 

Segundo Campomar (1991, p.96), o estudo de caso é um método de pesquisa social empírica 

que envolve a análise intensiva de número relativamente pequeno de situações. Gil (2002, 

p.58) entende que o estudo de caso "é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 

ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados". 
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Yin (2005, p.32) defende o método de estudo de caso como uma investigação empírica que 

aborda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 

Conforme defende Stake (1999), a principal diferença entre o estudo de caso e as outras 

possibilidades de pesquisa é o foco de atenção do pesquisador que busca a compreensão de 

um particular caso em sua complexidade. O autor coloca que quando se faz referência a 

estudo de caso, não se trata de uma escolha metodológica, mas, fundamentalmente, da escolha 

de um determinado objeto a ser estudado, o qual pode ser uma pessoa, um programa, uma 

instituição, uma empresa ou um certo grupo de pessoas que compartilham o mesmo ambiente 

e a mesma experiência. 

 

Gummesson (2000) argumenta que o uso de estudo de caso está se tornando altamente 

difundido na administração. Em muitas universidades, teses de doutorado em marketing, 

estratégia, organização, entre outras, estão sendo realizadas com base em estudos de caso. 

 

Nesse sentido, Hartley (1995, apud GODOY, 2006) argumenta que o método de estudo de 

caso consiste em uma investigação detalhada, freqüentemente com dados coletados durante 

um período de tempo, de uma ou mais empresas, visando prover uma análise do contexto e 

dos processos envolvidos no fenômeno estudado. Defende o autor que o estudo de caso tem 

sido amplamente utilizado na área do comportamento organizacional, especialmente quando 

se deseja compreender processos de inovação e mudanças organizacionais, a partir da 

complexa interação entre as forças internas e o ambiente externo. O método permite rastrear 

os processos de mudança, identificando e analisando as forças históricas, as pressões 

contextuais e a dinâmica de vários grupos de stakeholders na aceitação ou na oposição a esses 

processos, em uma ou mais empresas, ou em grupos específicos no seu interior. 

 

O estudo de caso é aplicável como método de pesquisa de acordo com algumas 

características, conforme citam Bonoma (1985) e Yin (2005): 

• a proposta de pesquisa (o problema em si); 

• a natureza do fenômeno enfocado; 

• o nível de controle que o pesquisador tem sobre os eventos comportamentais; 

• o foco temporal da pesquisa (eventos contemporâneos ou históricos). 
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Bonoma (1985) afirma que no tocante ao problema em si, a proposta de pesquisa, o objetivo 

de um estudo de caso é realizar generalizações analíticas com base no caso, de forma a 

consolidar o modelo teórico. Quando se trata da natureza do fenômeno estudado, o autor 

coloca que é necessário distinguir duas dimensões: o fenômeno pode ser separado do seu 

contexto natural; e se o fenômeno é passível de quantificação. Assim, o método do estudo de 

caso caracteriza-se como instrumental adequado para entender a inter-relação entre as 

variáveis propostas, capaz de permitir que o problema seja compreendido de forma mais 

ampla. 

 

Quanto ao terceiro ponto, o nível de controle que o pesquisador tem sobre os eventos 

comportamentais, segundo Yin (2005), deve-se ter claro ao optar pelo estudo de caso que 

esse é um método em que não é possível controlar o comportamento dos fenômenos de forma 

direta, precisa e sistemática. Por fim, coloca o autor, deve-se ressaltar o foco temporal como 

importante delimitador, pois os estudos de caso são mais adequados para eventos 

contemporâneos, tendo capacidade maior de tratar com diversos aspectos da situação-

problema. 

 

Bonoma (1985) ressalta que não existe um método de pesquisa totalmente perfeito, visto que 

todos eles apresentarão algum tipo de limitação. Como demonstra o diagrama da figura 23, 

para se aproximar da realidade é necessário algum tipo de sacrifício quanto à integridade dos 

dados e vice-versa. Assim, se o objetivo for uma alta integridade de dados, é provável que 

ocorra uma perda de realidade, da interação entre a situação-problema e o contexto. 

 

Conforme afirma Campomar (1991, p.96), “há muito preconceito quanto ao uso de casos em 

pesquisa”, ressaltando que “tanto os métodos quantitativos quanto os qualitativos têm suas 

limitações e essas limitações devem ser claramente mencionadas nos trabalhos científicos a 

serem publicados”. 

 

Segundo Bonoma (1985), os projetos de pesquisa que demandam grande entendimento da 

realidade e baixa integridade de dados, como o estudo de caso, são, normalmente, estudos nos 

quais ou o corpo teórico não está bem desenvolvido ou o fenômeno a ser estudado não pode 

ser dissociado facilmente do seu contexto real, como o aqui proposto. O autor argumenta que 
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a realização de um estudo de caso deve seguir uma seqüência lógica conforme propõem os 

principais autores que abordam o tema. 

 

 

 
 

Figura 23: Escolha do Método de Pesquisa 

 
Fonte: Bonoma (1985). 

 

O projeto de pesquisa deve, então, relacionar de forma lógica os dados de campo com os 

problemas de pesquisa propostos no inicio do estudo. Yin (2005) coloca que o projeto de 

pesquisa é como um esquema de pesquisa que deve ter claro quais questões estudar, quais 

dados coletar e como analisar os resultados. Assim, o autor fornece um roteiro para o 

desenvolvimento dos estudos de caso, o qual é abordado a seguir. 

 

• Questões do Estudo – o objetivo de toda pesquisa é descobrir respostas para seus 

questionamentos por meio do emprego de processos científicos. A maneira como uma 

questão está estruturada é fundamental para se determinar a estratégia (método) de 

pesquisa a ser adotada. O estudo de caso possui uma vantagem distinta quando elabora 

questões do tipo como ou por que a respeito de um conjunto de fatos sobre o qual o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle. 
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• Proposições do Estudo – é fundamental relacionar as questões às proposições da 

pesquisa. Uma hipótese é uma proposição que pode ser colocada à prova para determinar 

sua validade. A hipótese é a conexão entre a teoria e a investigação que conduz à 

descoberta de novos conhecimentos. 

 

• Unidade de Análise do Estudo de Caso – é o foco central do problema de pesquisa. 

Campomar (1991) complementa a idéia colocando que a natureza do estudo pode ser 

holístico-global ou encaixada. Yin (2005) afirma que, nos casos holísticos, o foco é o 

contexto geral do fenômeno. Nos casos incorporados, ou de natureza encaixada, o foco é 

desviado para uma subunidade ou para várias subunidades, inseridas em um contexto mais 

amplo. 

 

• Lógica de Ligação dos Dados às Proposições (Hipóteses) – é a análise conjunta entre 

revisão teórica e resultados dos casos. Conforme destacam Selltiz et al. (1975), quaisquer 

que sejam as fontes de uma hipótese, ela realiza uma importante função no estudo, pois 

tanto serve como um guia para os tipos de dados que precisam ser compilados quanto 

serve como uma maneira de organizá-los de forma mais eficiente na análise. 

 

• Critério de Interpretação dos Fatos – meio pelo qual é feito o embasamento teórico dos 

fatos do estudo, de forma a propor generalizações analíticas (teóricas).  

 

Dessa forma, entende-se que a investigação do estudo de caso não é uma simples coleta de 

dados, mas sim uma estratégia de pesquisa que possui características específicas (YIN, 2005): 

• enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados; 

• baseia-se em várias fontes de evidências; 

• beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 

análise de dados. 

 

Apesar de muitos autores defenderem a utilização do método de estudo de caso na pesquisa 

social empírica, críticas e restrições devem ser citadas. Yin (2005, p.28) destaca o desprezo de 

alguns pesquisadores, para os quais, o método de estudo de caso é uma forma de investigação 
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menos desejável que os experimentos ou os levantamentos entre essas pessoas. As principais 

críticas feitas por pesquisadores e destacadas pelo autor são: 

• falta de rigor da pesquisa de estudo de caso; 

• fornece pouca base para fazer uma generalização científica; 

• demora muito e resulta em inúmeros documentos ilegíveis. 

 

Stake (1999) consolida as principais críticas ao método do estudo de caso: a pesquisa é 

subjetiva; novos quebra-cabeças são produzidos, mais freqüentemente do que soluções para 

os velhos; a sua contribuição para ciência é lenta e tendenciosa; os resultados são de pouco 

sucesso para o avanço na prática social; existem riscos éticos; e, por fim, o custo e os recursos 

consumidos são muito elevados. 

 

Gummesson (2000) também compila diversas críticas contrárias ao estudo de caso como 

método científico: não possui validade e confiança estatísticas; pode ser usado para a geração 

de hipóteses, mas não para testá-las; generalizações não podem ser feitas sobre a base de 

estudo de caso. 

 

Godoy (2006, p.139) preocupa-se com a questão das validações externa e interna do estudo de 

caso. Como não se aplica a questão da amostragem estatística no estudo de caso, o importante 

na validação externa é entender em que medida os resultados encontrados em uma 

investigação particular podem ser extrapolados para outros contextos. No tocante à validade 

interna, o desafio é entender em que medida o relato do caso representa o fenômeno social ao 

qual se refere. 

 

Tais críticas e questionamentos são relevantes e devem ser considerados a todo o momento 

pelo pesquisador que opta por um método qualitativo de pesquisa como o estudo de caso, pois 

é sua responsabilidade evitar possíveis desvios decorrentes do processo. 

 

Por fim, deve ser mencionado Eisenhardt (1989), o qual defende que o método do estudo de 

caso permite a comparação dos resultados levantados com a literatura existente, fato que 

amplia a qualidade do trabalho científico. Durante o processo, o pesquisador tem contato com 

questões relacionadas ao que contradiz, ao que é convergente e ao porquê dos fatos. Caso a 

teoria existente seja convergente com a construída, o método ajuda somando poder 

explicativo à teoria e à sua validade interna. No entanto, quando a teoria existente é 
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divergente da estudada, surge a oportunidade de o trabalho explicar o fenômeno de outra 

forma. 

 

4.4 O Projeto de Pesquisa que Utiliza um Estudo de Caso 

 

O estudo de caso possibilita, então, a análise de uma situação em um universo, além de 

permitir a definição de bases para pesquisas futuras. Yin (2005) afirma que um projeto de 

pesquisa que utiliza o método de estudo de caso deve apresentar cinco componentes 

essenciais: 

• questões de pesquisa, provavelmente do tipo como e por quê; 

• suas proposições, ou seu propósito, no caso de estudos exploratórios; 

• suas unidades de análise, cuja definição está relacionada à maneira como as questões 

iniciais de pesquisa foram definidas; 

• a lógica da ligação dos dados às proposições; 

• os critérios para a interpretação dos dados. 

 

Uma investigação do tipo estudo de caso pode ser desenvolvida sob diferentes perspectivas, 

cabendo ao pesquisador estar atento para que suas escolhas estejam adequadas ao problema de 

pesquisa que pretende enfrentar. Merriam (1988) propõe uma diferenciação em que ressalta as 

categorias do estudo de caso conforme a natureza dos seus objetivos: descritivo, interpretativo 

e avaliativo. 

 

• Descritivos – apresenta um relato detalhado de um fenômeno social que envolve sua 

configuração, estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento com outros 

fenômenos. Ilustra a complexidade da situação e, normalmente, não se guia por hipóteses 

previamente estabelecidas, nem busca a formulação de hipóteses genéricas. 

 

• Interpretativos – além da descrição do fenômeno, busca encontrar padrões de dados e 

desenvolver categorias conceituais que permitam ilustrar, confirmar ou opor-se a 

suposições teóricas. O pesquisador precisa de grande número de informações que lhe 

possibilite teorizar sobre o fenômeno. 
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• Avaliativo – a preocupação aqui é gerar dados e informações de forma empírica e 

sistemática com o objetivo de apreciar o mérito e julgar os resultados e a efetividade de 

um programa. 

 

Para Stake (1999), os tipos de estudos de caso devem ser classificados como intrínsecos, 

instrumentais e, ainda, casos coletivos quando se faz necessário o uso de mais de um caso 

instrumental. Essa distinção decorre do entendimento das diferenças entre as abordagens 

necessárias para cada tipo. Em um estudo intrínseco não há escolha prévia, o objetivo do 

estudo é dado e visa analisar uma empresa específica ou um programa específico. Em um 

estudo de caso instrumental, o objetivo é a busca e obtenção de insights sobre uma questão de 

pesquisa ou um entendimento geral sobre o assunto. Esse segundo tipo permite compreender 

situações além do caso específico escolhido. 

 

Yin (2005), por sua vez, defende que a execução de um projeto de pesquisa com o uso de 

estudo de caso deve, inicialmente, passar por definições referentes ao número de casos a 

serem estudados e à natureza do estudo. Quanto ao número de casos a serem estudados, ele 

pode ser único ou composto por casos múltiplos. No referente à natureza do estudo, ele pode 

ser holístico ou incorporado/encaixado (embedded). Ressalta-se que, neste trabalho o termo 

embedded será traduzido por encaixado (CAMPOMAR, 1991) em vez de incorporado.  

 

Segundo Yin (2005, p.62), o caso único é adequado quando se utiliza o caso para determinar 

se as proposições de uma teoria estão corretas, quando o caso sob estudo é raro ou extremo e 

não existem muitas situações semelhantes para que sejam feitos estudos comparativos, 

quando o caso é revelador e permite o acesso a informações não-facilmente disponíveis. A 

utilização de casos múltiplos é indicada, conforme o autor, quando se pretende obter provas 

mais convincentes para o estudo global e, assim, elaborar um estudo de casos mais robusto. 

 

Nesse sentido, deve-se ressaltar a importância da lógica da replicação em contraste com a 

lógica da amostragem em estudo de casos múltiplos. Segundo Yin (2005), enquanto a lógica 

da amostragem busca estudar um grupo que represente a população, a lógica da replicação 

busca encontrar semelhanças a partir da análise de cada caso. Essa lógica ajuda a prever 

resultados semelhantes, chamada de replicação literal, ou contrastantes, conhecida como 

replicação teórica. 
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Conforme Yin (2005), a replicação literal ocorre quando, a partir da escolha dos estudos de 

casos, se espera que os resultados encontrados sejam similares. Esse tipo de replicação deve 

ser usado quando há divergências teóricas sobre o comportamento do fenômeno estudado. Já 

a replicação teórica ocorre quando se selecionam os casos de forma a produzir resultados 

contrastantes apenas por razões previsíveis. Essa forma de replicação é usada para identificar 

fenômenos em situações em que os casos tenham características distintas entre si. 

 

No tocante à natureza do estudo, se holístico ou encaixado, as diferenças são decorrentes da 

forma de condução do estudo. No holístico, examina-se a natureza global da unidade de 

análise. Já no estudo encaixado (embedded) estuda-se um ou diversos níveis de análise. As 

unidades de análise podem ser reuniões, funções, locais determinados ou outro processo de 

interesse para o caso (YIN, 2005). 

 

Dessa forma, visando atingir os objetivos propostos neste estudo, definiu-se como estratégia 

de atuação no campo a utilização do método de estudo de caso múltiplo e encaixado. Além 

disso, ele seguirá uma linha interpretativa e instrumental, com a replicação teórica servindo 

como meio para a obtenção de novos insights. 

 

4.4.1 A Escolha de uma Unidade de Análise 

 

Godoy (2006) coloca que após a decisão sobre qual ou quais casos estudar, é necessário 

estabelecer as fronteiras do interesse do pesquisador. Assim, o pesquisador deverá decidir 

onde observar, quando observar, quem observar, o que observar, como observar. 

 

Esse processo estabelece as fronteiras do caso, determinando os ambientes em que será 

realizado, quando os dados serão coletados, qual o tempo estimado para essa coleta, quais 

atores serão envolvidos, quais situações-chave e incidentes críticos fazem parte do processo 

(GODOY, 2006, p.129). Portanto, a unidade de análise de um estudo de caso é o próprio caso 

a ser estudado. 

 

Para Yin (2005, p.44), a definição da unidade de análise relaciona-se diretamente com a forma 

como as questões iniciais de pesquisa foram definidas. No entanto, algumas vezes as unidades 

de análise são definidas de uma maneira e o fenômeno exige uma definição diferente. No 

estudo de caso encaixado também é necessário definir as subunidades de análise. Essas 
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subunidades são um importante mecanismo para direcionar a investigação de um estudo de 

caso. 

 

4.4.2 O Papel da Teoria e a Revisão da Literatura para o Campo 

 

A visão de mundo, as crenças sobre a produção de conhecimento e a afiliação a determinado 

campo de estudos do pesquisador desempenham papel fundamental na forma como ele irá 

conduzir o estudo de caso. Mesmo dentro de um campo de estudo específico é possível 

analisar diferentes fenômenos a partir de diferentes paradigmas (GODOY, 2006, p.129). 

 

Segundo Becker (1994), por um lado o estudo de caso visa obter ampla compreensão do 

grupo em estudo, conhecendo as interações internas e as relações com o ambiente externo. 

Por outro lado, ele procura articular declarações teóricas capazes de explicar regularidades do 

processo e estruturas sociais. Dessa forma, vários fenômenos analisados durante o trabalho de 

campo podem ser incorporados em um relato que expresse a relevância teórica do que foi 

estudado. Para o autor, com o resultado final é possível a construção de um modelo que 

forneça as respostas para as questões teóricas do estudo, a contribuição de cada conjunto de 

dados, as categorias encontradas e os conceitos elaborados para a explicação do fenômeno em 

questão. 

 

Conforme Godoy (2006), para que o pesquisador contribua com o avanço do conhecimento 

por meio da investigação científica, ele deve considerar a produção anterior sobre o tema. Um 

pesquisador que ignore o referencial teórico já desenvolvido corre o risco de propor como seu 

foco de trabalho algo trivial ou já estudado. 

 

Por fim, Hartley (1995, apud GODOY, 2006) defende que é importante contar com a 

estrutura teórica de referência antes de iniciar o trabalho de campo. No entanto, esse 

referencial deve ser amplo e não se constituir em um elemento impeditivo para o 

aparecimento de novas idéias e conceitos explicativos. 

 

4.4.3 A Preparação para a Coleta de Dados no Estudo de Caso 

 

Yin (2005) afirma que a pesquisa qualitativa é multimétodo e, por excelência, utiliza-se de 

várias fontes de informação. Para o autor, a coleta pode ser feita principalmente a partir de 
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seis fontes de evidência, as quais podem ser combinadas de diferentes formas: documentos, 

registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante, e artefatos 

físicos. 

 

Segundo Yin (2005), preparar a coleta de dados é uma atividade complexa e se não for 

realizada corretamente todo o trabalho de investigação poderá ser posto em risco.  Todo o 

esforço feito ao se definir o problema e se projetar o estudo de caso terá sido em vão. Dessa 

forma, uma boa preparação para a coleta de dados deve conter quatro etapas: 

• existência de habilidades desejadas; 

• treinamento; 

• desenvolvimento de um protocolo; 

• desenvolvimento do caso piloto.  

 

Serão abordadas na seqüência as etapas de desenvolvimento do protocolo e do caso piloto, 

variáveis relevantes no projeto em questão. 

 

4.4.4 Desenvolvimento do Protocolo 

 
Conforme Yin (2005), o protocolo de estudo de caso é mais do que um instrumento. Ele 

contém o instrumento, os procedimentos e as regras gerais a serem seguidas ao se utilizar o 

instrumento. O protocolo é uma das principais formas para se aumentar a confiabilidade da 

pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador na condução do estudo de 

caso. Segundo o autor, o protocolo deve conter:  

• uma visão geral do projeto do estudo de caso (o objetivo, as questões do estudo de caso e 

as leituras relevantes sobre os tópicos a serem investigados); 

• os procedimentos de campo; 

• as questões do estudo de caso que o investigador deve ter em mente, os locais, as fontes de 

informação, os formulários para os registros de dados e as possíveis fontes de informação 

para cada questão; 

• um guia para o relatório do estudo de caso. 

 

Esse protocolo visa facilitar a coleta de dados dentro de um formato apropriado e reduz a 

necessidade de retorno ao local em que o estudo foi realizado (YIN, 2005). 
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Eisenhardt (1989) ressalta a importância do desenvolvimento do protocolo. Este não deve se 

resumir a um roteiro de entrevistas. Além das questões a serem analisadas, um protocolo 

precisa conter procedimentos e regras gerais da pesquisa, com sua condução e principalmente 

indicação da origem das fontes de informação (tipo de fontes, indivíduos, locais, etc.). 

 

4.4.5 Considerações Sobre os Procedimentos de Campo 

 

Yin (2005, p.94) coloca que os procedimentos de campo devem enfatizar as principais tarefas 

ao se coletar os dados. 

 

Segundo Godoy (2006), partindo das evidências apontadas por Yin (2005), é possível reunir 

as tarefas em três grupos principais: observação, entrevistas e documentos. 

 

• Observação – procura-se apreender aparências, eventos e/ou comportamentos. A 

observação pode ter caráter participante ou não-participante. 

 

• Entrevista Semi-Estruturada – visa compreender os significados que os entrevistados 

atribuem às questões e situações relativas ao tema de interesse. É utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do entrevistado e tem por base um roteiro, o qual não deve 

ser rígido a ponto de limitar o entrevistado. 

 

• Documentos – o termo documentos deve ser entendido de forma ampla, incluindo 

materiais escritos, estatísticas, outros tipos de registro organizados em banco de dados e 

elementos iconográficos (imagens, filmes, por exemplo). Podem ser primários ou 

secundários. 

 

Ressalta-se que para Yin (2005) o uso de documentos tem maior importância, em função da 

possibilidade de eles corroborarem e ampliarem as evidências vindas de outras fontes. Uma 

análise das vantagens e desvantagens de cada fonte de evidência, de forma reduzida pode ser 

encontrada no quadro 19. 
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Quadro 19: Vantagens e Desvantagens das Fontes de Evidência no Estudo de Caso 

 
Fontes Vantagens Desvantagens 

Docu-
menta-
ção 

• Estável – pode ser revisada inúmeras vezes. 

• Discreta – não foi criada como resultado do 
estudo de caso. 

• Exata – contém nomes, referenciais e detalhes 
exatos de um evento. 

• Ampla cobertura – longo espaço de tempo, 
muitos eventos e muitos ambientes distintos. 

• Capacidade de recuperação pode ser baixa 

• Seletividade tendenciosa se a coleta não 
estiver completa. 

• Relato de visões tendenciosas – reflete as 
idéias preconcebidas (desconhecidas) do autor. 

• Acesso – pode ser deliberadamente negado. 

Registro 
em 
Arqui-
vos 

• As mesmas mencionadas para Documentação. 

• Precisos quantitativos. 

 

• As mesmas mencionadas para Documentação. 

• Acessibilidade aos locais graças a razões 
particulares. 

Entre-
vistas 

• Direcionadas – enfocam diretamente o tópico 
do estudo de caso. 

• Perceptivas – fornecem inferências causais 
quantitativas. 

• Visão tendenciosa por causa de questões mal 
elaboradas. 

• Respostas tendenciosas. 

• Ocorrem imprecisões devido à memória fraca 
do entrevistado. 

• Reflexibilidade – o entrevistado dá ao 
entrevistador o que ele quer ouvir. 

Obser-
vações 
Diretas 

• Realidade – tratam de acontecimentos em 
tempo real. 

• Contextuais – tratam do contexto do evento. 

• Consomem muito tempo. 

• Seletividade – salvo ampla cobertura. 

• Reflexibilidade – o acontecimento pode 
ocorrer de forma diferenciada porque está 
sendo observado. 

• Custo – horas necessárias pelos observadores 
humanos. 

Obser-
vação 
Partici-
pante 

• As mesmas mencionadas para Observações 
Diretas. 

• Perceptiva em relação a comportamentos e 
razões inter-pessoais. 

• As mesmas mencionadas para Observações 
Diretas. 

• Visão tendenciosa devido à manipulação dos 
eventos por parte do pesquisador. 

Artefa-
tos 
Físicos 

• Capacidade de percepção em relação a 
aspectos culturais. 

• Capacidade de percepção em relação a 
operações técnicas. 

• Seletividade. 

• Disponibilidade. 

 
Fonte: Yin (2005). 

 

Assim, conforme cita Eisenhardt (1989) a utilização de múltiplas fontes de dados, de 

evidências, permite a interação destas com os construtos e proposições derivados da revisão 
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da literatura. Permitem ao pesquisador alcançar maior validade em sua pesquisa por meio de 

uma convergência entre ambos. 

 

4.4.6 Características de Habilidade do Pesquisador 

 

Para Selltiz et al. (1975), na realização de um estudo de caso três aspectos devem ser 

respeitados, no tocante ao pesquisador, para que o estudo tenha a adequada validade 

científica: a atitude do pesquisador, a intensidade do estudo do indivíduo e a capacidade 

integradora do pesquisador. 

 

• Atitude do Pesquisador – ele não deve limitar-se à verificação das hipóteses 

formuladas. Deve ser flexível para reformular o processo à medida que obtém novas 

informações. 

 

• Intensidade do Estudo do Indivíduo, do Grupo, da Comunidade, da Situação ou do 

Incidente Escolhido para a Pesquisa – deve obter informações suficientes para 

caracterizar e explicar tanto os aspectos singulares do caso como similaridades com 

outros casos. 

 

• Capacidade Integradora do Pesquisador – deve despojar-se de preconceitos e 

predisposições para assumir uma atitude alerta que observa, sem adiantar explicações e 

sem se conduzir pelas aparências imediatas, a fim de obter a compreensão global da 

situação.  

 

Yin (2005, p.81) recomenda que o entrevistador tenha algumas habilidades para a obtenção de 

êxito, pois elas diminuem o risco de erros. Entre as habilidades pessoais mais importantes 

estão a capacidade de fazer boas perguntas, a capacidade de ser um bom ouvidor, o 

conhecimento do assunto tratado e a capacidade de ser equilibrado e imparcial em seu 

julgamento. 

 

Para alguns pesquisadores isso pode ser grande incentivador para novas descobertas, para 

outros, pode representar uma experiência desorientadora e improdutiva. O autor defende que 

o investigador deva ter duas grandes características, ou seja, a tolerância à ambigüidade e a 

sensibilidade ao contexto. 
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A tolerância à ambigüidade é necessária, uma vez que existem, durante o processo, 

orientações genéricas que dão liberdade à condução do estudo, fato esse que transforma o 

processo em algo mais atraente para aqueles que convivem melhor com situações indefinidas 

e ambíguas. Por outro lado, o pesquisador deve ser sensível a todos os aspectos envolvidos no 

contexto, como, por exemplo, o ambiente físico e os comportamentos verbal e não-verbal das 

pessoas nele inseridas. 

 

4.4.7 Considerações sobre a Elaboração do Relatório do estudo 

 

O primeiro passo para a elaboração de um relatório que apresente os resultados alcançados e 

que represente o esforço realizado, sem se transformar em uma longa narrativa desestruturada, 

é elaborar um esquema conceitual muito claro que deverá orientar todo o processo de redação 

do estudo de caso. Para Yin (2005), ao se elaborar um estudo de caso é necessário estar atento 

a aspectos como: 

• audiência do caso; 

• variedade de composições possíveis para os relatos de estudo de caso; 

• estrutura das ilustrações para o estudo de caso; 

• procedimentos a serem seguidos na realização; 

• características de um relatório adequado, cobrindo o projeto e o conteúdo. 

 

O esquema para a elaboração um relatório do estudo de caso, apresentado na figura 24, deve 

ser respeitado. 

 

As análises devem, então, ser realizadas em relatórios individuais de cada caso para, em 

seguida, ser realizada a análise conjunta dos casos propostos, visando consolidar as 

informações encontradas no campo e compará-las com teoria discutida na revisão 

bibliográfica. Os relatórios individuais têm um objetivo descritivo e são um resumo das 

informações coletadas nas diversas fontes de evidência. O relatório conjunto deverá, por sua 

vez, seguir uma abordagem analítica linear conforme a estruturação dos tópicos analisados na 

revisão bibliográfica. 
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Figura 24: Esquema para a Elaboração das Análises dos Estudos de Caso 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Yin (2005). 

 

Yin (2005, p.173) afirma que essa abordagem é a mais indicada, tanto para a elaboração de 

um relatório de pesquisa como para a exposição dos resultados em uma banca de mestrado ou 

doutorado. Por fim, segundo o autor, esse formato é adequado para a redação de estudos 

exploratórios, visto que possibilita melhor aprofundamento das questões, proposições ou 

hipóteses apresentadas. 

 

Passamos agora para a contextualização dos casos das empresas que foram alvo do estudo 

para na seqüência sua descrição individual e depois a comparativa. 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CASOS 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos neste estudo, faz-se necessária a realização 

de uma pesquisa de campo, voltada para a elaboração de um estudo multi-casos, em duas 

empresas que atuam no mercado de bens de consumo no Brasil. 

 

As duas empresas propostas para o estudo são multinacionais, e foram escolhidas por 

conveniência: 

• Whirlpool 

• PepsiCo Unidade de Bebidas 

 

Para a realização dos casos e, principalmente, a elaboração de um protocolo de pesquisa que 

pode ser encontrado no Apêndice, seguiu-se a estrutura proposta por autores que apresentam o 

método de estudo de caso como indicado para esse tipo de estudo exploratório qualitativo, os 

quais foram abordados no capítulo anterior. 

 
Sob a vertente de aplicação prática, o estudo pode ser delimitado de diversas formas, segundo 

as características das empresas estudadas. Essa delimitação deverá ocorrer por: setor em que 

as empresas estão inseridas; situação competitiva do mercado; tamanho das empresas; grau de 

internacionalização; posição competitiva no mercado; orientação da filosofia de gestão das 

empresas; interação com redes de empresas para exercer as atividades de marketing; divisão e 

posicionamento das funções de marketing nas corporações; interação, fluxo de processos e 

divisão estrutural das áreas e atividades de vendas e marketing; interação das atividades de 

marketing com outras áreas; e estruturação organizacional de marketing. Cada um desses 

aspectos delimitadores será abordado adiante. 

 

Como já mencionado, a discussão sobre a formação da estrutura organizacional para 

marketing pode ser pautada por uma série de delimitações decorrentes dos estudos que 

embasaram a pesquisa aqui relatada. São fatores influenciadores que, devido aos objetivos 

propostos, deverão conduzir a aplicação do estudo de campo em empresas com os mesmos 

condicionantes ou, pelo menos, com condicionantes parecidos. Alguns aspectos que 

direcionaram a escolha e a elaboração dos estudos de caso são apontados a seguir. 
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• Setor em que as Empresas Estão Inseridas 

As empresas escolhidas participam somente de um setor ou estão presentes em mais de 

um setor? Qual é o setor principal de atuação, como, por exemplo, telefonia, transporte, 

varejo, etc.? 

 

• Situação Competitiva do Mercado 

Os mercados em que as empresas estudadas atuam podem ser considerados 

comoditizados? São mercados de inovadores? Podem ser considerados de concorrência 

madura ou estável? 

 

• Tamanho das Empresas 

Qual o porte das empresas estudadas e sua influência nas análises efetuadas (pequena, 

média, grande)? Qual é o momento de evolução das empresas estudadas? São empresas 

consolidadas? Possuem as funções de marketing consolidadas? 

 

• Grau de Internacionalização 

Deve-se fazer distinção entre os graus de internacionalização das empresas. As estruturas 

estudadas são filiais de multinacionais? São empresas brasileiras que atuam somente no 

mercado nacional? São empresas brasileiras com atuação global? 

 

• Posição Competitiva no Mercado 

As empresas estudadas são líderes em seus mercados? Possuem posição de desafiantes do 

líder de mercado? São seguidoras? Ou atuam em nicho? Esse tipo de distinção tem 

grande influência na definição das funções das estruturas organizacionais de marketing. 

 

• Orientação das Empresas 

Qual é a orientação das empresas? Qual é a sua filosofia de gestão? Elas são orientadas 

para produção, para produto, para comercialização e vendas? Possuem como direcionador 

de suas decisões uma orientação para marketing ou, ainda, são voltadas para a inovação? 

 

• Atuação e Formação de Redes de Empresas para Agregação de Valor ao Produto 

As empresas integram verticalmente todas as suas atividades de desenvolvimento e 

produção do produto final? Terceirizam? Possuem contratos de prestação de serviços com 
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alguns fornecedores? Possuem joint ventures ou outros tipos de acordos para realizar 

essas atividades? Formam redes e parcerias para o desenvolvimento de novos produtos? 

 

• Divisão e Posicionamento das Funções de Marketing em Grandes Corporações 

Multinacionais 

Para se analisar a estruturação organizacional de unidades estratégicas de negócios em 

determinados mercados, é preciso entender o contexto maior, mais amplo, e no caso de 

empresas que são filiais de multinacionais é necessário entender quais são as definições 

vindas do escritório central da corporação. Assim, é preciso avaliar quais são as funções 

executadas pela matriz versus quais são as executadas em cada unidade de negócios. 

 

• Interação, Fluxo de Processos e Divisão Estrutural das Áreas e Atividades de 

Vendas e Marketing 

Apesar de a atividade de vendas ser uma função diretamente relacionada com as 

atividades de marketing e estar conceitualmente inserida dentro de seu processo e de sua 

filosofia, essa atividade será considerada aqui como separada, devido aos objetivos 

propostos no estudo. Assim, deve-se procurar entender a estruturação dessas duas 

atividades. Marketing e vendas são totalmente autônomos? Nas empresas estudadas, as 

funções de marketing são exercidas sob a gestão de um diretor de vendas? As atividades 

de vendas são controladas por gestores de marketing? Marketing e vendas são 

integrados? 

 

• Interação das Atividades de Marketing com Outras Áreas 

Como se dá, como se estrutura e qual é o relacionamento da função marketing com outras 

funções dentro da empresa (engenharia e design, por exemplo)? 

 

• Interação e Formação de Redes de Empresas para Exercer as Atividades de 

Marketing 

Algumas das atividades de marketing podem ser realizadas por terceiros, ou mesmo em 

conjunto com outras empresas (concorrentes ou não). Como se dá o relacionamento das 

empresas estudadas com empresas de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, 

design, agências de comunicação, por exemplo? Essas atividades são realizadas 

internamente (house agencys, por exemplo) ou são terceirizadas? Possuem contratos de 



 150

prestação de serviços com fornecedores? Possuem joint ventures ou outros tipos de 

acordos para realizar essas atividades? 

 

Questões como essas balizaram a escolha dos estudos de caso para a pesquisa de campo. 

Entendê-los e respeitá-los significou uma tentativa de redução de interferências externas ao 

problema de pesquisa proposto. 

 

Passa-se, agora, a apresentar os memorandos descritivos dos estudos de caso realizados. 

Ambos foram feitos simultaneamente, durante o período de agosto a início de novembro de 

2007. Para tanto, foram utilizadas diversas fontes de evidências e entrevistas com gestores das 

empresas. Inicia-se com o memorando do caso Whirlpool para, depois, descrever o 

procedimento utilizado no caso PepsiCo Unidade de Bebidas. 

 

5.1 Memorando Descritivo do Caso Whirlpool 

 

5.1.1 Unidade de Estudo 

Área de Marketing da Empresa Whirlpool do Brasil 

 

5.1.2 Fontes de Informações Consultadas 

 

Entrevistas 

 

Foram feitas duas entrevistas, uma no mês de agosto e outra em outubro de 2007, com o Sr. 

Cristiano Amaral de Castro, 34 anos, Gerente de Estratégia Fabric Care. Cada entrevista 

durou aproximadamente duas horas e foi realizada nas dependências do Centro 

Administrativo da empresa, no bairro Brooklin Novo, na cidade de São Paulo. O Sr. Cristiano 

possui formação superior em Propaganda e Marketing e trabalha há seis anos no grupo, tendo 

ocupado anteriormente os cargos de Gerente de Categoria da linha Fabric Care e Gerente de 

Categoria Cocção. 

 

Antes da realização da primeira entrevista, enviou-se o Protocolo de Pesquisa via correio 

eletrônico, buscando informar ao entrevistado os assuntos que seriam abordados. O 

pesquisador, por sua vez, municiou-se de informações sobre a empresa em fontes secundárias. 
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A segunda entrevista teve o objetivo de possibilitar a identificação de aspectos não levantados 

no primeiro encontro e verificados na literatura. Serviu, também, para checar as informações 

obtidas. Por fim, o relatório foi submetido à empresa. 

 

Documentos Internos 

 

Durante o processo de elaboração do caso foram apresentados alguns documentos referentes 

aos três momentos de planejamento da empresa: o processo de inovação, o processo de 

definição estratégica de novas linhas de produtos e a definição do plano de marketing. 

Contudo, ressalta-se que o pesquisador não teve acesso à sua totalidade, tampouco os 

documentos foram disponibilizados para consulta fora da empresa. 

 

Outro documento apresentado, sob as mesmas condições, foi uma versão inicial do que a 

empresa chama de Career Banding e que se refere à descrição das funções dos cargos da área 

de marketing. 

 

Reportagens em Jornais e Revistas 

 

FACCHINI, Claudia. Whirlpool faz parceria com líderes para criar produtos. Valor 

Econômico, São Paulo, 9 nov. 2007. Caderno empresas. 

 

FACCHINI, Claudia. Whirlpool prepara-se para demanda recorde. Valor Econômico, São 

Paulo, 13 set. 2007. Caderno empresas 

 

LUBAMBO, Lia. 46 milhões de novos consumidores. Exame, São Paulo, n.903, 4 out. 2007. 

 

Páginas na Internet 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUTOS ELETRO-

ELETRÔNICOS (ELETROS). Capacidade competitiva do complexo eletroeletrônico. 2006. 

Disponível em: <http://www.eletros.org.br/_estudos_e_documentos.htm>. Acesso em: 9 out. 

2007. 
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BRASTEMP. Portal eletrônico da empresa. Disponível em: <http://www.brastemp.com.br>. 

Acesso em: 23 ago. 2007. 

 

CONSUL. Portal eletrônico da empresa. Disponível em: <http://www.consul.com.br>. 

Acesso em: 23 ago. 2007. 

 

MULTIBRAS. Whirlpool Latin América: líder em eletroeletrônicos. 2007. Disponível em: 

<http://www.multibras.com.br/pdfs/Whirlpool_LAR.PDF>. Acesso em: 20 set. 2007. 

 

WHIRLPOOL CORPORATION. Portal eletrônico da empresa. Disponível em: 

<http://www.whirlpool.com>. Acesso em: 20 set. 2007. 

 

WHIRLPOOL DO BRASIL. Portal eletrônico da empresa. Disponível em: 

<http://www.whirlpool.com.br>. Acesso em: 23 ago. 2007. 

 

 

5.2 Memorando Descritivo do Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

 

5.2.1 Unidade de Estudo 

Área de Marketing da Empresa PepsiCo Unidade de Bebidas 

 

5.2.2 Fontes de Informações Consultadas 

 

Entrevistas 

 

Entre o mês de setembro e o início do de novembro de 2007, foram feitas três entrevistas com 

o Sr. Raul Tichauer, 35 anos, Gerente de Produto Sênior da linha Lipton Ice Tea. As 

entrevistas tiveram duração variada, entre uma e duas horas. Foram realizadas na matriz da 

PepsiCo do Brasil no bairro Itaim, na cidade de São Paulo. O Sr. Raul trabalha há cinco anos 

no grupo, tendo sido anteriormente Gerente de Marketing e Esportes Gatorade e Coordenador 

de Marketing Pepsi. 
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Antes da realização da primeira entrevista, houve o envio do Protocolo de Pesquisa via 

correio eletrônico. O pesquisador levantou, também, informações sobre a empresa em fontes 

secundárias. 

 

Na segunda e na terceira entrevistas, buscou-se identificar novos aspectos não levantados no 

primeiro encontro. Procurou-se, ainda, confirmar as informações obtidas. Por fim, o relatório 

foi submetido à empresa. 

 

Documentos Internos 

 

Durante o processo de elaboração do caso, o pesquisador teve acesso a alguns documentos 

referentes ao plano de marketing da empresa. No entanto, esse acesso não foi aos documentos 

como um todo, tampouco houve a possibilidade de consultá-los fora da empresa. Foi 

apresentado o organograma dos níveis de diretoria e gerência, com especial detalhamento da 

área de marketing. 

 

Reportagens em Jornais e Revistas 

 

BARROS, Fernando V. Vende como água. Exame, São Paulo, n.901, 6 set. 2007. 

 

CHAO, Loretta; McKAY, Betsy. Guerra entre Pepsi e Coca-Cola está mais confusa. Valor 

Econômico, São Paulo, 12 set. 2007. Caderno Empresas. 

 

REDAÇÃO INVESTNEWS. PepsiCo anuncia reestrutura para expansão. Gazeta Mercantil, 

São Paulo. 6 nov. 2007. Caderno Indústria. 

 

Páginas na Internet 

 

AMBEV – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS. Portal eletrônico da empresa. 

Disponível em: <http://www.ambev.com.br>. Primeiro acesso em: 14 ago. 2007. 
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Após a apresentação do memorando descritivo de cada caso, passa-se à análise dos casos que 

são alvo neste estudo. Inicia-se com o estudo de caso da Whirlpool e, na seqüência, aborda-se 

o caso da PepsiCo Unidade de Bebidas. 
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6 ESTUDO DE CASO 1: WHIRLPOOL 

 
6.1 Histórico da Whirlpool 

 

A Whirlpool Corporation é a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, com vendas 

anuais de mais de US$ 19 bilhões, em torno de 80 mil colaboradores e cerca de 60 fábricas e 

centros de pesquisa tecnológica em inúmeros países. No Brasil, conforme consta no site da 

empresa, o seu faturamento é de aproximadamente R$ 5 bilhões e conta com mais de 14 mil 

colaboradores. A empresa está entre as 50 maiores exportadoras do País. 

 

A Whirlpool Corporation foi fundada em 1911, quando os irmãos Upton criaram a Upton 

Machine Company, em Michigan, nos Estados Unidos. Sua primeira grande venda foi 

realizada quase imediatamente: cem máquinas de lavar para a Federal Eletric. Infelizmente, 

uma engrenagem de ferro fundido da transmissão falhou em todas as máquinas, mas a Upton 

substituiu todas as peças defeituosas. Satisfeita com o trabalho da empresa, a Federal Eletric 

dobrou seu pedido. 

 

Em 1920, a Upton buscava estreitar seu relacionamento com a maior loja de varejo da época, 

a Sears. Na metade dos anos 1920, ela passou a ser a única fornecedora de máquinas de lavar 

elétricas e movidas a gasolina para a Sears. Esporadicamente, a Sears pedia à Upton para 

expandir seus produtos para o leste do país. Assim, em 1929, a empresa fundiu-se com a 

Nineteen Hundred Washer Company of Binghamton, de Nova York, passando a chamar-se 

Nineteen Hundred Corporation. No período de apenas uma década, a empresa era líder no 

país na produção de máquinas de lavar. 

 

No ano de 1936, a Nineteen Hundred Corporation começou a avançar para o mercado 

internacional. Por intermédio da Sears International e de um relacionamento com a American 

Steel Export Company, suas máquinas de lavar chegaram à Europa e à Ásia. 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, a companhia tornou-se a primeira a introduzir um 

produto que se tornou padrão atualmente: a máquina de lavar automática de alto 

carregamento. Em 1948, a empresa foi pioneira novamente, introduzindo no mercado a marca 

Whirlpool de máquinas de lavar automáticas, estabelecendo, assim, duas linhas de 

distribuição, uma para a Sears e outra para a Nineteen Hundred. 
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A década de 1950 foi de grande expansão para a empresa que, oficialmente, passou a se 

chamar Whirlpool Corporation. A companhia adicionou, então, à sua linha de produtos: 

secadoras automáticas, refrigeradores e condicionadores de ar. Para atender à demanda, a 

Whirlpool expandiu suas fábricas nacionalmente. Adquiriu uma fábrica de peças de reposição 

em LaPorte, Indiana, uma fábrica de refrigeração em Evansville, Indiana, e uma fábrica para a 

produção de secadoras em Marion, Ohio. 

 

Em conseqüência desse crescimento, um novo centro administrativo foi inaugurado, em 1956, 

em Benton Harbor, Michigan. Em 1957, a companhia estabeleceu o que mais tarde veio a ser 

a Whirlpool Financial Corporation, com o objetivo de dar crédito às milhares de famílias que 

queriam comprar suas novas tecnologias. 

 

Por volta de 1965, a marca Whirlpool era forte e bem estabelecida no mercado norte-

americano, com base na expansão das fábricas e da distribuição de seus produtos. A empresa 

passou, então, a introduzir novos produtos no mercado. Em 1969, ela foi a primeira a 

introduzir um compactador residencial de lixo. 

 

A empresa continuou demonstrando interesse em mercados internacionais. Em 1980, o 

mercado norte-americano começou a apresentar taxas de crescimento menores e a entrar em 

um período de maior maturidade, enquanto ao redor do mundo as barreiras começaram a cair. 

Iniciou-se, assim, uma nova fase na história da Whirlpool Corporation. 

 

Nos anos de 1986 e 1987, por meio de aquisições e joint ventures, a Whirlpool expandiu-se 

para a Índia e para a Holanda. Ela continuou ativa também na América do Norte, estendendo 

sua marca-base ao comprar a divisão KitchenAid da Hobart Corporation, em 1986, e ao 

adquirir a marca Roper, em 1989. 

 

A Whirlpool Corporation continuou sua expansão na América Latina e na Europa Ocidental, 

estabeleceu sua presença na Europa Central e perseguiu, agressivamente, sua estratégia na 

Ásia. Suas vendas anuais passaram para a marca de US$ 7 bilhões e, mais tarde, para a de 

US$ 8 bilhões. 
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A companhia começou, então, a consolidar-se mundialmente. Na Europa Ocidental, a marca 

passou a ser a grande líder de mercado. Em 1998, a Whirlpool tornou-se a única fornecedora 

de eletrodomésticos para a IKEA. Na década de 1990, a empresa também passou a atuar 

fortemente na Europa Central e na Europa Oriental. Foram criadas subsidiárias para vender e 

prestar serviços de manutenção na Hungria e na Eslováquia, e mais tarde na Polônia, na 

República Tcheca, na Romênia, na Bulgária e na Rússia. 

 

Na Ásia, a Whirlpool estabeleceu matrizes e centros de desenvolvimento de tecnologia e 

produtos em Singapura e abriu escritórios regionais em Hong Kong, Nova Deli, Singapura e 

Tókio. Para expandir suas fábricas na Ásia, ela adquiriu a maioria acionária em cinco joint 

ventures na Índia e na China. Em 1996, as operações asiáticas foram consolidadas ao mover 

as matrizes de Singapura para Hong Kong, as quais foram realocadas para Xangai em 2004. 

 

A Whirlpool do Brasil surgiu em 2006, a partir da reorganização societária entre a Multibrás 

S.A. Eletrodomésticos e a Empresa Brasileira de Compressores S.A. (Embraco). 

 

A Multibrás, por sua vez, foi formada em 1994, pela fusão das empresas Brastemp S.A. e 

Consul S.A., o que fortaleceu sua posição no mercado brasileiro. A evolução até a formação 

da Whirlpool do Brasil começou em 1997, quando a Multibrás adquiriu a Whirlpool 

Argentina. 

 

No ano de 1997, a Whirlpool norte-americana passou a ser a majoritária das ações da 

Brasmotor. Essas duas empresas eram parceiras desde 1950, quando a Brasmotor, com o 

objetivo de trazer novas tecnologias para o Brasil, se uniu à Whirlpool Corporation, que 

buscava mercados internacionais para explorar. 

 

Em 1998, a Multibrás assumiu a Philips do Chile e constituiu a Whirlpool Chile. Nesse 

momento, as relações entre a Multibrás e a Whirlpool já eram muito fortes e estreitas. No ano 

2000, em um leilão aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, a Whirlpool Corporation 

adquiriu mais ações da Brasmotor e da Multibrás, passando a deter cerca de 95% do capital 

das duas empresas. 

 

A Brastemp nasceu em 1954 e seu nome foi escolhido como uma homenagem ao Brasil e às 

geladeiras, seus primeiros produtos, pela combinação das palavras Brasil e temperatura. 
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Buscando inovação em seus produtos, a empresa fez uma parceria tecnológica com a 

Whirlpool Corporation e revolucionou o mercado com o lançamento das primeiras lavadoras 

automáticas com o sistema de lavagem por centrifugação e agitação. 

 

Na década de 1960, a Brastemp criou o Pingüim oficial da marca e trouxe para o Brasil a 

primeira geladeira de duas portas, além de secadoras de roupas. Na década seguinte, a 

empresa continuou sendo a pioneira do ramo, trazendo para o Brasil o freezer vertical, a lava-

louças, a geladeira fabricada com lã de vidro e o ar-condicionado, produtos que ainda não 

haviam sido produzidos no País. 

 

Nos anos 1990, a empresa já era reconhecida pelos consumidores como símbolo de qualidade. 

A marca adotou, então, os slogans “Não é uma Brastemp” e “Não tem comparação” em suas 

ações de comunicação, buscando manter a imagem diferenciada pelos produtos de alta 

qualidade que possuía. 

 

Em 2000, a marca mudou suas ações de mídia e lançou a assinatura “Seja autêntico”. Nesse 

sentido, a Brastemp inovou criando uma ligação com o mundo da moda, por meio do 

Brastemp Pla, o minirrefrigerador que se veste com painéis assinados por grandes estilistas. 

 

A marca Cônsul, por sua vez, posicionou-se de uma maneira diferente da Brastemp. Ligada ao 

popular, a Consul está presente em 50% dos lares brasileiros. Sendo uma marca mais voltada 

ao público de massa, a identidade do povo brasileiro é o alvo do posicionamento da marca. 

 

Essa imagem inclui fortes símbolos como a musicalidade e as cores bem brasileiras, como o 

verde e o laranja, e características associadas ao povo brasileiro, como a alegria e o otimismo. 

Nesse sentido, a Consul traz um novo esforço de comunicação muito mais forte e consistente, 

apoiado na expressão “Parte da sua casa”. 

 

A Consul nasceu em 1950 na cidade de Joinville, em Santa Catarina, de onde saíram os 

primeiros refrigeradores da empresa. Sua primeira venda ao exterior aconteceu em 1959, para 

o Paraguai, mostrando toda a força de seu produto. Já em 1960 a empresa produzia cerca de 

30 mil refrigeradores por ano. 
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Na década de 1960, a Consul lançou o modelo Consul Júnior, precursor do frigobar, e a linha 

“Capacidade Total”, com refrigeradores maiores e mais espaço interno. Em 1969, para 

atender a uma exigência do mercado, foi lançado o Supercongelador, o seu primeiro freezer 

doméstico. 

 

Em 1971, a Consul introduziu no mercado o primeiro condicionador de ar totalmente 

produzido no Brasil. Aos poucos ela foi ampliando sua linha de produtos, incluindo secadoras 

de roupas, em 1980, e fogões, fornos de microondas e lavadoras nos anos 1990. Atualmente, a 

linha Consul possui, além de refrigeradores, freezers horizontais e verticais, condicionadores 

de ar, fogões, fornos de microondas, lavadoras, lava-louças, depuradores de ar, centrífuga de 

roupa, climatizadores, ventiladores de teto e tanquinhos. 

 

A partir de 1994, com a formação da Multibrás S.A. Eletrodomésticos, Brastemp e Consul 

passaram a ser, exclusivamente, marcas de produtos comercializados pela nova empresa. 

 

A Whirlpool valoriza o respeito, a integridade, a diversidade e a inclusão, o trabalho em 

equipe e o espírito de vitória. A visão e a missão da empresa buscam expressar os seus 

objetivos, procurando alcançar a lealdade e a paixão dos consumidores por suas marcas e seus 

produtos. 

 

No Brasil, a visão da Whirlpool é: “Em todos os lares... em todos os lugares, com orgulho, 

paixão e performance”. Sua missão é: “Todos nós, apaixonadamente, criando consumidores 

leais por toda a vida”. 

 

O centro administrativo da Whirlpool do Brasil fica na cidade de São Paulo. A empresa tem 

fábricas em três cidades brasileiras: Joinville (Santa Catarina), Rio Claro (São Paulo) e 

Manaus (Amazonas), além de dois centros de distribuição nas cidades de Barueri (São Paulo) 

e Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco). Conta, ainda, com um Call Center na cidade de São 

Paulo. Atualmente, as marcas Whirlpool, Brastemp e Consul, juntas, representam 40% de 

participação no mercado brasileiro. 
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6.2 Representação da Estrutura Organizacional de Marketing – Caso Whirlpool 

 

Certo (2003) coloca que a estrutura se refere às relações entre os recursos do sistema 

administrativo. Visa facilitar o uso de cada recurso, individual e coletivamente, na tentativa de 

alcançar seus objetivos. Vasconcellos e Hemsley (2003) afirmam que organogramas e 

descrições de atribuições são os principais instrumentos para formalizar a estrutura 

organizacional. Para Wright, Kroll e Parnell (2000), a estrutura formal, que se reflete em um 

organograma, designa relações formais de autoridade (quem se reporta a quem) e define o 

número de níveis na hierarquia. 

 

Assim, o desenvolvimento da análise dos dois casos propostos inicia-se com o detalhamento 

dos organogramas, em nível de diretoria, com a análise da localização da área de marketing na 

unidade de negócios e a estruturação das funções gerenciais e do nível de supervisão. 

 

Analisando o organograma da Whirlpool na visão da unidade de negócios Brasil, constata-se 

a existência de uma presidência e de quatro vice-presidências (figura 25), divididas 

funcionalmente em Vice-Presidência de Novos Negócios, Vice-Presidência de Operações, 

Vice-Presidência de Controle e Vice-Presidência Comercial. À época da pesquisa, a Vice-

Presidência Comercial estava vaga, pois seu ocupante tinha sido conduzido ao cargo de 

Presidente, passando a acumular as duas funções. 

 

Reportam-se à Vice-Presidência Comercial, função à época acumulada pelo Presidente, a 

Diretoria de Vendas e as diretorias das marcas Brastemp e Consul, isoladamente. A Vice-

Presidência de Operações coordena as atividades das diretorias de Desenvolvimento de 

Produtos, Suprimentos, Manufatura e Recursos Humanos. 

 

A Whirlpool considera ser sua área de marketing a formada pelas Diretoria de 

Desenvolvimento de Produtos, Diretoria de Marca Brastemp e Diretoria de Marca Consul. No 

organograma apresentado na figura 25, a função marketing está circundada por linha 

tracejada. Dessa forma, as atividades consideradas de marketing são realizadas e controladas 

por mais de uma vice-presidência. É importante destacar que a Diretoria de Vendas não é 

considerada como da área de marketing, apesar de, conceitualmente, vendas ser uma atividade 

da função de marketing e de essa diretoria responder também ao Vice-Presidente Comercial. 
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Figura 25: Organograma Whirlpool – Visão da Unidade de Negócios Brasil 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Com base na classificação proposta por Workman, Homburg e Gruner (1998), considera-se 

esse tipo de estruturação como uma organização em que marketing e vendas estão 

funcionalmente organizados em uma mesma unidade de negócios autônoma, dividindo uma 

mesma equipe de vendas, mas com atividades de planejamento de novos negócios e gestão 

das atividades de marketing em vice-presidências diferentes. 

 

Essa alocação das atividades de marketing em duas vice-presidências diferentes, com 

diretores específicos para a execução em separado das atividades de planejamento das linhas 

de produtos e de gestão das linhas de produtos, é um dos focos principais neste estudo de 

caso. Passa-se, a seguir, a detalhar os organogramas dessas duas diretorias. 

 

A Diretoria de Desenvolvimento de Produtos coordena as atividades de cinco gerências gerais 

(figura 26). Estão ali alocados o Gerente de Design Industrial, três gerentes de Tecnologia, 

sendo um de Cocção, um de Refrigeração e um de Fabric Care (em que estão produtos para 

Lavanderia), e, por fim, o Gerente Geral de Estratégia de Produto, o qual faz parte da área de 

marketing da empresa. 
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Figura 26: Organograma Whirlpool – Diretoria de Desenvolvimento de Produtos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Sob a Gerência Geral de Estratégia de Produto estão alocados os gerentes de Estratégia de 

Refrigeração, Estratégia de Cocção e Estratégia de Fabric Care. 

 

O Gerente de Estratégia de Refrigeração é responsável pelo planejamento da linha de 

produtos que abrange refrigeradores (uma porta, duas portas), freezers e frigobares. O Gerente 

de Estratégia de Cocção é responsável por fogões, fornos, microondas, coifas, cooktops e 

dominós. O Gerente de Estratégia de Fabric Care, por sua vez, lida com o planejamento dos 

produtos das linhas de lavadoras, lava-louças, secadoras, portáteis (batedeira, liquidificador, 

multiprocessador), condicionadores de ar e depuradores de ar. 

 

Ressalta-se que as linhas de purificadores de água, prêt-à-porter (vaporizador, higienizador de 

roupas) e wine cooler são planejadas e gerenciadas pelo Vice-Presidente de Novos Negócios. 

 

Os gerentes de Estratégia de Produtos são responsáveis pelo “P” de produto dentro dos 4P’s 

de marketing (produto, preço, promoção e praça). Suas decisões envolvem especificação de 



 163

produto, portfolio e posicionamento. Os outros 3P’s (preço, promoção e praça) são de 

responsabilidade das gerências de Categoria de Refrigeração, de Cocção e de Fabric Care. 

Assim, decisões sobre preço-balcão, mix de canais de distribuição, acompanhamento de 

volume de vendas, atividades de lançamento de produto são realizadas pelas gerências de 

Categoria. Essa distinção de atividades será tratada adiante. 

 

Sob cada Gerente de Estratégia ainda existem especialistas, analistas e estagiários. Nos casos 

de Cocção e Fabric Care há um analista em cada e no caso de Refrigeração eles são dois 

(figura 27). 

 

 

Estagiário 

 
 

Figura 27: Organograma Whirlpool – Gerentes de Estratégia de Linhas de Produtos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Salienta-se que os gerentes de Estratégia de Produto e suas equipes trabalham para as duas 

marcas, Brastemp e Consul. Dessa forma, as equipes de Estratégia cuidam do produto até ele 

ser lançado. Do momento do lançamento em diante, as equipes de Categoria assumem a 

responsabilidade. 

 

Na Gerência Geral de Estratégia de Produtos, as principais atribuições dos cargos analisados 

relacionados às atividades de marketing estão descritas a seguir. 
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• Gerência Geral de Estratégia de Produtos 

Responsável pela coordenação do planejamento de longo prazo da estratégia de 

marketing de todas as linhas de produtos e marcas da empresa. Avalia novas 

oportunidades de mercado para o lançamento de novos produtos. 

 

• Gerência de Estratégia de Produtos (Refrigeração, Cocção, Fabric Care) 

Responsável por planejamento e desenvolvimento do portfolio, de forma coerente 

globalmente, e pelo estabelecimento de uma estratégia de marketing para as linhas de 

produtos. Deve comunicar-se com as áreas de Marketing e Tecnologia da região e entre 

as regiões, para viabilizar projetos da Categoria. Planeja, executa e acompanha os 

processos referentes à inovação. 

 

• Especialista de Estratégia de Produtos (Refrigeração, Cocção, Fabric Care) 

Responsável pelo plano estratégico de produtos da Categoria e de sua execução junto às 

demais áreas. Deve analisar o potencial do mercado, as suas tendências, os seus 

competidores e o consumidor. Como parte do plano estratégico de produtos da Categoria, 

deve sugerir o posicionamento de preços e a linha de comunicação a ser seguida pelos 

novos produtos. Deve garantir que o plano de produtos atenda às metas de inovação da 

empresa. 

 

• Analista de Estratégia de Produtos (Refrigeração, Cocção, Fabric Care) 

Deve dar suporte ao gerenciamento do portfolio da Categoria. Para tanto, deve avaliar 

condições, comportamentos e necessidades atuais e futuras dos mercados e 

consumidores. Responsável pelo acompanhamento dos competidores, por meio da análise 

dos 4P’s. 

 

Essa estrutura de planejamento das linhas de produtos para as duas marcas é completada pelas 

estruturas responsáveis pelo gerenciamento de categorias, ou seja, a Diretoria de Vendas e as 

diretorias específicas para as marcas Brastemp e Consul, as quais estão localizadas sob a 

Vice-Presidência Comercial, conforme consta na figura 25. Passa-se, agora, a analisar as 

estruturas das diretorias das marcas. 
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Sob a Diretoria de Marca Brastemp estão os gerentes gerais de Categoria de Refrigeração, 

Cocção e Fabric Care dessa marca, além dos de Inteligência de Mercado e de Drivers 

Brastemp (figura 28). Sob a responsabilidade do Gerente Geral de Drivers Brastemp estão as 

gerências de coordenação das atividades de parcerias, de contato com as agências de mídia, de 

purchase experience (principalmente ponto-de-venda) e de eventos específicos para a marca 

Brastemp. 

 

 

 
 

Figura 28: Organograma Whirlpool – Diretoria de Marca Brastemp 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Na Diretoria de Marca Brastemp, as principais atribuições dos cargos analisados são: 

 

• Diretoria de Marca 

Responsável pela coordenação do planejamento de longo prazo da estratégia de 

marketing de todas as linhas de produtos da marca. Avalia novas oportunidades de 

mercado para o lançamento de novos produtos. 

 

• Gerência Geral de Categoria de Produto (Refrigeração, Cocção, Fabric Care) 

Responsável por decisões de preço, canais de distribuição, volume, lançamento de 

produtos e promoção. Deve participar do processo de inovação da empresa. 
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• Gerência Geral de Drivers da Marca 

Responsável pelas decisões de comunicação e de promoção da empresa. 

 

• Gerência de Mídia 

Responsável pela gestão das atividades relacionadas a comunicação e promoção das 

marcas em mídias. Deve relacionar-se com os diferentes meios de comunicação. 

 

• Gerência de Purchase Experience 

Responsável pela gestão das atividades relacionadas à promoção dos produtos e das 

marcas nos pontos-de-venda. 

 

• Gerência de Eventos 

Responsável pela gestão das atividades relacionadas a comunicação e promoção das 

marcas em eventos. Deve decidir quais os eventos que devem ser patrocinados ou 

promovidos. 

 

• Gerência de Parcerias 

Responsável por relacionamento e comunicação com outras empresas, com as quais a 

Whirlpool possui parcerias para desenvolvimento ou produção de produtos. 

 

Quanto à Gerência Geral de Inteligência de Mercado (figura 29), ela é responsável por 

realizar pesquisas e monitorar os preços por meio de uma ferramenta chamada shopping 

Brasil. Ressalta-se que o Gerente de Inteligência de Mercado responde ao Diretor de Marca 

Brastemp, mas coordena a realização das pesquisas solicitadas por todos os integrantes da 

área de marketing. De certa forma, essa gerência é prestadora de serviços de assessoria para 

todas as áreas, seja para a estratégia de produto, seja para a gestão de categorias. 
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Figura 29: Organograma Whirlpool – Gerência de Inteligência de Mercado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Na Gerência de Inteligência de Mercado, as principais atribuições dos cargos analisados 

podem ser assim descritas: 

 

• Gerência de Inteligência de Mercado 

Responsável pela construção e pela manutenção de relacionamentos com clientes. Deve 

gerenciar informações detalhadas sobre os mercados e clientes da empresa. 

 

• Especialista Pesquisa Ad Hoc 

Responsável pela elaboração das pesquisas solicitadas pelas diversas áreas da empresa. 

Decide sobre métodos de pesquisa, tamanho etc. 

 

• Especialista Data Base Marketing 

Responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, tanto de reuniões e informações 

internas quanto de informações e dados externos à empresa, que possam ser úteis para a 

gestão de marketing. 

 

A Diretoria de Marca Consul possui estrutura organizacional semelhante à de Marca 

Brastemp, com exceção da Gerência Geral de Inteligência de Mercado, embora ela atue como 

staff para essa diretoria. As estruturas são semelhantes, como pode ser visto na figura 30.  
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Figura 30: Organograma Whirlpool – Diretoria de Marca Consul 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

As funções atribuídas aos cargos já foram descritas anteriormente, sendo replicadas da 

estrutura de Marca Brastemp para a de Marca Consul. 

 

A Vice-Presidência Comercial também tem em sua estrutura, além das diretorias de marcas, a 

Diretoria de Vendas. À Diretoria de Vendas estão subordinadas a Gerência de Canal de 

Vendas, a Gerência Geral de Logística e a Gerência Geral de Trade (figura 31). 

 

 
 

Figura 31: Organograma Whirlpool – Diretoria de Vendas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 
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O Gerente Geral de Trade coordena, por sua vez, as atividades do Gerente de Trade 

Operações, o qual é, basicamente, responsável pelo treinamento de promotoras, e do Gerente 

de Trade Canais, que possui estrutura muito semelhante, quase que espelho, da estrutura de 

gerentes de Conta que será abordada a seguir. 

 

As principais atribuições dos cargos analisados na Diretoria de Vendas estão descritas abaixo. 

 

• Diretoria de Vendas 

Responsável por planejamento e coordenação das atividades de vendas para a realização 

dos objetivos propostos. Participa da definição dos volumes de vendas anuais e mensais. 

Deve acompanhar o desempenho das vendas e, caso necessário, coordenar revisões e 

modificações nos planos. 

 

• Gerente de Canal de Vendas 

Responsável direto pelas atividades de vendas com o seu canal. Participa da definição dos 

volumes de vendas anuais e mensais. Deve acompanhar o desempenho das vendas do seu 

canal, revisando e modificando os planos quando necessário. 

 

• Gerente de Geral de Trade 

Responsável pelo gerenciamento de Trade Operações e Trade Canais. Em outras 

palavras, deve monitorar os treinamentos de promotores de vendas e as atividades dos 

gerentes de canais. 

 

A Gerência Geral de Canais de Vendas possui sob sua responsabilidade dez gerências, uma 

para cada canal. São elas: Casas Bahia e Pernambucanas, Ponto Frio, Contas “A” Sul, Contas 

Sul, Contas “A” Norte, Contas Norte, Hipermercados, Distribuidores, Novos Canais e 

Televendas (figura 32). 
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Figura 32: Organograma Whirlpool – Gerência Geral de Canais de Vendas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Na Gerência Geral de Canais de Vendas, as principais atribuições dos cargos analisados 

podem ser descritas conforme a seguir. 

 

• Gerência de Clientes Especiais (Casas Bahia / Pernambucanas e Ponto Frio) 

Deve gerenciar os relacionamentos da área de vendas da empresa com clientes especiais, 

como Casas Bahia, Pernambucanas e Ponto Frio. Responsável por ações de promoção 

nos pontos-de-vendas. Participa da definição dos volumes de vendas anuais e mensais. 

 

• Gerência de Contas “A” (Norte e Sul) 

Deve gerenciar os relacionamentos da área de vendas da empresa com clientes 

considerados “A”. Responsável por ações de promoção nos pontos-de-vendas. Participa 

da definição dos volumes de vendas anuais e mensais. Acompanha a realização dos 

planos e, se necessário, revisa-os e modifica-os. 

 

• Gerência de Contas (Norte e Sul) 

Deve gerenciar os relacionamentos da área de vendas da empresa com clientes das 

regiões Norte e Sul, excetuando os clientes classificados como “A”. Responsável por 

ações de promoção nos pontos-de-vendas. Participa da definição dos volumes de vendas 

anuais e mensais. Acompanha a realização dos planos e, se necessário, revisa-os e 

modifica-os. 
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• Gerência de Hipermercados 

Deve gerenciar os relacionamentos da área de vendas da empresa com hipermercados. 

Responsável por ações de promoção nos pontos-de-vendas. Participa da definição dos 

volumes de vendas anuais e mensais. Acompanha a realização dos planos e, se 

necessário, revisa-os e modifica-os. 

 

• Gerência de Distribuidores 

Deve gerenciar o relacionamento da área de vendas da empresa com seus distribuidores. 

Participa da definição dos volumes de vendas anuais e mensais. Acompanha a realização 

dos planos e, se necessário, revisa-os e modifica-os. 

 

• Gerência de Novos Canais 

Responsável pela gestão e pela busca de novos canais de distribuição. Acompanha a 

realização dos planos e, se necessário, revisa-os e modifica-os. 

 

• Gerência de Televendas 

Responsável pela gestão dos canais de televendas da empresa. Acompanha a realização 

dos planos e, se necessário, revisa-os e modifica-os. 

 

Mundialmente, a empresa é dividida em quatro regiões: América Latina, União Européia, 

Ásia e América do Norte. Cada região possui um gerente global que se reporta a um diretor 

global. 

 

A Whirlpool possui alguns vice-presidentes de negócios no mundo. Por exemplo, há um 

Vice-Presidente de Refrigeração, um para Cocção e um de Fabric Care. Os gerentes de 

Estratégia das linhas possuem pouco contato com esse Vice-Presidente. Tal contato é restrito 

a telefonemas mensais em que são discutidos pontos como faturamento, resposta dos 

consumidores a um determinado produto, possibilidades de melhoria e ações de lançamento 

de produto. 

 

Outra relação externa relacionada às atividades de marketing é a troca de informações sobre 

produtos de cada região/país. No Brasil, cada linha possui um Gerente Geral Global, 

responsável por ajudar o Gerente Regional a entender o que está acontecendo nas outras 
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regiões/países, ou seja, tendências, comportamento social e de compra. Os contatos formais 

com o exterior são realizados em reuniões do Global Product Team (GPT), em que equipes de 

todas as unidades do mundo se encontram. 

 

6.3 Análise da Departamentalização Utilizada – Caso Whirlpool 

 

Com base em Litterer (1980), Hampton (1986), Koontz e O´Donnell (1989), George, Freeling 

e Court (1994), Mattar e Santos (1998), Workman, Homburg e Gruner (1998), Kotler (2000), 

Certo (2003), Daft (2003) e Maximiano (2005), entende-se a existência de diversas tipologias 

que caracterizam o processo de departamentalização que representa a estrutura organizacional 

adotada pela empresa, seja como um todo, seja para a realização das atividades de marketing. 

 

No âmbito da gestão da empresa como um todo, essas tipologias são classificadas como 

funcional, por produto, territorial, por cliente, por projetos e matricial. Especificamente na 

área de marketing, ainda se adotam variações como a estrutura por gerência de marca e por 

gerência de mercado. Cada uma das tipologias traz vantagens e desvantagens que foram 

estudadas na revisão do aporte teórico e que agora serão discutidas no caso. O enfoque nas 

estruturas organizacionais de marketing confronta uma visão de atividades de marketing com 

a definição de cargos e funções específicos. 

 

Analisando o caso da Whirlpool, percebe-se que diversas orientações de departamentalização 

estão presentes e convivem na empresa, trazendo benefícios e desvantagens. 

 

A forma de departamentalização funcional é adotada na Whirlpool no nível da Presidência ao 

definir as vice-presidências de Operações, Comercial, de Controle e de Novos Negócios. Com 

isso, a empresa tem rígido controle das responsabilidades atribuídas a cada função. Entre as 

áreas surgem problemas referentes ao distanciamento das atividades e à concentração na 

realização das atividades específicas. 

 

Dentro das vice-presidências, a especialização funcional também é predominante, mas não 

exclusiva. Na Vice-Presidência de Operações, são divididas funcionalmente as atividades de 

desenvolvimento de novos produtos, suprimentos, manufatura e recursos humanos. No caso 

da Vice-Presidência Comercial, a separação de atividades de marketing e comerciais também 
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caracteriza uma especialização funcional, apesar de essa divisão entre marketing e vendas não 

ser aceita na literatura. 

 

Conforme George, Freeling e Court (1994) e Mattar e Santos (1998), a visão funcionalista 

perde eficiência quando a empresa passa a ter grande número de produtos e/ou mercados, 

sendo necessário adotar uma estrutura por produto ou por marca. A organização por produto, 

conforme citam Ruekert, Walker e Roering (1985), não substitui a organização funcional, mas 

adiciona um novo nível gerencial a ela. 

 

As vantagens da organização por produto podem ser percebidas principalmente na 

departamentalização das gerências de Estratégia de Produto Refrigeração, Cocção e Fabric 

Care. Essa forma concentrou os esforços de planejamento de cada linha em uma estrutura 

específica, reduzindo problemas de coordenação e integração da linha e permitindo a 

expansão e a diversificação de produtos e serviços. A estrutura da Gerência de Estratégia de 

Produto da Whirlpool enfrenta problemas com a falta de autoridade funcional sobre as demais 

áreas da empresa, fato esse traduzido como baixa formalização. Na verdade, essa baixa 

formalização é a tradução da dificuldade de realização do planejado junto com as áreas de 

desenvolvimento, produção, distribuição e vendas de produtos. 

 

Conforme ressaltam George, Freeling e Court (1994), a gerência de produtos pode assumir a 

forma de gerência de marcas, em que os gestores são responsáveis por desenvolver o plano de 

marketing estratégico anual e seu orçamento, implementar as táticas de marketing, monitorar 

os competidores e gerenciar a estratégia criativa. É uma centralizadora de atividades. No caso 

da Whirlpool, o papel do gestor de Marca, ou responsável pela marca, não é o de uma 

gerência e sim o de uma diretoria. Assim, a empresa possui uma diretoria de marketing 

específica para gerenciar a marca Brastemp e outra para gerenciar a marca Consul. Dentro 

dessas diretorias, a departamentalização assume uma visão matricial em que os gestores de 

Categoria são responsáveis pelo desempenho do composto de marketing das linhas de 

Refrigeração, Cocção e Fabric Care, e o gestor de Inteligência de Mercado é responsável por 

parcerias, mídia, purchase experience e eventos ligados a essas atividades específicas. 

 

A gestão dos esforços de vendas da Whirlpool utiliza-se de uma série de critérios para 

estruturar suas atividades. A visão de departamentalização por mercado pode ser notada nas 

estruturas para atendimento dos canais hipermercados e distribuidores, e, no caso específico, 
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com definição geográfica, ou seja, territorial, com estruturas específicas para as regiões Norte 

e Sul. Além disso, pode-se identificar nessa estrutura também a departamentalização por 

clientes, com as gerências específicas para o atendimento de Casas Bahia /Pernambucanas e 

Ponto Frio. 

 

6.4 Análise das Atividades de Marketing – Caso Whirlpool 

 

Autores como Semenik e Bamossy (1995), Kotler (2004), Ferrell e Hartline (2005), 

Campomar e Ikeda (2006), entre outros, colocam as principais atividades de marketing a 

serem realizadas pela empresa em uma visão funcional ou de atividade, conforme proposto 

por Workman, Homburg e Gruner (1998). Deve-se ressaltar que termos diferentes são 

utilizados pelos autores para definir essas atividades, como, por exemplo, funções e 

habilidades. No entanto, aqui a opção é pelo termo atividade (“multiplicidade dos trabalhos de 

um homem”) em vez de função (“encargo, missão, finalidade”) (WEISZFLOG, 2007). 

 

Nesse sentido, as principais atividades de marketing foram definidas como: busca e 

levantamento de informações de mercado; planejamento de marketing (planejamento 

estratégico); desenvolvimento de estratégia de segmentação; diferenciação e posicionamento; 

desenvolvimento de metas e objetivos; decisões sobre as variáveis controláveis de marketing; 

ou seja, produtos, serviços e inovação, preço, distribuição e suprimentos, decisões de 

promoção. A área deve, ainda, desenvolver e manter o relacionamento com o consumidor e 

desenvolver programas de responsabilidade social e ética. 

 

Na Whirlpool, a atividade de busca e levantamento de informações de mercado é coordenada 

pela Gerência de Inteligência de Mercado. Essa estrutura é responsável pela gestão de 

informações rotineiras que compõem um banco de dados de marketing, no qual estão 

concentrados dados internos e externos à empresa. Esses dados podem ser oriundos de 

relatórios internos, relatórios externos contratados (como informações referentes a preço) ou 

troca de informação informal entre os fabricantes (como informações referentes a volume de 

vendas e market-share). Além disso, é responsável pela realização de pesquisas ad hoc 

demandadas principalmente pela área de estratégia de produtos em suas categorias e, em 

alguns casos, pelas diretorias das marcas Brastemp e Consul para acompanhar a vitalidade e o 

posicionamento de suas marcas. 
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O processo de planejamento de marketing da Whirlpool é diretamente relacionado com o 

planejamento estratégico da empresa e com o processo de inovação. São três os momentos. 

 

O primeiro momento é o processo de inovação. Ele acontece antes do processo de 

planejamento estratégico e é liderado pela área de Estratégia de Produto com o suporte das 

demais áreas envolvidas no Desenvolvimento de Novos Produtos, como as gerências de 

Design e de Tecnologia para cada linha de produto. Esse processo dura três meses e é 

realizado todo começo de ano. Nele estão envolvidas pessoas das gerências de Categoria, de 

Inovação, de Inteligência de Mercado, de Tecnologia, de Manufatura, além do pessoal de 

Estratégia que, como mencionado, lidera o processo. 

 

Durante esse período são realizados vários workshops em que são apresentadas tendências de 

consumo e de comportamento. São feitas análises políticas e econômicas, as marcas são 

apresentadas, seus valores são destacados e seus objetivos futuros são reafirmados. 

 

Além disso, são efetuadas visitas a casas de consumidores, lojas, supermercados, lavanderias 

comunitárias, entre outras ações, por todos os participantes. Dessa maneira, a equipe 

envolvida no processo de inovação pode ter uma visão mais ampla do contexto em que a 

empresa está inserida. 

 

A partir do processo de inovação, ainda no primeiro semestre do ano, é desenvolvido o 

planejamento estratégico orientado ao mercado com, principalmente, a definição de negócios 

e do portfolio futuro de produtos da empresa. Esse processo é de responsabilidade 

principalmente das áreas de Estratégia de Produto. Por fim, o alinhamento de mercados e 

portfolio de produtos futuros são referendados pelo Comitê Executivo da Whirlpool nos 

Estados Unidos. 

 

No terceiro momento, no segundo semestre de cada ano, é elaborado o Profit Plan em que são 

analisados custos, volume e preços. Essa etapa do planejamento de marketing é feita 

principalmente pela área de Categoria, a qual possui maior conhecimento do mercado, sobre o 

que está vendendo mais ou menos e a que preço. Ressalta-se que a empresa considera as três 

etapas como seqüenciais e componentes do plano de marketing. 
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A preocupação com o processo de segmentação, diferenciação e posicionamento das marcas é 

ponto central na Whirlpool, que detém duas marcas centrais nos mercados em que atua. Essa 

preocupação é demonstrada pela existência de duas diretorias de marcas, uma para a 

Brastemp e a outra para a Consul. 

 

A segmentação do mercado considera diversos fatores e não somente aspectos demográficos 

como classe social. Considera também fatores psicográficos como estilo de vida, por 

exemplo. No entanto, não se obteve acesso aos construtos que embasam o processo de 

segmentação entre as marcas. A análise dos esforços de comunicação e dos produtos em linha 

colabora com o entendimento do posicionamento da marca Brastemp como associado a estilo, 

tecnologia e novidade. É representada por seu slogan “Seja autêntico”. Com essa assinatura, a 

Brastemp divide com o consumidor a crença de que, acima de tudo, o que vale é a 

personalidade. 

 

A marca Consul é posicionada de maneira muito diferente da Brastemp. Mais ligada ao 

conceito “família”, a Consul está presente em 50% dos lares brasileiros. No mercado, o seu 

posicionamento de preço é inferior ao da Brastemp, mas esse não é o principal direcionador 

de sua segmentação. A identidade do povo brasileiro é o alvo do posicionamento da marca, 

que pode ser percebido pelo slogan “Consul parte da sua casa”. 

 

No tocante ao desenvolvimento de metas e objetivos gerais da empresa, entende-se que esse é 

um processo top down. A Whirlpool dos Estados Unidos define as metas de cada região e, no 

processo de planejamento do Profit Plan, elas são então desdobradas pelas linhas de produtos 

(em linha e novos) e por canais de distribuição. 

 

Quanto à gestão das variáveis controláveis de marketing, nota-se que na Whirlpool os 

processos de inovação e desenvolvimento de novos produtos e de gestão das linhas que estão 

no mercado são executados por áreas diferentes e independentes. Esse é um dos principais 

pontos de conflito em potencial e, conforme a análise do caso, depende do relacionamento 

informal dos gerentes de Estratégia e de Categoria para o seu alinhamento. 

 

Todas as atividades de inovação e desenvolvimento de novos produtos, incluindo os 

conceitos, são realizadas pelas gerências de Estratégia de Produto (Refrigeração, Cocção e 

Fabric Care) e suas equipes, enquanto a gestão é realizada pelas gerências de Categoria de 
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Produto. Essas equipes, embora subordinadas a estruturas diferentes – Diretoria de 

Desenvolvimento de Novos Produtos e Diretoria de Marcas –, estão dispostas fisicamente 

juntas. Isso facilita a interação entre as duas funções. Contudo, deve-se ressaltar que a 

interação entre as diversas linhas não é homogênea e depende muito do nível de interação 

informal entre os gerentes.  

 

A atuação conjunta dos dois responsáveis pelas definições de produto no composto de 

marketing é um potencial ponto de conflito, além de formalmente desenhada para uma 

transição abrupta no início das atividades de lançamento de produto (figura 33). No entanto, 

dependendo do entendimento entre os gerentes, em algumas linhas os gestores de Categoria 

começam a participar do processo muito antes do lançamento, colaborando nas decisões de 

planejamento da linha de produtos futura. 

 

 

Lançamento do
Produto

Planejamento e Desenvolvimento do Produto Produto em Linha

Envolvimento
Gerente de Estratégia de Produto

Envolvimento Gerente de  Categoria
de  Produto .

 
Figura 33: Representação do Envolvimento da Gerência de Estratégia de Produto e da de 

Categoria de Produto no Planejamento das Linhas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

As reuniões para o desenvolvimento de produtos também são muito importantes. Elas são 

formais, havendo um padrão para a sua realização e um padrão mundial para a emissão de um 

documento final que deve conter tudo o que foi discutido naquela reunião. O projeto de 

desenvolvimento de produto vai, assim, sendo desenhado. 

 

Ressalta-se que os estudos de viabilidade dos novos projetos de produtos são feitos após a 

estimação do volume e do preço, sendo de responsabilidade da equipe de Estratégia em 

conjunto com a equipe de Controladoria. 
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Atualmente, a Whirlpool atua, com a marca Brastemp, nas linhas de coifas, condicionadores 

de ar, cooktops, depuradores de ar, dominós, fogões, freezers, geladeiras, frigobares, 

microondas, eletrodomésticos portáteis, lavadoras, lava-louças, purificadores de ar, secadoras 

e wine cooler. Com a marca Consul, atua nas linhas de aquecedores, centrífugas, 

climatizadores, condicionadores de ar, depuradores de ar, fogões, freezers, lavadoras de 

roupa, lava-louças, microondas, refrigeradores e ventiladores. 

 

No tocante às decisões de preço, destacam-se dois processos importantes na área de 

marketing: o processo de definição de metas de vendas e o processo de precificação. A 

definição das metas de vendas é realizada por meio de uma negociação entre os gestores de 

Categoria, que detêm o controle da verba, e a equipe de vendas. O processo é o mesmo para a 

definição do preço. Contudo, no caso do preço existe um preço-meta que não muda de mês 

para mês, muda apenas se houver aumento. 

 

No final de cada mês, essas metas são comparadas com aquelas definidas no Product Plan. 

Participam desse processo pessoas de todas as áreas da empresa, através de uma reunião 

chamada de Product Business Team (PBT). São três os PBT, um de Refrigeração, um de 

Cocção e um de Fabric Care. Nessas reuniões são discutidos os problemas dos produtos com 

os representantes de cada área. 

 

A análise das decisões de distribuição envolve a discussão da estruturação dos canais e o seu 

processo de gestão, relacionados com os fluxos desempenhados pelos canais. A estruturação 

mistura, de certa forma, um formato territorial com uma gestão por clientes. Assim, existem 

as gerências de Clientes Especiais, Contas “A”, tanto Norte como Sul, Hipermercados, 

Distribuidores, Novos Canais e Televendas, além dos gerentes das Regiões Norte e Sul. O 

gerente de Novos Canais é responsável pelo desenvolvimento do comércio eletrônico por 

meio de uma loja virtual existente nos websites da Brastemp e da Consul. 

 

O acompanhamento e a gestão da política de distribuição ocorrem por meio de uma série de 

reuniões. Um encontro específico de extrema importância é o processo conhecido como 

pacto, em que é discutido o plano de metas por canais. Ele acontece bimestralmente entre 

Categoria e Vendas. Trimestralmente, ocorre uma reunião comercial em que os gerentes de 

Categoria apresentam o orçamento para o Supervisor de Vendas e os gerentes de Vendas. 
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O desenvolvimento do posicionamento mercadológico das marcas Brastemp e Consul envolve 

a Gerência de Estratégia de Produto, mas a responsabilidade por seu desenvolvimento e 

implementação é das diretorias de Marca e seus subordinados. O processo de promoção das 

marcas é de responsabilidade, além das gerências de Categoria, das gerências conhecidas 

como Drivers da Marca, bem como o suporte dado pelo Trade Marketing no ponto-de-venda. 

 

Recentemente, a Whirlpool voltou a investir em comunicação de massa para a marca Consul, 

buscando revitalizar sua imagem. Como mencionado, essa imagem inclui símbolos e 

características associadas ao povo brasileiro. Nesse sentido, a Consul realiza um novo esforço 

de comunicação apoiado na expressão “Parte da sua casa”. A DM9DDB é a agência que 

desenvolve as campanhas de comunicação tanto da marca Brastemp como da marca Consul. 

 

Além disso, para a marca Consul está sendo desenvolvida uma promoção chamada “Casa da 

Família Brasileira”, que se resume em um concurso de receitas. As receitas devem ser 

entregues em papel, em um caminhão que ficará em cidades previamente selecionadas. Uma 

especialista em culinária profissional selecionará as três melhores receitas que receberão 

prêmios. 

 

Segundo Ferrell e Hartline (2005), além da gestão do composto de comunicação, uma das 

principais atividades de marketing nos dias atuais é o desenvolvimento e a manutenção do 

relacionamento com o consumidor. Nesse sentido, as marcas Brastemp e Consul desenvolvem 

programas de relacionamento com o consumidor, como: disponibilização de manuais de 

instruções on-line, informações sobre como o consumidor pode resolver, sozinho, eventuais 

problemas em relação aos produtos, atendimento ao consumidor on-line ou pelo Sistema de 

Atendimento ao Consumidor (SAC). Esses programas podem ser considerados como de 

suporte ao consumidor. 

 

A preocupação com o desenvolvimento de programas de responsabilidade social e ética pode 

ser identificada, na Whirlpool, no programa “Brastemp Independente” que visa fazer com que 

os seus serviços e produtos sejam acessíveis a clientes com necessidades especiais. Assim, a 

Brastemp possui uma linha completa de eletrodomésticos de formas simples e claras com 

painéis de controle com símbolos em alto relevo e braile, além de manuais de instrução 

falados. Usuários de cadeira de rodas têm informações específicas sobre o dimensionamento 
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do mobiliário doméstico e a adequação de eletrodomésticos para o uso seguro e confortável, 

além de sugestão quanto aos modelos mais adequados disponíveis na linha Brastemp. 

 

Dessa forma, dentre as habilidades que Kotler (2004) destaca como relevantes para a atuação 

do gestor de marketing no ambiente competitivo, ressaltam-se na Whirlpool: habilidade de 

desenvolver um posicionamento singular; gerenciamento do valor da marca; gerenciamento 

de relações públicas com a divulgação de informações sobre novos produtos, por exemplo; 

desenvolvimento de esforços de experiência, principalmente durante a compra; gerenciamento 

da comunicação de forma integrada; garantia da lucratividade por segmentos; e orientação 

para o mercado, buscando criar novas necessidades, revolucionar mercados, criar novas 

proposições de valores ou novas formas de fazer negócios que ofereçam maiores benefícios. 

 

Passa-se agora a analisar a questão da estrutura organizacional durante o processo de 

planejamento de marketing. 

 

6.4.1 A Questão da Organização no Processo de Planejamento de Marketing 

 

O processo de planejamento de marketing envolve revisar a situação atual, antecipar as 

situações futuras, determinar as metas, formular as estratégias de mercado, alocar os recursos 

de marketing da melhor maneira para atingir os objetivos e, por fim, controlar ou monitorar 

(WESTWOOD, 1995; DIAS, 2003; McDONALD, 2004; CAMPOMAR e IKEDA, 2006; 

KOTLER e KELLER, 2006). 

 

A busca pelo entendimento da questão da estruturação organizacional para a realização do 

processo de planejamento de marketing é relevante. No entanto, a teoria ainda não é 

consensual quanto a esse aspecto, seja durante o processo de análise, seja durante o processo 

de definição das atividades. 

 

Entre os modelos de planejamento estudados (que podem ser verificados no capítulo 

específico), com enfoque estratégico ou não, Las Casas (1999), Kotler (2000), Lambin (2000), 

Etzel, Walker e Stanton (2001), Iacobucci (2001), Cheverton (2004) e Neves (2005) 

demonstram menor preocupação com a discussão do tópico durante o processo de 

planejamento. Já Campomar (1982), Westwood (1995), Jain (2000) e McDonald (2006) 

aprofundam-se no assunto, seja discutindo a organização da empresa para a implantação da 
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orientação para o mercado, seja discutindo a adequação da estrutura organizacional de 

marketing. 

 

Como dito anteriormente, a Whirlpool realiza seu planejamento estratégico de marketing em 

três grandes processos, ou seja, o processo de inovação, o processo de definição estratégica de 

novas linhas de produtos e a definição do plano de marketing para o ano seguinte, com 

definições de volumes, preços e margens de contribuição. 

 

A questão da estrutura organizacional existente é considerada somente no planejamento 

estratégico de marketing, o plano intermediário, como base da definição de recursos e 

competências. No entanto, nenhuma análise específica da estrutura da área de marketing é 

realizada. Também não faz parte das definições do planejamento a estrutura necessária para a 

implantação das novas estratégias e, inclusive, o lançamento de novas linhas que, no geral, 

são alocadas sob as gerências existentes, muitas vezes gerando sobrecarga de atividades. 

 

6.5 Análise dos Principais Aspectos de Estruturação Organizacional - Caso Whirlpool 

 

Conforme abordado, as questões da’ função organização e da estruturação organizacional são 

discutidas por diversos autores, entre eles Katz e Rosenzweig (1980), Gibson, Ivancevich e 

Donnelly (1981), Hampton (1986), Koontz e O’Donnell (1989), Rue e Byars (1989), Certo 

(2003), Daft (2003), Vasconcellos e Hemsley (2003), Bateman e Snell (2006) e Oliveira 

(2006). 

 

Para Daft (2003), a estrutura organizacional define o conjunto de tarefas formais designadas a 

indivíduos e departamentos, define a apresentação formal dos relacionamentos, incluindo 

linhas de autoridade, responsabilidade de decisão, número de níveis hierárquicos e dimensão 

do controle dos administradores, e define o desenho dos sistemas para garantir a efetiva 

coordenação de empregados e departamentos. Conforme ressaltam Vasconcellos e Hemsley 

(2003), busca-se entender como a autoridade é distribuída, como são especificadas as 

atividades em todos os níveis da administração e a implantação de um sistema de 

comunicação. 

 

Dessa forma, os elementos que permitem a análise da estrutura organizacional das áreas que 

executam as atividades de marketing podem ser assim colocados, com base em Vasconcellos 
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(1972), Gibson, Ivancevich e Donnelly (1981), Vasconcellos e Hemsley (2003) e Oliveira 

(2006): análise das principais atividades, escolha dos critérios de departamentalização, análise 

quanto à centralização e à descentralização das áreas de apoio, localização de assessorias, 

análise da amplitude de controle e níveis hierárquicos, análise da centralização da autoridade, 

análise dos sistemas de comunicação, entendimento do grau de formalização. 

 

Os dois primeiros elementos da estruturação organizacional, isto é, a análise das principais 

atividades, no caso específico de marketing, e a escolha do critério de departamentalização, 

foram discutidos mais a fundo em capítulos específicos para o melhor entendimento deste 

caso. 

 

No caso da Whirlpool, um ponto importante deve ser salientado. No início da pesquisa para a 

elaboração do estudo de caso não existia, na área de marketing, um organograma que 

representasse a sua estrutura, nem a descrição das funções associadas aos cargos. Tanto a 

representação da estrutura da área de marketing aqui retratada como a descrição das funções 

foram feitas a partir das entrevistas realizadas na empresa. Durante a elaboração do estudo de 

caso, a Whirlpool avançou em seu processo de definição de funções, mas não o terminou. 

Esse fato demonstra, de certa forma, o desafio que as empresas estudadas enfrentam para a 

melhor definição de suas estruturas. 

 

Quanto à questão da centralização ou não das áreas de apoio, Porter (1989) considera que as 

atividades de marketing são atividades-fim. Para o autor, as atividades-fim são logística de 

entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas, e serviços pós-vendas, enquanto as 

atividades de apoio são as referentes a definição da infra-estrutura da empresa, administração 

de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e compras. Em desenvolvimento 

tecnológico, o autor cita as funções de design de produtos e de pesquisa de mercado, as quais 

estão diretamente vinculadas às atividades de marketing. Nesse sentido, Oliveira (2006) 

coloca que as atividades-fim devem estar alocadas em unidades que consolidem a interação da 

empresa com o mercado e as atividades de apoio alocadas nas unidades organizacionais de 

suporte às unidades-fim. 

 

No caso da Whirlpool, a atividade de apoio ao desenvolvimento tecnológico, principalmente 

relacionada a Tecnologia e Design das linhas de Refrigeração, Cocção e Fabric Care, está 

alocada sob a mesma diretoria, isto é, de Desenvolvimento de Novos Produtos, próxima à 
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Gerência Geral de Estratégia de Produtos que é considerada integrante da área de marketing. 

Esse tipo de estruturação demonstra preocupação com a separação entre as atividades de 

planejamento da estratégia das linhas de produto e a sua operação no dia-a-dia. De certa 

forma, o planejamento da linha, realizado pela Gerência de Estratégia de Produto, assume 

uma função de atividade de apoio, estando assim centralizada e localizada externamente à que 

seria a área de marketing e vendas original da empresa, enquanto a gestão da Categoria 

representa a atividade-fim colocada pelos autores. 

 

Outra função que pode ser entendida como atividade de apoio é a Gerência Geral de 

Inteligência de Mercado. Essa atividade está estruturada, funcionalmente, sob a Diretoria de 

Marca Brastemp, mas atua como assessora de toda a área de marketing. A localização dessa 

gerência e as suas atividades como assessoria demonstram conflito entre a forma de 

departamentalização utilizada e a alocação de estruturas conforme o poder dos indivíduos, 

visto que se constatou que essa gerência está alocada dessa forma por causa do maior 

interesse nessa diretoria. Assim, ela é a principal área de assessoria da área de marketing. É 

responsável pela realização de pesquisas e atende a toda a empresa, mas responde diretamente 

ao Diretor de Marca Brastemp. 

 

Normalmente, a área de marketing encaminha para a área de inteligência de mercado um 

briefing, no qual é descrito o quê se deseja identificar com a pesquisa. Cabe à Gerência Geral 

de Inteligência de Mercado definir quais serão os métodos e técnicas utilizados na pesquisa. 

Há um planejamento anual em que a área de Inteligência de Mercado faz a provisão para as 

pesquisas necessárias. No entanto, algumas vezes existe a necessidade de pesquisas que não 

foram previamente estipuladas e, nesse caso, tanto o pessoal de Estratégia como o de 

Categoria estão cientes dessa necessidade, resultado do processo informal de desenvolvimento 

de projetos que a empresa tem, não havendo conflitos em relação à demanda e à urgência de 

pesquisas. 

 

As questões da amplitude de controle e do número de níveis hierárquicos devem ser 

entendidas de formas diversas nas diretorias e gerências envolvidas nas atividades de 

marketing, diferenciando principalmente as atividades da Gerência de Estratégia de Produto e 

da Gerência de Categoria de Produto das demais atividades. 
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Na Whirlpool, nota-se a preocupação com o estabelecimento de níveis hierárquicos mais 

parecidos e equilibrados entre as áreas. Assim, como mencionado, o gerente de Estratégia de 

Produto está em nível hierárquico equivalente ao do gerente de Categoria de Produto. Podem 

ter prestígios e funções diferentes, mas estão no mesmo nível hierárquico. 

 

O número de níveis hierárquicos também é semelhante. Considerando a linha de comando 

escalar da Gerência de Estratégia de Produto, constata-se que, do estagiário ao presidente, são 

oito os níveis hierárquicos (presidente, vice-presidente, diretoria, gerência geral, gerência, 

especialista, analista e estagiário). É importante ressaltar que esse tipo de estrutura se repete 

tanto nas gerências de Estratégia e de Categoria como nas marcas Brastemp e Consul. 

Considera-se como uma estrutura bem hierarquizada. 

 

A amplitude de comando é, por sua vez, baixa nessas áreas. Normalmente, duas ou três 

pessoas estão sob o comando de um superior. Salienta-se, nesse caso, o entendimento da 

atuação como um time gerenciando determinado produto. Uma gerência de marca 

compartilhada. 

 

Dependendo da linha de produto gerenciada, pode existir mais de uma pessoa exercendo as 

mesmas funções para produtos diferentes, como, por exemplo, na linha de refrigeração em 

que um analista é responsável pelo produto de uma porta e um outro é responsável pelo 

produto de duas portas. Entre os níveis hierárquicos, as capacitações são diferentes e isso 

determina, de certa forma, as atividades realizadas pelo indivíduo e o seu grau de autonomia. 

 

Nas áreas de Tecnologia e de Design a amplitude é maior, com diversos engenheiros e 

desenhistas industriais respondendo a um superior. A área de Tecnologia possui cerca de 200 

engenheiros. O gerente geral de Tecnologia de Lavanderia, por exemplo, tem cinco gerentes 

sob sua supervisão, são os gerentes de Laboratório, de Projetos, de Subsistema, de Estrutura e 

de Plataforma, organizados funcionalmente. Há, também, divisões de chefia e supervisores 

embaixo dos gerentes. 

 

Nas gerências gerais de Canal de Vendas e de Trade, a hierarquia é menor, mas a amplitude é 

muito maior, possuindo o gerente geral de Vendas oito gerentes sob sua coordenação, 

estrutura essa espelhada na Gerência Geral de Trade. 
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Assim, considera-se que em determinados tipos de cargos, que exercem funções semelhantes, 

os níveis de autoridade e hierárquico são semelhantes, facilitando a atribuição de 

responsabilidades criada pela divisão entre planejamento e gestão de certa linha de produto. O 

gerente entrevistado percebe a Whirlpool como uma empresa bastante hierarquizada, com 

vários níveis, mas com baixa amplitude de comando, uma vez que as áreas são formadas por 

poucas pessoas. 

 

No tocante à centralização da autoridade na área de marketing, a empresa, apesar de bastante 

hierarquizada, possui importante descentralização da responsabilidade e da autoridade, 

principalmente no referente ao planejamento ou à gestão das linhas de produtos. Considera-se 

que o locus de decisão sobre o planejamento da linha está com o gerente geral de Estratégia 

de Produto e seus gerentes de Estratégia de Refrigeração, Cocção e Fabric Care. Da mesma 

forma, a autoridade pela gestão das linhas de produtos de cada marca específica está nos 

gerentes de Categoria das linhas. No entendimento do entrevistado, a área de marketing da 

Whirlpool é bastante descentralizada na tomada de decisão. Tal fato gera grande 

comprometimento dos envolvidos. 

 

Contudo, ainda no tocante a essa questão, e no entendimento do entrevistado, a 

descentralização da decisão gera falta de clareza em relação a quem deve tomar que tipo de 

decisão. Esse tipo de problema é estudado na literatura principalmente quando são 

confrontadas formas de departamentalização diferentes (funcional versus por produto) e, no 

caso específico da Whirlpool, quando se divide a administração de uma linha em 

planejamento e gestão. 

 

Os fluxos de comunicação entre os envolvidos na área de marketing, para transferência de 

informações, consultas e orientações, ocorrem tanto verticalmente como horizontalmente. 

Verticalmente, seguem a cadeia de comando escalar. Horizontalmente, ocorrem de maneira 

formal, por meio de reuniões e relatórios gerenciais, e informalmente, por meio da interação 

das equipes de Estratégia e Categoria de produtos. 

 

Nesse sentido, surge um paradoxo de formalização na comunicação entre as decisões 

estratégicas e as decisões rotineiras. De acordo com o entrevistado, a empresa enfrenta 

problemas com a alta informalidade na comunicação das atividades rotineiras. No caso das 

grandes decisões, tudo é formalizado, mas nas pequenas decisões do dia-a-dia a falta de 
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formalização gera, muitas vezes, problemas por ficar apenas no “disse-me-disse”. Destaca-se 

que, às vezes, esse tipo de problema pode acarretar até mesmo o cancelamento de projetos. 

Assim considera-se a utilização de e-mail como certo grau de formalização. 

 

Ainda quanto à questão da formalização e da influência dos grupos informais, podem ser 

identificados diversos grupos desse tipo dentro da área de marketing da Whirlpool. Em alguns 

processos a sua influência é maior. Durante o desenvolvimento de um projeto de produto, que 

é de responsabilidade do pessoal de Estratégia, há grande interação informal com o pessoal de 

Categoria. O motivo dessa interação é o alinhamento necessário entre as áreas. O 

desenvolvimento de um projeto é realizado dessa maneira porque essas pessoas acreditam ser 

essa a melhor forma de realizá-lo, sempre buscando o alinhamento total das áreas. 

 

A única parte formal do desenvolvimento de um projeto é a reunião de passagem de fase do 

projeto, em que todos os envolvidos na equipe de Lavanderia (Fabric Care) participam, tanto 

de Categoria quanto de Estratégia. Nessa reunião são emitidos documentos e pareceres da 

área de marketing sobre o desenvolvimento do projeto. 

 

Por fim, no tocante à capacitação das pessoas da área de marketing, ressalta-se que nenhum 

programa é desenvolvido especificamente para a área, mas a empresa possui programas e 

políticas de capacitação técnica e profissional para os funcionários em geral. A Whirlpool tem 

programas de bolsas de estudos, principalmente MBAs, e um programa de educação 

corporativa que envolve pessoas da área de marketing e é de responsabilidade da área de 

Recursos Humanos. 

 

6.6 Análise das Modificações Ocorridas 

 

A Whirlpool tem uma política forte de promoção de pessoal. Nos últimos três anos ocorreram 

muitas mudanças na sua área de marketing, principalmente com a promoção de diversas 

pessoas, que ocupavam o cargo de especialista, a gerentes. 

 

Segundo o entrevistado, de 80% a 90% dos gerentes atuais eram especialistas. Os gerentes 

antigos foram realocados ou demitidos da empresa. 
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No ano de 2004, a Whirlpool reestruturou a área de marketing, criando a divisão entre 

gerentes de Estratégia de Produto e gerentes de Categoria de Produto (Refrigeração, Cocção e 

Fabric Care). 

 

Antes dessa mudança, a empresa trabalhava somente com a divisão por marcas. Assim, existia 

um gerente de Lavanderia Consul e um gerente de Lavanderia Brastemp. Com a nova 

estrutura, apenas um gerente de Estratégia de Produto em cada linha (Refrigeração, Cocção e 

Fabric Care) planeja a evolução da linha de produtos para as duas marcas, com a mesma 

equipe de trabalho. Essa mudança surgiu da necessidade de aumento da rapidez nas decisões, 

pois, de acordo com o entrevistado, as pequenas decisões do dia-a-dia tomavam muito tempo 

na estrutura antiga. 

 

Além dessa questão da divisão de funções entre gerentes de Estratégia de Produto, que 

trabalham para as duas linhas, e gerentes de Categoria de Produto (que trabalham para cada 

marca), recentemente o Vice-Presidente Comercial foi promovido a Presidente da empresa. 

Esse tipo de situação, por si só, não caracteriza mudança na estrutura da área de marketing da 

Whirlpool. No entanto, com essa promoção, o Presidente passou a acumular as duas funções. 

Devido a sua proximidade e seu interesse pela função executada anteriormente, o novo 

Presidente não preencheu seu antigo cargo e, assim, hoje os diretores de Marca Brastemp, 

Marca Consul e de Vendas respondem diretamente a ele, mas mantêm o status de diretores. 

 

Em decorrência da promoção do Vice-Presidente Comercial a Presidente da empresa, a 

Diretoria de Desenvolvimento de Produtos foi transferida da Vice-Presidência Comercial para 

a Vice-Presidência de Operações. Anteriormente, mesmo estando alocada na Vice-Presidência 

Comercial, existia uma estrutura de duplo comando em que o Diretor de Desenvolvimento de 

Produtos respondia diretamente ao seu Vice-Presidente e ao Vice-Presidente de Operações. 

Como hoje o Presidente ocupa as duas funções, e ocorreu a transferência da diretoria, os 

responsáveis pelo desenvolvimento da estratégia de marketing reportam-se de maneira formal 

somente ao Vice-Presidente de Operações. A análise dessa modificação demonstra a 

importância das motivações pessoais para a definição da estrutura organizacional. 

 

Como mencionado, na Whirlpool não havia análise ou descrição de cargos formais para a área 

de marketing. Isso cria o que a empresa chama de personificação do cargo, ou seja, um 

vínculo direto das atividades ali realizadas com as características e os interesses das pessoas. 
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Dessa forma, qualquer alteração de pessoas modificava a realização das atividades. O cargo 

perdia, então, sua identidade. Por esse motivo, a empresa vem empreendendo esforços para 

formalizar as funções de cada cargo, programa que estava em curso durante a realização deste 

estudo, não tendo sido concluído antes do seu encerramento. 

 

Além disso, segundo o entrevistado, a questão do poder pessoal e informal é extremamente 

importante na tomada de decisão. Muitas vezes, uma pessoa de mesmo nível hierárquico que 

outra possui maior poder de decisão e de influência. Essa característica decorre da 

transferência de autoridade para níveis inferiores da estrutura hierárquica. 

 

Passamos agora à discussão do estudo de caso da PepsiCo – Unidade de Bebidas. 
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7 ESTUDO DE CASO 2: PEPSICO – UNIDADE DE BEBIDAS 

 

7.1 Histórico da PepsiCo 

 

A PepsiCo é uma empresa multinacional de origem norte-americana que, de acordo com a 

revista Financial Times Global 500 de 2005, está entre as 50 maiores do mundo e é a segunda 

maior fabricante de refrigerantes. A empresa é dona de grandes marcas do mercado 

alimentício. No Brasil, seu portfolio é composto pelas marcas Elma Chips (detentora de 

marcas como Cheetos, Rufles, Fandangos, Cebolitos, Doritos, Baconzitos e outras), Toddy, 

Coqueiro, Quaker, Toddynho, Crescer, Gatorade e Pepsi, além do lançamento recente da 

H2OH!, uma inovação que introduziu no País a categoria de bebidas levemente gaseificadas 

com sabor. 

 

O faturamento da empresa em 2006, no mundo, foi de aproximadamente US$ 35 bilhões. Em 

outubro de 2007, a PepsiCo anunciou que entre janeiro e setembro lucrou, também em todo o 

mundo, US$ 4,396 bilhões, 15,19% a mais em comparação com o mesmo período do ano 

anterior. De acordo com dados da Você S.A., em 2002 a empresa tinha 4.436 funcionários no 

Brasil. 

 

A empresa nasceu com a criação da Pepsi-Cola, em 1898, pelo farmacêutico norte-americano 

Caleb Bradham. A então Pepsi-Cola Company foi crescendo a partir de fusões e aquisições de 

outras empresas. Já em 1947 ela passou a vender suas ações na Bolsa de Valores de New 

York. Sua primeira aquisição aconteceu, no entanto, somente em 1964, quando comprou a 

Mountain Dew, empresa que produzia refrigerantes. 

 

Em 1965, a Pepsi-Cola Company fundiu-se com a Frito-Lay Company, formando a PepsiCo, 

Inc. Passou, então, a atuar no mercado de salgadinhos chips. Quando adquiriu a Tropicana 

Products, maior companhia mundial de sucos engarrafados, a PepsiCo fortaleceu-se no ramo 

de bebidas. Por último, em 2000, a PepsiCo fundiu-se com a Quaker Oats, dona da marca 

Gatorade e da famosa marca de aveias Quaker. 

 

No mundo, a PepsiCo Inc. estava organizada em quatro divisões: Frito-Lay North America 

(snacks), PepsiCo Beverages North America, PepsiCo International e Quaker Foods North 

America. Em novembro de 2007, a empresa anunciou um plano de reorganização, 



 190

transformando a PepsiCo Beverages North America e a PepsiCo Internacional em três 

unidades: a PepsiCo Americas Foods (PAF), a PepsiCo Americas Beverages (PAB) e a 

PepsiCo International (PI). A PAF e a PAB agruparão as unidades de alimentos e bebidas dos 

Estados Unidos, do Canadá e da América Latina. A PepsiCo International será responsável 

por bebidas e alimentos nos mercados do Reino Unido, da Europa Continental, da Ásia, do 

Oriente Médio e da África. 

 

Assim, a PepsiCo do Brasil, que se encontrava dentro da divisão PepsiCo International, 

passará a ser subordinada à PepsiCo Americas Foods (PAF) e à PepsiCo Americas Beverages 

(PAB), reafirmando a gestão do negócio em duas unidades independentes também no Brasil, 

onde existe uma unidade de negócios de Alimentos e outra unidade de Bebidas Não-

Alcoólicas. 

 

No Brasil, a história da PepsiCo começa em 1951, quando o português Heitor Pires, que 

residia com sua família no Rio Grande do Sul, foi procurado por dois norte-americanos 

ligados à PepsiCo dos Estados Unidos que o convidaram para montar a primeira fábrica da 

Pepsi no Brasil. 

 

Dessa forma, no dia 3 de março de 1953 foi inaugurada a primeira fábrica da Pepsi-Cola no 

Brasil, com o slogan “Melhor Qualidade, Maior Quantidade e Menor Preço”. A empresa 

contava, então, com 81 acionistas, em grande parte da comunidade portuguesa rio-grandense-

do-sul, e um capital de 6 milhões e 600 mil cruzeiros. 

 

A Pepsi-Cola foi um grande sucesso no estado do Rio Grande do Sul. Apoiada na comunidade 

portuguesa, a empresa conseguia atingir importantes pontos de distribuição. Naquela época, 

buscava posicionar-se como um refrigerante dos jovens de boas famílias, contrapondo-se à 

imagem que a Coca-Cola passava no momento. As ações de comunicação da Pepsi-Cola 

seguiam todas nesse sentido. 

 

Dois anos depois da inauguração da primeira fábrica, a Pepsi-Cola inaugurou sua segunda 

fábrica no Rio Grande do Sul, no município de Pelotas, no interior do estado. Em 1962, a 

empresa já contava com mais de mil acionistas e abriu sua terceira fábrica, no município de 

Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul. 
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No ano de 1964, após adoecer, Heitor Pires vendeu suas ações da Pepsi-Cola do Brasil e 

deixou a empresa. Desde sua saída, a empresa passou para o comando da PepsiCo que cedeu a 

franquia para a Brahma, atualmente AmBev. 

 

Em 1997, a PepsiCo firmou um acordo de franquia de 20 anos com a AmBev para a produção 

e a comercialização dos produtos no Brasil. A empresa AmBev passou a ser responsável, em 

todo território nacional, pelo engarrafamento e pela distribuição das marcas vinculadas ao 

setor de bebidas, entre elas: Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Light, Pepsi Twist Light, Seven Up, 

Teem (no Rio Grande do Sul), Pepsi Max, Pepsi X, Gatorade e Lipton Ice Tea. Essas marcas, 

mais a marca Toddynho, estão hoje concentradas na Unidade de Negócios de Bebidas Latino-

Americana, a qual é uma unidade independente e engloba a Unidade de Bebidas no Brasil que 

é foco de análise neste estudo de caso. 

 

Analisando o mercado brasileiro, o setor de refrigerantes e bebidas não-alcoólicas é composto 

por 835 fabricantes de refrigerantes, 512 fabricantes de sucos, 238 fabricantes de outras 

bebidas não-alcoólicas (chás, isotônicos, energéticos, água de coco etc.) e 505 fabricantes de 

águas (FIPE, 2006). A maior concentração ocorre nas regiões Sudeste e Sul, com destaque 

para o estado de São Paulo. 

 

Esse é um setor com grande geração de empregos, arrecadação de tributos e investimentos 

realizados em capacidade produtiva, qualidade e meio ambiente. O principal desafio das 

empresas de refrigerantes e bebidas não-alcoólicas é elevar os níveis de formalidade fiscal do 

mercado produtor como um todo, o que permitirá maior igualdade de competição, com 

reflexos positivos na qualidade do produto, nas suas condições sanitárias, além de melhor 

atendimento ao consumidor final, conforme a Associação Brasileira da Indústria de 

Refrigerantes (ABIR, 2007). 

 

Outro desafio reside na redução da carga tributária que no setor industrial de bebidas não-

alcoólicas, assim como em toda econômica brasileira, é fator que trava o desenvolvimento e o 

crescimento da atividade econômica (ABIR, 2007). 

 

De acordo com a ABIR (2007), os brasileiros consumiram mais refrigerantes no primeiro 

semestre de 2007 do que no mesmo período de 2006. A produção de refrigerantes aumentou 

em 5,6%, ultrapassando a média em abril e maio e chegando a mais 10%. Durante todo o ano 
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de 2006 foram produzidos 13 bilhões de litros de refrigerante e nos primeiros seis meses de 

2007 já foram 7,8 bilhões. 

 

Nesse mercado em crescimento, pode-se citar como produto de destaque na empresa a marca 

Gatorade, líder absoluta no mercado de isotônicos, segundo a ACNielsen (2007), com 80% de 

participação do mercado. Outra marca de realce no portfolio da divisão é a Toddynho, mais 

lembrada no mercado de leite flavorizado e que, de acordo com a ACNielsen, possui cerca de 

30% de participação do mercado. 

 

O último lançamento da PepsiCo, a H2OH!, bebida gaseificada com leve sabor, foi bem 

recebido no mercado. De acordo com a revista Exame, o produto alcançou em apenas um ano 

o patamar de 25% da participação do mercado de refrigerantes sem açúcar. 

 

7.2 Representação da Estrutura Organizacional de Marketing - Caso PepsiCo Unidade 

de Bebidas 

 

Conforme já mencionado, a estrutura refere-se às relações entre os recursos da empresa 

visando alcançar seus objetivos. A principal formalização da estrutura corresponde ao 

organograma e às descrições de funções (VASCONCELLOS e HEMSLEY, 2003). Dessa 

forma, assim como no caso da Whirlpool, após a apresentação da evolução da empresa, passa-

se a analisar a representação de sua estrutura formal. 

 

O estudo de caso da PepsiCo aqui relatado tem foco apenas na divisão de Bebidas da empresa, 

tendo em vista a clara separação de gestão entre as unidades de negócios. Tal separação 

decorre do entendimento das diferenças na forma de atuar no mercado e de gerenciar a 

empresa. Na área de Alimentos, os produtos são produzidos, vendidos e distribuídos pela 

própria empresa, enquanto no caso de Bebidas há uma parceria entre a PepsiCo e a AmBev, 

sendo a última a responsável pelo processamento do produto concentrado (fornecido pela 

PepsiCo), pela embalagem e pela distribuição. Além disso, existe uma joint venture com a 

Unilever para a produção e a comercialização dos produtos da marca Lipton, da Unilever. 

 

Dessa forma, o negócio de Bebidas é considerado mais complexo do que o negócio de 

Alimentos, pois, apesar de a divisão de Alimentos produzir e ter força própria de vendas e 

distribuição, na divisão de Bebidas é necessário o alinhamento estratégico de três empresas. 
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Como comentado no histórico da empresa, esse tipo de divisão que acontece no Brasil passará 

a ser adotado em termos globais, conforme anunciado em novembro de 2007. 

 

Atualmente, as duas divisões ainda se reportam à PepsiCo International, mas deverão passar a 

se reportar à PepsiCo Americas Foods (PAF) e à PepsiCo Americas Beverages (PAB), 

respectivamente. Essa situação não impede a existência de preocupação com a atuação cada 

vez mais sinérgica, mais conjunta, procurando maximizar as oportunidades de mercado e de 

parcerias que as marcas de alimentos e bebidas possuem. 

 

Neste estudo, como já informado, optou-se pela análise da Unidade de Negócios de Bebidas, 

por conveniência. A área de bebidas possui um Presidente de Bebidas para a operação na 

região Sul da América Latina. A estrutura organizacional imediatamente abaixo é composta 

por um diretor Financeiro, um diretor de Operações, um diretor de Vendas, um diretor de 

Novos Negócios Brasil e três diretores de Marketing (figura 34). 

 

Deve-se notar o peso que as áreas vinculadas à realização das atividades de marketing 

possuem, pois, apesar da existência das áreas de finanças, operações, de controle e outras, a 

empresa entende-se como, basicamente, uma empresa de gestão das suas marcas, segundo o 

entrevistado. Isso demonstra forte orientação para o mercado e justifica, em parte, a 

terceirização da produção e da comercialização para a AmBev. 
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Figura 34: Organograma PepsiCo –  

Visão da Unidade de Negócios de Bebidas Latino-Americana 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

A estrutura da Unidade de Negócios de Bebidas no Brasil está demonstrada no organograma 

da figura 34. Além das pessoas representadas, existem responsáveis pela produção do 

concentrado em Manaus. A linha tracejada representa a composição da área de marketing da 

empresa. 

 

Como já mencionado, o negócio da PepsiCo no mundo é dividido em regiões. A região que 

inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai é conhecida como SOLA (South Latin America). 

Essa região possui apenas um Presidente, mas as estruturas de marketing e de comercialização 

são diferentes em cada país. Neste estudo é focalizada a estrutura do Brasil. 

 

O negócio de Bebidas é dividido em alcoólicas e não-alcoólicas. A PepsiCo não trabalha com 

bebidas alcoólicas, sendo esse segmento ocupado pela AmBev, se considerada a joint venture. 

No segmento de bebidas não-alcoólicas há outra divisão: bebidas com gás e bebidas sem gás. 
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Dentro da estrutura organizacional, somente duas diretorias não estão diretamente voltadas 

para a execução das atividades de Marketing: a Diretoria Financeira e a Diretoria de 

Operações. 

 

A Diretoria Financeira da Unidade de Bebidas é responsável por toda a região SOLA. Em sua 

estrutura estão as gerências de Controladoria, Contabilidade e Planejamento Financeiro, além 

de um cargo de Assistência Administrativa. Sob a Gerência de Controladoria existe um cargo 

de Gerente de Conformidade de Impostos. Quanto à Diretoria de Operações de Bebidas, ela 

também é responsável pela gestão de toda região SOLA, sendo composta por um diretor e um 

gerente de Operações. 

 

Passando à análise da estrutura da área de Marketing e, por conseqüência, da de Vendas, 

ressalta-se que a parceria do segmento de Bebidas com a AmBev conduz a uma gestão 

compartilhada das marcas da empresa e, portanto, do marketing. 

 

Existem quatro diretorias na área de Marketing: a Diretoria de Marketing CSD (Carbonated 

Soft Drinks – conhecidos no Brasil como refrigerantes ou bebidas gasosas); a Diretoria de 

Marketing GTD (Gatorade); a Diretoria de Marketing NCB (Non-Carbonated Beverages – 

conhecidos como bebidas não-carbonatadas ou produtos não-alcoólicos e não-carbonatados 

(NANC); e a Diretoria de Novos Negócios. 

 

Passa-se, agora, a analisar as estruturas de cada uma dessas diretorias de Marketing e, 

posteriormente, da Diretoria de Vendas. 

 

O Diretor de Marketing CSD é responsável pelo delineamento das estratégias de todos os 

produtos carbonatados. Possui sob ele uma estrutura composta por duas gerências de marca 

(figura 35). Uma delas é responsável pelas Pepsi Regular e Pepsi Light, e a outra por 

variações como Pepsi Twist, Pepsi Twist Light, Pepsi Max, Pepsi X e H2OH!. 
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Figura 35: Organograma PepsiCo – Diretoria de Marketing CSD 

Bebidas Carbonatadas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Sob cada um dos gerentes de Marketing existem gerentes de produto juniores ou plenos. Sob 

a Gerência da Pepsi Regular ainda existe um cargo de Gerente de Marca e sob a Gerência de 

Pepsi Twist e H2OH! um cargo de Coordenador de Marketing, tanto para CSD como para 

NCB. A existência dessas funções, assim alocadas, apresenta alguns conflitos de estruturação 

que serão detalhados adiante. 

 

Ressalta-se que a Unidade de Bebidas analisada possui um organograma bem-definido e que 

foi apresentado durante a elaboração do estudo de caso. Contudo, não existia e nem era do 

conhecimento das pessoas a descrição das funções de cada cargo, principalmente na área de 

Marketing, até a época da realização do caso. Assim, da mesma forma que no caso da 

Whirlpool, essa descrição era uma das preocupações imediatas dos altos gestores. Enquanto 

na Whirlpool essa descrição já havia sido solicitada, no caso da Unidade de Bebidas da 

PepsiCo isso ainda não havia acontecido. Para o melhor entendimento da estrutura 

organizacional na estratégia de marketing e na realização das atividades de marketing, 

delineiam-se, a partir das entrevistas realizadas, algumas funções principais dos cargos, em 

cada diretoria. Tal procedimento será importante para a compreensão de possíveis conflitos a 

serem identificados adiante. 
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Na Diretoria de Marketing de Bebidas Carbonatadas, as principais atribuições dos cargos 

analisados estão descritas a seguir. 

 

• Diretoria de Marketing CSD 

Responsável pela coordenação do planejamento de longo prazo da estratégia de 

marketing da linha de bebidas carbonatadas. Acompanha as principais tendências de 

segmentos e produtos, avaliando mercados potenciais. Deve garantir a realização dos 

volumes de vendas, preço e lucratividade planejados. Lidera o processo de 

implementação da estratégia de marketing da linha de bebidas carbonatadas. 

 

• Gerente de Marketing Pepsi 

Responsável pelo desenvolvimento da estratégia competitiva para a linha de produto 

Pepsi por meio de um plano de longo prazo. Desenvolve o plano anual de marketing e as 

previsões de vendas. Deve gerenciar o plano de comunicação da marca e acompanhar o 

desempenho do produto e o comportamento dos clientes. Define e acompanha o 

posicionamento de preço dos produtos sob a marca Pepsi. Coordena os esforços de 

distribuição em conjunto com a AmBev. 

 

• Gerente de Marca 

Deve dar suporte a todas as atividades do Gerente de Marketing Pepsi. 

 

• Gerente de Produto Júnior 

Tem como atividade principal o gerenciamento de todas as atividades de promoção de 

eventos dos produtos carbonatados. Presta serviço para todos sob a Diretoria CSD. 

 

• Gerente de Marketing Pepsi Twist / H2OH! 

Desenvolve uma estratégia competitiva para a linha de produtos Pepsi Twist / H2OH! por 

meio de um plano de longo prazo. Desenvolve o plano anual de marketing e as previsões 

de vendas. Gerencia o plano de comunicação da marca. Acompanha o desempenho do 

produto e o comportamento dos clientes. Define e acompanha o posicionamento de preço 

dos produtos sob a marca Pepsi Twist / H2OH!. Coordena os esforços de distribuição em 

conjunto com a AmBev. 
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• Gerente de Produto Júnior 

Oferece suporte a todas as atividades do Gerente de Marketing Pepsi Twist / H2OH!. 

 

• Coordenador de Marketing CSD/NCB 

Planeja e desenvolve todas as atividades de implantação de websites da Unidade de 

Bebidas da PepsiCo Brasil. Implementa os sites corporativo, de linhas de produto, de 

produtos individuais e de promoções. Atende a todos os produtos, inclusive às diretorias 

de Gatorade, bebidas não-carbonatadas e novos negócios. 

 

Sob a Diretoria de Marketing da marca Gatorade estão alocados três gerentes: Gerente de 

Marketing, que cuida basicamente de comunicação; Gerente de Inovações; e Gerente de 

Marketing e Esportes (figura 36). A Diretoria de Marketing Gatorade apresenta uma 

importante distinção em relação às outras diretorias, por ser definida como uma diretoria de 

marca ante as outras que são diretorias de produto. Essa constatação possibilita o 

entendimento da atuação da empresa de forma diferente, apesar de a marca Gatorade estar 

relacionada a somente uma linha de produto. 

 

 
 

Figura 36: Organograma PepsiCo – Diretoria de Marketing GTD 

Marca Gatorade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Na Diretoria de Marketing Gatorade, as principais atribuições dos cargos analisados estão 

descritas a seguir. 
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• Diretoria de Marketing Gatorade 

Responsável por coordenar o planejamento da estratégia de marketing de longo prazo da 

linha de produtos sob a marca Gatorade. Acompanha as principais tendências de 

segmentos e produtos, avaliando mercados potenciais para a marca. Deve garantir a 

realização dos volumes de vendas, preço e lucratividade planejados. Lidera o processo de 

implementação da estratégia de marketing de produtos sob a marca Gatorade. 

 

• Gerente de Marketing Gatorade 

Responsável pelo planejamento e pela implementação de políticas e programas de 

comunicação da marca Gatorade, principalmente mídia de massa. Gerencia os 

orçamentos das campanhas de comunicação. Desenvolve esforços e material de suporte 

para a equipe de vendas. Responsável pela gestão da imagem da marca Gatorade. 

 

• Gerente de Inovações Gatorade 

Responsável por desenvolvimento e lançamento de novos produtos, principalmente novos 

sabores, inovações em embalagens e edições limitadas específicas para eventos. 

Coordena o desenvolvimento de pesquisas para oportunidades de novos sabores e 

mantém contato com o Centro de Desenvolvimento nos Estados Unidos. É responsável, 

também, pelo planejamento e pela implantação de campanhas promocionais da marca 

Gatorade. 

 

• Gerente de Marketing e Esportes Gatorade 

Responsável por planejamento e implementação de programas de promoção da marca via 

eventos e patrocínios a esportes. Também é responsável pelo desenvolvimento das 

atividades do Gatorade Sports Science Institute (GSSI) no Brasil, visando compartilhar 

informações e expandir os conhecimentos nas áreas de nutrição e ciências do esporte 

junto a formadores de opinião, como nutricionistas, médicos e professores de educação 

física. 

 

A Diretoria de Bebidas Não-Carbonatadas é composta por um Gerente de Produto Sênior para 

a marca Lipton e um Gerente de Pesquisa de Mercado (figura 37). Conforme será discutido 

adiante, essa Diretoria tem forte vínculo com os processos de inovação da empresa. 
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Figura 37: Organograma PepsiCo – Diretoria de Marketing NCB 

Bebidas Não-Carbonatadas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Na Diretoria de Marketing de Bebidas Não-Carbonatadas (NCB), as funções são as seguintes. 

 

• Diretoria de Bebidas NCB 

Responsável pela coordenação do planejamento de longo prazo da estratégia de 

marketing da linha de bebidas não-carbonatadas. Deve garantir a realização dos volumes 

de vendas, preço e lucratividade planejados. Coordena o processo de implementação da 

estratégia de marketing da linha de bebidas não-carbonatadas. Lidera o processo de 

inovação de produtos para todas as marcas da unidade de bebida, com exceção da marca 

Gatorade, a fim de criar vantagem competitiva para a empresa. Lidera o processo de 

desenvolvimento de novos produtos, da idéia até o seu lançamento. Lidera o processo de 

desenvolvimento de habilidades para que as pessoas tenham uma cultura inovadora. 

 

• Gerente de Produto Sênior Lipton 

Responsável pelo desenvolvimento da estratégia competitiva para a linha de produto 

Lipton por meio de um plano de longo prazo. Desenvolve plano o anual de marketing e as 

previsões de vendas.  Deve gerenciar o plano de comunicação da marca e acompanhar o 

desempenho do produto e o comportamento dos clientes. Define o lançamento de novos 

produtos. Define e acompanha o posicionamento de preço dos produtos sob a marca 

Lipton. Coordena os esforços de distribuição em conjunto com a AmBev. 
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• Gerente de Pesquisa de Mercado 

Planeja, realiza e contrata pesquisas de mercado para dar apoio a decisões sobre novos 

conceitos, produtos e mercados atuais e/ou potenciais. Obtém informações de 

concorrentes. Coleta e analisa dados sobre mudanças em preferências e hábitos do 

consumidor, visando sempre à introdução de novos produtos. 

 

A Diretoria de Novos Negócios é composta por seu diretor, um gerente de marketing e dois 

analistas (figura 38). De acordo com o entrevistado, o Diretor atual é responsável pela 

identificação de oportunidades e pelo desenvolvimento de novos negócios, e atua em conjunto 

com a Diretoria de Produtos Não-Carbonatados no processo de inovação existente na 

empresa. Já foi Presidente da Unidade de Bebidas da PepsiCo no Chile e, há um ano, retornou 

ao País assumindo a posição de Diretor de Novos Negócios. Em sua gestão, os produtos da 

marca Toddynho passaram a integrar o portfolio da Unidade de Bebidas da PepsiCo. 

 

 
 

Figura 38: Organograma PepsiCo – Diretoria de Novos Negócios 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

Na Diretoria de Novos Negócios, as funções podem ser descritas como a seguir. 

 

• Diretoria de Novos Negócios 

Lidera o processo de busca de novas oportunidades de negócios. Coordena o processo de 

inovação e desenvolvimento de novos produtos em conjunto com o Diretor de Bebidas 

Não-Carbonatadas. É responsável pela coordenação do planejamento de longo prazo da 

estratégia de marketing da linha de produtos sob a marca Toddynho. Deve garantir a 

realização dos volumes de vendas, preço e lucratividade planejados. Coordena o processo 
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de implementação da estratégia de marketing da linha de produtos sob a marca 

Toddynho. 

 

• Gerente de Marketing 

Desenvolve a estratégia competitiva para a linha de produtos da marca Toddynho por 

meio de um plano de longo prazo. Desenvolve o plano anual de marketing e as previsões 

de vendas. Gerencia o plano de comunicação da marca. Acompanha o desempenho do 

produto e o comportamento dos clientes. Define e acompanha o posicionamento de preço 

dos produtos sob a marca Toddynho. Coordena os esforços de distribuição em conjunto 

com a AmBev. 

 

• Analista de Marketing 

Deve dar suporte a todas as atividades do Gerente de Marketing e do Diretor de Novos 

Negócios. 

 

Como mencionado anteriormente, a Unidade de Negócios de Bebidas PepsiCo possui uma 

parceria em que vende o concentrado da bebida para a AmBev, a qual processa, embala e 

distribui o produto. Deve ficar claro que a gestão da força de vendas fica sob a 

responsabilidade da PepsiCo, enquanto a execução das vendas pelo time de campo é realizada 

pela equipe da AmBev, principalmente no segmento conhecido como Rota. Esse assunto será 

tratado com maior profundidade na descrição das funções e atividades de marketing a ser 

realizada adiante. 

 

Analisando a Diretoria de Vendas no Brasil, constata-se a existência de duas Gerências 

Executivas de Vendas, uma Gerência de Vendas, uma Gerência de Trade Marketing e uma 

posição, em nível de gerência, de Analista de Preço por Embalagem. Essa função é, inclusive, 

realizada por mais duas pessoas, uma delas vinculada ao Gerente de Trade Marketing e a 

outra vinculada a esse Analista de Preço por Embalagem que responde diretamente à Diretoria 

de Vendas, conforme consta na figura 39. 
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Figura 39: Organograma PepsiCo – Diretoria de Vendas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em entrevistas. 

 

As funções da Diretoria de Vendas podem ser descritas conforme abaixo. 

 

• Diretoria de Vendas Brasil 

Responsável por planejamento e coordenação das atividades de vendas para a realização 

dos objetivos propostos. Participa da definição dos volumes de vendas anuais e mensais. 

Acompanha o desenvolvimento dos planos, as revisões e as modificações. Responsável 

pela coordenação das áreas de vendas dentro da PepsiCo e sua interação com a equipe de 

campo da AmBev. 

 

• Gerência Executiva de Vendas 

Planeja e realiza as atividades de vendas nos clientes principais dentro de seu canal 

supermercado/hipermercado, rotas e eventos especiais. Participa da definição dos 

volumes de vendas anuais e mensais. Acompanha o desenvolvimento dos planos, as 

revisões e as modificações. 

 

• Gerência de Vendas 

Planeja e realiza as atividades de vendas em regiões dentro de seu canal 

supermercado/hipermercado, rotas e eventos especiais. Participa da definição dos 
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volumes de vendas anuais e mensais. Acompanha o desenvolvimento dos planos, as 

revisões e as modificações. 

 

• Gerência de Trade Marketing 

Planeja e realiza as atividades de relacionamento da empresa com os canais de 

distribuição. Realiza ações de merchandising. Busca fortalecer a exposição do produto e 

da marca no ponto-de-venda. Dá suporte a lançamentos e promoções efetuados. 

 

• Analista de Preço por Embalagem 

Acompanha a evolução de preços por categoria de produtos e tipo/tamanho de 

embalagens existentes no mercado, tanto da empresa como da concorrência. 

 

No tocante ao relacionamento da Unidade de Bebidas da PepsiCo do Brasil com a matriz, 

como anunciado em novembro de 2007, a PepsiCo North America e a PepsiCo International 

serão transformadas em PepsiCo Americas Foods (PAF), PepsiCo Americas Beverages 

(PAB) e PepsiCo International (PI). A Unidade de Negócios de Bebidas do Brasil passará a 

reportar-se à PepsiCo Americas Beverages (PAB). 

 

Dessa forma, os diretores de cada marca e os gerentes de marketing devem reportar-se a duas 

pessoas, ou seja, ao Diretor da Unidade de Bebidas do Brasil e ao Diretor Regional de Marca. 

O controle do desempenho das atividades deve ser feito pelo Diretor da Unidade de Bebidas 

do Brasil, mas, por questões burocráticas de gerenciamento da marca no mundo, há um 

reporte duplo. Esse tipo de situação ocorre sempre com marcas internacionais. 

 

7.3 Análise da Departamentalização Utilizada – Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

 

Diversas tipologias definem o processo de departamentalização das atividades de uma 

empresa e, em especial, da estrutura organizacional para a execução das atividades de 

marketing. Para entender a estruturação com foco na empresa como um todo, as tipologias 

principais são, conforme estudado, a funcional, a por produto, a territorial, a por cliente, a por 

projetos e a matricial. Na área de marketing, são adotadas variações, como gerência de marca 

e de gerência de mercado (LITTERER, 1980; HAMPTON, 1986; KOONTZ e O´DONNELL, 

1989; GEORGE, FREELING e COURT, 1994; MATTAR e SANTOS, 1998; WORKMAN, 
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HOMBURG e GRUNER, 1998; KOTLER, 2000; CERTO, 2003; DAFT, 2003; 

MAXIMIANO, 2005). 

 

Analisando o caso da PepsiCo, percebe-se que a estrutura funcional é adotada na Unidade de 

Bebidas para a composição das diretorias que não são, especificamente, relacionadas à 

execução das atividades de marketing, como a Diretoria Financeira e a de Operações. 

 

Na área de marketing, certo grau de especialização funcional é identificado na divisão de 

tarefas da Diretoria de Marca Gatorade, na qual existe uma gerência para cuidar de marketing 

e esportes, uma gerência para cuidar da comunicação da marca e outra para testar novos 

sabores e inovar em embalagens. Internamente a essa diretoria, a proximidade das pessoas e o 

compartilhamento da gestão, tendo o diretor o papel de responsável pela marca e de gestor da 

marca, evitam problemas decorrentes de coordenação do trabalho e de distorção funcional 

entre as gerências. 

 

As diferentes diretorias possuem as mesmas funções dentro da empresa. Assim, o Diretor de 

Pepsi (CSD) tem a mesma função do Diretor de Lipton (NCB), variando apenas o nível de 

investimento e o mercado. As atividades desempenhadas também são parecidas, com as 

diferenças citadas anteriormente. Não existem muitas diferenças no nível de decisão entre os 

três diretores, variando somente as marcas e os mercados de cada diretoria. 

 

Com exceção da situação específica da marca Gatorade, na área de marketing não se 

identificam especializações funcionais por definição e sim a execução de algumas atividades, 

como pesquisa de marketing e gestão da comunicação de marcas por meio da Internet, 

alocadas sob estruturas de linhas de produtos e marcas. 

 

As vantagens da organização por linha de produto, como a concentração de esforços e a 

coordenação das atividades interfuncionais ligadas àquelas linhas de produtos, podem ser 

notadas na busca por definição de linhas de produtos carbonatados e não-carbonatados. No 

entanto, essa divisão não é puramente respeitada quando da definição da diretoria da marca 

Gatorade. Essa definição afasta-se de uma suposta lógica de diretorias vinculadas a linhas de 

produtos, às quais as gerências de marca estariam subordinadas, como acontece com Pepsi e 

Pepsi Twist / H2OH!. 
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Esse é um ponto importante na análise deste estudo de caso, visto que as marcas possuem 

diferentes pesos dentro da empresa. Esse fato interfere no processo de gestão. Apesar de a 

forma adotada para a gestão ser a gerência de marcas, ela varia conforme o faturamento e a 

importância da marca, por isso foi adotado aqui o termo responsável pela marca. No caso de 

Pepsi, Pepsi Twist / H2OH!, o gestor da marca é representado pelas figuras dos gerentes de 

marketing. No caso de Gatorade, a função é diluída no nível gerencial entre três gerentes, 

sendo agrupada somente no nível de diretoria. No caso de Lipton Ice Tea, o gestor 

responsável pela marca é representado por um gerente de produto sênior que, em princípio, 

está em um nível de autoridade menor do que o dos gerentes de marketing. 

 

Assim, os gerentes de marketing de Pepsi Twist / H2OH! e Pepsi tomam as mesmas decisões 

sobre o composto de marketing que o gerente de produto sênior de Lipton. Essa semelhança 

entre as atividades acontece também com os cargos de suporte para esses gestores. Os 

gerentes juniores dão suporte aos gerentes de marketing das marcas principais e realizam 

atividades semelhantes às do estagiário que dá apoio ao Gerente de Produto de Lipton, porém 

com autonomias diferentes. 

 

Na Diretoria Comercial, as principais formas de departamentalização da estrutura e da 

organização do trabalho são a por canais e a por clientes. Por canais, respeita-se a divisão 

entre supermercado/hipermercado, rotas e eventos especiais, e por clientes, divide-se ainda 

em grandes clientes, atendidos pelos gerentes executivos de vendas, e em clientes médios e 

pequenos. 

 

Após analisar a representação da estrutura organizacional das áreas envolvidas com as 

atividades de marketing e a descrição de suas principais funções na Unidade de Bebidas da 

PepsiCo, passa-se a abordar o desenvolvimento das principais atividades de marketing 

realizadas. 

 

7.4 Análise das Atividades de Marketing – Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

 

As principais atividades de marketing a serem analisadas no caso da Unidade de Bebidas da 

PepsiCo são assim definidas: busca e levantamento de informações de mercado; planejamento 

de marketing (planejamento estratégico); desenvolvimento de estratégia de segmentação, 

diferenciação e posicionamento; desenvolvimento de metas e objetivos; decisões sobre as 
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variáveis controláveis de marketing, ou seja, produtos, serviços e inovação, preço, 

distribuição e suprimentos; decisões sobre promoção. São, ainda, atividades a serem 

consideradas o desenvolvimento e a manutenção de programas de relacionamento com o 

consumidor e o desenvolvimento de responsabilidade social e ética (SEMENIK e 

BAMOSSY, 1995; WORKMAN, HOMBURG e GRUNER, 1998; KOTLER, 2004; 

FERRELL e HARTLINE, 2005; CAMPOMAR e IKEDA, 2006). 

 

Como se pode perceber pela descrição da representação da estrutura organizacional da área de 

marketing, a Unidade de Negócios de Bebidas da empresa PepsiCo do Brasil demonstra forte 

orientação para o mercado (NAVER e SLATER, 1990) e desenvolve suas atividades as 

organizando principalmente por meio da gestão de produtos e marcas em diferentes níveis de 

autoridade. Essa concentração de decisões no gestor de marca interfere, diretamente, na 

realização das atividades de marketing, como será discutido a seguir. Para cada marca existe 

um gerente da marca, um responsável pela marca, como se prefere referir aqui, o qual em 

alguns casos possui o cargo de diretor e em outros o de gerente de produto. 

 

O sistema de informações de marketing e o processo de busca de informação na Unidade de 

Negócios podem ser analisados em três frentes. A primeira refere-se às informações 

necessárias à gestão do desempenho dos produtos e marcas. A segunda diz respeito ao 

processo de busca dessas informações sobre novas oportunidades de mercado e, por fim, a 

terceira é o acompanhamento de preço de mercado por tipo de embalagem. 

 

Em geral, o acompanhamento do desempenho das linhas é feito pelos gerentes de marketing 

responsáveis por elas, normalmente realizado por meio de relatórios internos e pela análise de 

relatórios ACNielsen para informações externas. Esses procedimentos são considerados 

normais e rotineiros e não demandam tipo algum de solicitação extra. São informações 

predeterminadas, enviadas diretamente aos responsáveis pelas marcas. Outro tipo de 

levantamento contratado é a pesquisa mensal de saúde da marca. Esse levantamento é 

realizado por instituto de pesquisa especializado em avaliação de marcas. 

 

A segunda frente corresponde à busca de informações para a identificação de novas 

oportunidades de mercado e o lançamento de novos produtos. Em geral, esse tipo de 

informação é solicitado pelos responsáveis pelas marcas em conjunto com a Diretoria de 

Produtos Não-Carbonatados, a qual tem papel central no processo de inovação da empresa. 
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São informações decorrentes do processo de desenvolvimento de novos produtos. Assim, uma 

nova variação de sabor pode ser definida pelos responsáveis pelas marcas, os quais decidem 

pela realização de uma pesquisa. Em seguida, solicitam ao Gerente de Pesquisa a estruturação 

e a realização da pesquisa. Esse gerente pode sugerir alguns estudos, mas não tem o poder de 

decidir sobre sua realização. 

 

Uma terceira fonte de informações para a tomada de decisão de marketing é originada nos 

analistas de preço que estão subordinados à Diretoria Comercial. Nesse sentido, busca-se 

comparar e, constantemente, monitorar o preço da concorrência versus o da empresa, a fim de 

saber quais são as variações e os limites na oscilação do preço dos produtos no balcão e a 

necessidade de lançamento de novas embalagens com variações em tamanhos, visando 

competir com o posicionamento dos concorrentes. Essas análises são também realizadas a 

partir das informações da ACNielsen. 

 

No tocante ao processo de planejamento de marketing, existem dois grandes momentos na 

PepsiCo. Um deles é o Plano Estratégico para cinco anos e o outro é o Plano de Ação para o 

ano seguinte. O plano estratégico é realizado no primeiro semestre do ano, no mundo todo, e o 

Plano de Ação é feito no segundo semestre. A AmBev participa dos dois planos, uma vez que 

há a necessidade de alinhamento. 

 

O processo começa com os responsáveis pelas marcas e é o referendado em níveis acima 

pelas diretorias da Unidade de Negócios e da corporação, tanto nacional como 

internacionalmente. 

 

O desenvolvimento de estratégias de marketing focadas em segmentação, diferenciação e 

posicionamento é preocupação central na Unidade de Negócios. Como já mencionado, a 

diferenciação é a premissa básica. Essa preocupação pode ser percebida na análise das 

estratégias das principais linhas de produtos, quando se nota que as definições das marcas 

apresentam forte componente de segmentação por estilo de vida. 

 

A linha Pepsi, por exemplo, busca que o consumidor viva o “Mundo Pepsi”, incorporando em 

sua comunicação slogans relacionados aos jovens e a uma atitude jovem. Recentemente, a 

empresa lançou a Pepsi X, um refrigerante que conserva o gás mesmo depois de aberto, 

direcionando sua comunicação totalmente a esse público com o slogan “A bebida que dá o 
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pique da sua balada”. A Pepsi Twist segue a mesma linha da Pepsi tradicional, mas com um 

apelo maior ao humor, evidenciado pelas personagens que lideram suas campanhas de 

comunicação, os “Limões Animados”. 

 

“Irresistível” e “Você é o que você mistura” são as campanhas de construção de imagem da 

inovação H2OH!, uma água levemente gaseificada e com sabor. A marca busca ressaltar 

aspectos da vida saudável, do bem-estar e do sabor da bebida. 

 

A questão da estratégia de segmentação de mercado é bem mais clara na Gatorade. Ela está 

dividida em “Kids”, “Fisicamente ativos” e “Esportistas”. Com essa segmentação, a empresa 

busca ressaltar aspectos do estilo de vida das pessoas de cada segmento que são favoráveis ao 

consumo do Gatorade, um produto que repõe a água e os sais minerais perdidos durante a 

realização de exercícios físicos. 

 

Para os esportistas, a empresa disponibiliza uma tabela com informações sobre corridas e 

eventos esportivos em seu site. Além disso, ela possui uma fundação sem fins lucrativos que 

tem por objetivo compartilhar informações e expandir os conhecimentos nas áreas de nutrição 

e ciências do esporte. Sua missão é ajudar os atletas a otimizarem sua saúde e seu 

desempenho por meio de pesquisas e ações educacionais sobre hidratação e nutrição. 

 

A empresa busca, com essa iniciativa, conquistar o apoio da comunidade científica ao seu 

produto, uma vez que esse reconhecimento é de grande importância para suas ações de 

comunicação e venda dos produtos. 

 

As duas marcas menores da Unidade, Lipton e Toddynho, também têm o mesmo tipo de 

preocupação com a definição de suas estratégias de marketing. Lipton é um produto que 

salienta os aspectos da vida saudável e do bem-estar, destacando os benefícios que o consumo 

do chá, como parte do estilo de vida, pode trazer à saúde. A empresa ainda utiliza fortes 

argumentos em relação à sustentabilidade da produção do chá no mundo. São considerados 

valores da marca Lipton: “Brilho, vitalidade e curtição com total naturalidade”. 

 

As crianças são o mercado-alvo da marca Toddynho. Seu posicionamento pode ser percebido 

pelas das ações de comunicação. Em seu site, a empresa disponibiliza jogos para as crianças, 
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campanhas e informações para os pais sobre a composição do produto, além de informações 

nutricionais. 

 

Existem limites e preocupações, de maneira a evitar que dois produtos da empresa concorram 

diretamente no mesmo segmento e, por isso, o processo de desenvolvimento de novos 

produtos envolve as diretorias atuando em conjunto. 

 

A gestão do composto de marketing está, em primeira análise, concentrada nas diretorias de 

Marketing de Produtos Carbonatados, Não-Carbonatados, Gatorade e Novos Negócios, e 

depois nos gerentes. Como já citado, a organização principal dá-se pela gestão de marcas, 

mas, conforme o tamanho e o faturamento das linhas, essas atividades podem estar 

concentradas em uma única pessoa (como na Gerência de Produtos Lipton) ou dividas em 

diversas funções, como em Gatorade ou Pepsi. 

 

A empresa possui, atualmente, uma linha de produtos composta por Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi 

Light, Pepsi Twist Light, Pepsi Max, Pepsi X, H2OH! (dois sabores), Gatorade (12 sabores), 

Lipton Ice Tea (três sabores) e Toddynho. 

 

O desenvolvimento de novos produtos ocorre em conjunto, entre a equipe de inovação e os 

responsáveis pelas marcas, a partir da identificação de necessidades por meio de pesquisas. É 

importante frisar que em todas as fases estão envolvidos a Diretoria de Vendas e os Gerentes 

de Vendas. Os lançamentos também estão alinhados (pelo planejamento) com as áreas afins 

da AmBev. É o que consideram gestão compartilhada das marcas. 

 

Outra importante parceria, em termos mundiais, da Unidade de Bebidas da PepsiCo é com a 

empresa Unilever, por meio a joint venture para a gestão da marca Lipton. A Unilever é a 

detentora da marca, mas sua comercialização e sua distribuição são de responsabilidade da 

PepsiCo em alguns países. Recentemente, as empresas anunciaram a extensão dessa parceria 

para mais 11 países (Alemanha, Itália, França, Países Baixos, Suíça, Áustria, Bélgica, 

Portugal, Coréia, Taiwan e África do Sul). No Brasil, o Lipton Ice Tea foi lançado em 1995. 

 

A gestão de preços na empresa é um processo conjunto entre Marketing e Vendas. O 

acompanhamento da evolução dos preços está mais ligado à área de Vendas, inclusive pela 

estrutura ali alocada. Reuniões para a decisão sobre modificação de preços são periódicas, 
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mas não necessariamente mensais. Os responsáveis pelas marcas na área de Marketing fazem 

um monitoramento semanal da evolução. Esse mecanismo de monitoramento semanal permite 

ações de correção imediatas, por meio de reuniões extraordinárias, caso algum concorrente 

lance alguma campanha que afete o equilíbrio de preços entre os produtos e as embalagens. 

Comparativamente, pode-se dizer que as decisões sobre preços ocorrem em conjunto com as 

vendas. As decisões sobre produto envolvem as vendas, mas são de responsabilidade da área 

de marketing. Contudo, deve-se ressaltar que os gerentes de marcas precisam garantir os 

preços e as margens definidos no plano. A definição de preços também envolve a AmBev. 

 

A análise das decisões sobre a distribuição dos produtos segue dois caminhos principais. 

Primeiro, a parceria existente com a AmBev que, além de pautar todo o processo de 

desenvolvimento de novos produtos e de definição de preços, delineia principalmente as 

formas de distribuição dos produtos da PepsiCo, pois os vendedores são da AmBev. O 

segundo caminho é o processo de gestão da estratégica de distribuição que a PepsiCo realiza 

com sua própria equipe. 

 

São dois os principais tipos de canais de distribuição. Existe um canal de auto-serviços 

(supermercados e hipermercados) e outro que engloba todos os outros serviços, como 

restaurantes, padarias, bares etc. Esse sistema também é conhecido como rota. Em cada uma 

desses canais, a gestão da comercialização de produtos carbonatados e não-carbonatados é 

realizada individualmente. O sistema forma, então, uma matriz de gestão de comercialização 

de quatro modos distintos. 

 

Esses são os aspectos principais da gestão de distribuição na empresa, visto que a 

comercialização e a logística de distribuição são realizadas pela AmBev. Merece destaque, 

também, o desenvolvimento de atividades de Trade Marketing que garantem o 

relacionamento com os canais de distribuição, o suporte no ponto-de-venda quando de 

campanhas de mídia e a presença nos pontos dos produtos lançados. Eventualmente, pode 

existir uma estrutura contratada de uma agência para fazer um trabalho que o vendedor não 

consegue. Por fim, nas questões de distribuição, uma das principais preocupações é o 

gerenciamento de categoria com os supermercados, com o intuito de garantir uma boa 

localização na gôndola. 
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Dessa forma, considerando as decisões de produto, preço e distribuição do composto de 

marketing, nota-se forte interação entre as diretorias de Vendas e Marketing, tanto da PepsiCo 

quanto da AmBev. No tocante à comunicação, a independência de decisão é maior e está 

localizada nos responsáveis pela gestão das marcas. Só não é totalmente independente devido 

ao desenvolvimento de campanhas integradas de promoção e incentivo às vendas. 

 

A definição dos esforços de comunicação é de responsabilidade das diretorias que atuam em 

conjunto com sua equipe e com gerentes de marketing, tanto no tocante ao conteúdo como no 

referente ao investimento a ser realizado. 

 

Existe um alinhamento global da empresa PepsiCo com o grupo de comunicação BBDO. 

Dessa forma, no Brasil todas as campanhas de comunicação são realizadas pela agência 

AlmapBBDO, com exceção das referentes à marca Lipton que dispõe de uma agência 

diferente por ser uma marca da Unilever. Atualmente, os esforços de comunicação da marca 

Pepsi estão baseados nos conceitos “Explorar, interagir, sorrir, curtir muito”. Para a marca 

Gatorade, o conceito é “Com Gatorade você vai mais longe”. 

 

Com base na análise das atividades de marketing, algumas habilidades necessárias a esses 

gestores responsáveis pela marca podem ser ressaltadas, conforme Kotler (2004). No caso 

estudado, essas características são as capacidades de: desenvolver um posicionamento 

singular e gerenciar o valor da marca; gerenciar o relacionamento com as parcerias para 

realizar suas atividades de marketing, principalmente com as empresas AmBev e Unilever; 

gerenciar a Internet como forma de comunicação e meio para desenvolver as atividades de 

envolvimento com a marca; gerenciar a comunicação de forma integrada; e garantir a 

orientação para o mercado, buscando criar novas necessidades, revolucionar mercados, criar 

novas proposições de valores ou novas formas de fazer negócios que ofereçam maiores 

benefícios. 

 

A seguir, passa-se a discutir os aspectos da estrutura organizacional de marketing durante o 

processo de planejamento de marketing. 
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7.4.1 A Questão da Organização no Processo de Planejamento de Marketing 

 
Buscou-se, também no caso da Unidade de Bebidas da PepsiCo, identificar aspectos da 

estrutura organizacional de marketing considerados durante o processo de planejamento de 

marketing. Embora esse ponto não seja consensual na literatura, apóia-se nas proposições de 

Campomar (1982), Westwood (1995), Jain (2000) e McDonald (2006) para verificar se a 

empresa, de um lado, considera a estrutura da área de marketing nas etapas de análise e, de 

outro, se propõe modificações que possam ser necessárias para a implantação da estratégia 

determinada nos planos estratégicos e anuais de marketing. 

 

Como mencionado, a Unidade de Bebidas da PepsiCo realiza dois processos de planejamento. 

Um considerado estratégico, com a visão de cinco anos dos produtos e mercados em que a 

empresa atuará, e outro de curto prazo, com os programas e ações a serem implementados no 

ano seguinte. No geral, mudanças na estrutura organizacional da área de marketing para a 

implantação do plano não são discutidas durante os dois processos de planejamento. Elas só 

são contempladas se a área de marketing demandar a necessidade de novas pessoas para 

trabalhar em um produto ou marca nova a ser lançada no País. As alterações na estrutura 

organizacional decorrem de necessidades surgidas após o início do processo de inovação e do 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

7.5 Análise dos Principais Aspectos de Estruturação Organizacional – Caso PepsiCo 

Unidade de Bebidas 

 
Katz e Rosenzweig (1980), Gibson, Ivancevich e Donnelly (1981), Hampton (1986), Koontz e 

O’Donnell (1989), Rue e Byars (1989), Certo (2003), Daft (2003), Vasconcellos e Hemsley 

(2003), Bateman e Snell (2006) e Oliveira (2006) analisam aspectos relacionados à função 

organização e à estruturação organizacional de forma geral, considerando a empresa como um 

todo. Neste estudo, o enfoque é compreender como as atividades de marketing influenciam 

essas características. 

 
Organizar envolve o estabelecimento de uma estrutura intencional de funções, segundo 

Koontz e O’Donnell (1989). Esse estabelecimento é feito por meio de identificação e 

enumeração das atividades necessárias para um empreendimento cumprir sua finalidade, do 

agrupamento de tais atividades, da designação desses grupos de atividades a um 
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administrador, da delegação de autoridade que possibilita a sua realização e das estipulações 

para as coordenações vertical e horizontal das relações de autoridade e de informação dentro 

da empresa. 

 
Deve-se, ainda, entender o papel dos relacionamentos informais que levam ao surgimento de 

interações e atividades não-planejadas (HAMPTON, 1986). Assim, a organização formal é a 

estrutura planejada, e representa a tentativa deliberada de estabelecer relações padronizadas 

entre componentes, enquanto a organização não-formal se refere àqueles aspectos do sistema 

que não foram planejados formalmente, mas que surgem de maneira espontânea das 

atividades e interações exercidas pelos participantes, conforme Katz e Rosenzweig (1980). 

 
Com base em Vasconcellos (1972), Gibson, Ivancevich e Donnelly (1981), Vasconcellos e 

Hemsley (2003) e Oliveira (2006), os elementos que permitem a análise da estrutura 

organizacional das áreas que executam as atividades de marketing são: análise das principais 

atividades, escolha dos critérios de departamentalização, análise quanto à centralização e à 

descentralização das áreas de apoio, localização de assessorias, análise da amplitude de 

controle e dos níveis hierárquicos, análise da centralização da autoridade, análise dos sistemas 

de comunicação, entendimento do grau de formalização. 

 
Os dois primeiros pontos da estruturação organizacional – a análise das principais atividades, 

no caso as de marketing, e a escolha do critério de departamentalização – foram discutidos 

mais a fundo em capítulos específicos para facilitar o entendimento deste caso. Passa-se, 

agora, à discussão dos outros elementos componentes da estrutura organizacional presentes na 

área de marketing da Unidade de Bebidas da PepsiCo do Brasil. 

 
Como já comentado, a Unidade de Bebidas da PepsiCo apresentou, durante o processo de 

elaboração do caso, um organograma detalhado da unidade como um todo e das áreas de 

marketing, em especial. Contudo, assim como a Whirlpool, não possuía a descrição das 

funções referentes a cada um dos cargos existentes em seu organograma da área de marketing. 

Essa situação ocorria de forma específica na área de marketing e não em outras áreas da 

empresa, como finanças e operações. Além disso, notou-se que esse tipo de definição não era 

preocupação central na empresa e nem estava em curso processo algum de definição das 

funções. 
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Marketing é considerada uma atividade-fim dentro do contexto da empresa como um todo. 

Ela encontra-se descentralizada nas unidades de negócio, buscando aumentar a eficiência de 

suas ações ante os mercados. Nota-se grande interação entre as áreas envolvidas no 

desenvolvimento dessas atividades. Outra atividade-fim descentralizada no nível da unidade 

de negócios é a Diretoria de Operações de Bebidas, por causa de suas características 

específicas e diferenciadas das da produção de alimentos e, ainda, da parceria existente com a 

empresa AmBev para a produção e a comercialização de produtos. As atividades de 

planejamento financeiro, controladoria, contabilidade e administrativas, que se caracterizam 

como atividades de apoio, também estão descentralizadas no nível da unidade de negócios, 

em vez de estarem concentradas no nível da corporação. 

 
Sob o enfoque interno da área de marketing, entende-se que a função de pesquisa de 

marketing é considerada uma atividade de apoio. Ela está posicionada abaixo da Diretoria de 

Marketing de Bebidas Não-Carbonatadas. O diretor dessa área presta serviços a todas as 

marcas da empresa, mas dá respaldo, principalmente, ao processo de inovação que é liderado 

por sua Diretoria e pela Diretoria de Novos Negócios. 

 
As atividades de assessoria, ou seja, as funções de staff puderam ser identificadas na prática, 

durante a análise do caso. Essas funções são realizadas, mas estão alocadas nos cargos 

funcionalmente descritos. 

 
O Coordenador de Marketing CSD/NCB, alocado sob a Gerência de Marketing Pepsi Twist / 

H2OH!, é responsável pelo desenvolvimento de todos os esforços de promoção na Internet, 

assessorando e prestando serviços para todas as marcas da Unidade. Assim, surgem conflitos 

decorrentes da realização de uma atividade de apoio a todas as marcas, a qual se encontra 

funcionalmente sob a responsabilidade de um gerente de marketing de marcas específicas. 

 
Outro caso de conflito existente em relação às atividades de apoio, semelhante àquele, ocorre 

na realização das atividades de promoção de eventos de todas as marcas de bebidas 

carbonatadas. Sob o Gerente de Marketing Pepsi está alocado um gerente de marca que tem 

por função planejar e implementar a realização de eventos promocionais dessas marcas. 

 
As questões da amplitude de controle e do número de níveis hierárquicos são fatores-chave 

para a análise do caso da Unidade de Bebidas da PepsiCo. 
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No âmbito interno das diretorias, busca-se certo equilíbrio entre as gerências no tocante ao 

número de subordinados que um gerente deve ter, mantendo, assim, a mesma amplitude de 

controle. Essa preocupação explica a alocação dos dois cargos mencionados, ou seja, o 

Coordenador de Marketing CSD/NCB (responsável pelas atividades de promoção na Internet) 

alocado sob a Gerência de Marketing Pepsi Twist / H2OH!, e o Gerente de Marca 

(responsável pela promoção de eventos) alocado sob a Gerência de Marketing Pepsi. 

 
Contudo, entre as diretorias a preocupação com o equilíbrio na amplitude de controle é 

praticamente inexistente. De acordo com o entrevistado, o tamanho da estrutura de cada 

diretoria da área de marketing está fortemente relacionado com o tamanho da marca em 

volume de vendas. Por esse motivo, a estrutura organizacional para a gestão da marca Lipton 

é, por exemplo, muito menor do que as estruturas de Gatorade e Pepsi. 

 
Quanto aos níveis hierárquicos, dois tipos de análises são possíveis. O primeiro diz respeito às 

diferenças no número total de níveis entre a presidência e a operação e o segundo a execução 

de funções semelhantes por pessoas que ocupam níveis hierárquicos diferentes. 

 
O número de níveis hierárquicos apresenta variação entre as diretorias, também decorrente da 

importância de cada marca e de seu volume de faturamento. Dessa forma, na Diretoria de 

Produtos Carbonatados são cinco os níveis hierárquicos incluindo o presidente e o estagiário, 

na Diretoria de Gatorade são quatro os níveis, enquanto na Diretoria de Não-Carbonatados e 

Inovação também são quatro os níveis, mas com uma graduação menor. Assim, os diretores 

dessas marcas possuem estruturas com hierarquias diferentes. 

 
Outro aspecto relevante na discussão dos níveis hierárquicos é a realização das mesmas 

funções por pessoas que estão em níveis hierárquicos diferentes. Esse assunto já foi abordado 

durante a discussão sobre a responsabilidade pela gestão da marca, mas vale aqui ressaltar 

alguns aspectos centrais dessa estruturação. 

 
Na empresa, é mais importante o nível hierárquico que a pessoa ocupa por sua avaliação 

pessoal, do que o nível hierárquico do cargo ocupado pela pessoa. Muitas vezes o cargo pode 

mudar conforme o crescimento da pessoa nesse processo de avaliação. Um gerente de produto 

sênior pode passar a ser denominado de gerente de marketing, mudando a sua posição em 

decorrência do processo de avaliação de seu desempenho. O funcionário continua realizando 
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as mesmas atividades, mas em outro nível hierárquico e com uma nova posição dentro da 

empresa. Dessa forma, a sua promoção pessoal modifica a estrutura de organizacional. 

 
Essa avaliação do desempenho individual ocorre dentro de uma escala de 1 a 10. De acordo 

com o entrevistado, na prática as mudanças em relação ao trabalho e às responsabilidades 

atribuídas são mínimas com a alteração de nível. As principais mudanças ocorrem nos 

benefícios e salários. O gerente nível 10 é, na teoria, gerente de marketing. Nos níveis de 1 a 9 

a pessoa é considerada gerente de produto e no nível 10 é considerada gerente de marketing. 

Normalmente, as promoções de nível são de responsabilidade dos chefes, em conjunto com a 

equipe de recursos humanos. Dentro das diretorias também existem divisões de níveis. Um 

diretor pode ser classificado entre as faixas de 1 a 5. 

 
Na gestão de suas atividades de marketing, a empresa não demonstra enfrentar problemas 

com o relacionamento de pessoas e equipes ocupando diferentes níveis hierárquicos. Pelo 

contrário, segundo o entrevistado, essa política serve como incentivo ao desenvolvimento 

interno ante o que a empresa chama de caminhos críticos para a construção de sua carreira, o 

que será explicado adiante. 

 
No tocante a centralização e descentralização da autoridade dentro da área de marketing, a 

PepsiCo pode ser considerada uma empresa em que há forte delegação de poder e 

descentralização da autoridade. De acordo com o entrevistado, o nível de descentralização é 

fator importante para o funcionamento da empresa. As decisões sobre as atividades de 

marketing são, em um primeiro momento, de responsabilidade dos gestores das marcas, mas 

elas são compartilhadas e tomadas em conjunto entre os pares e os chefes e subordinados. 

Esse perfil mais flexível é, no entendimento do entrevistado, decorrente do perfil de gestão do 

Presidente da Unidade que, de um lado, incentiva o crescimento dentro da empresa e, de 

outro, estimula suas equipes a assumirem a responsabilidade pelas decisões tomadas. 

 
Contudo, deve-se ressaltar o desafio imposto pelo relacionamento com a AmBev, fazendo 

com que as decisões que envolvam a parceria e precisem ser tomadas em conjunto sejam mais 

formais e centralizadas, devido às dificuldades de uma gestão compartilhada. 

 
Os fluxos de comunicação dentro e entre as diretorias de marketing também ocorrem vertical 

e horizontalmente. Verticalmente, seguem a cadeia de comando entre a presidência e os seus 

subordinados para orientações e consultas. A comunicação horizontal ocorre de maneira 
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formal em decorrência, principalmente, das reuniões de planejamento e execução, da 

existência de equipes para inovação e busca de novos negócios, e do fato de diversos cargos 

prestarem suporte aos responsáveis pelas marcas. Além disso, existe um processo de 

comunicação horizontal com a equipe da AmBev. 

 
Informalmente, a comunicação é facilitada e incentivada pela empresa em decorrência do 

envolvimento das pessoas com a empresa e da forma como elas constroem suas carreiras na 

empresa. 

 
O nível de informalidade dentro da PepsiCo também é um ponto crucial no seu 

funcionamento. De acordo com o entrevistado, os funcionários possuem liberdade de 

comunicação com seus superiores em um nível que eles consideram ideal. Para eles, tanto os 

funcionários quanto a empresa conseguem atingir seus objetivos por causa desse 

relacionamento informal. Poucas pressão e cobrança para a realização das tarefas não 

significam indisciplina por parte dos funcionários, mas sim melhor desempenho. 

 
A empresa possui um processo de rodízio de pessoas nas diversas unidades de negócios, o que 

as possibilita conhecer melhor a empresa e o negócio. Existe preocupação com o crescimento 

individual do funcionário. Dessa forma, ele precisa passar pelo maior número de experiências 

críticas possíveis e, assim, conhecer mercados, produtos e processos diferentes é importante 

para o seu desenvolvimento profissional e para a passagem de nível dentro da estrutura. Se 

necessário, a empresa dá abertura ao funcionário para optar por regiões no mundo aonde 

gostaria ou não de ser alocado. Para tanto, a empresa realiza anualmente um processo interno. 

 
Somado a um turn over praticamente zero, esse programa aproxima pessoas que estão, 

atualmente, em áreas distintas, pois, aquele com quem se está tratando já fez parte da sua 

equipe mais próxima e/ou conhece bem os desafios enfrentados, visto que já passou por sua 

posição ou ocupa uma posição que já foi sua antes. 

 
7.6 Análise das Modificações Ocorridas  

 
A análise da estrutura organizacional da Unidade de Bebidas da PepsiCo do Brasil e recentes 

modificações ocorridas demonstram grande interdependência entre os cargos existentes e as 

pessoas que ocupam os cargos. 
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A Unidade como um todo e, principalmente, a área de marketing possuem turn over muito 

baixo, praticamente zero, como considerado por eles. Motivos pessoais fizeram com que 

pessoas saíssem da empresa. Essa certa estabilidade no preenchimento dos cargos por pessoas 

que já fazem parte da área é, no entender do entrevistado, conseqüência dos resultados 

alcançados nos últimos anos, visto que todas as metas estabelecidas pela matriz vêm sendo 

atingidas ano após ano pela Unidade. 

 
Dessa forma, na empresa os cargos são criados e as funções modificadas conforme três fatores 

principais: demanda de atividades das marcas e linhas, demandas decorrentes de modificações 

no consumidor, e habilidades e interesses dos ocupantes. 

 
Modificações decorrentes da demanda de atividades das marcas e linhas podem ser 

exemplificadas pela existência da Diretoria de Marca Gatorade e da gestão da linha de 

produtos Toddynho pela Diretoria de Novos Negócios. 

 
Inicialmente, a estruturação ideal era representada pela divisão dos produtos nas linhas de 

carbonatados e não-carbonatados. No entanto, um produto não-carbonatado demanda volume 

muito intenso de atividades de marketing, por ser um mercado em crescimento, uma marca 

líder e possuir características funcionais, como uma bebida adequada para atletas. A 

Presidência da Unidade no Brasil decidiu, então, desmembrar essa diretoria em duas, criando 

uma diretoria específica para a marca Gatorade, que passou a ser a responsável pela gestão da 

marca. 

 
O fato de a Diretoria de Novos Negócios assumir a gestão da marca Toddynho decorre do seu 

crescimento como marca, com a desvinculação da marca Toddy, e por possuir canais de 

distribuição muito próximos aos dos produtos da Unidade, principalmente os canais rotas e 

supermercados/hipermercados. 

 
A demanda pela realização de novas atividades não explica sozinha as modificações na 

estrutura organizacional. Muitas vezes a mudança na estrutura decorre da percepção, pela 

empresa, de alguma alteração no comportamento do consumidor, sendo necessária à 

adaptação. Assim, o cargo de Coordenador de Marketing CSD/NCB, alocado sob a Gerência 

de Marketing Pepsi Twist / H2OH!, foi criado para atender ao crescimento do uso da Internet 

como canal de comunicação com o consumidor final. Esse cargo foi preenchido conforme o 
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princípio de crescimento interno dos funcionários que participam da estrutura e, hoje, é 

ocupado por uma pessoa que antes exercia a função de Secretaria da Presidência. 

 
As características pessoais dos funcionários interferem muito na definição da estrutura 

organizacional de marketing do caso estudado. 

 
Uma das principais influências de interesses e motivações pessoais na estrutura 

organizacional da Unidade de Bebidas da PepsiCo ocorre na execução das atividades de 

inovação. O Diretor de Bebidas Não-Carbonatadas é responsável por liderar o processo de 

inovação e por gerenciar toda a linha de não-carbonatados, com exceção da marca Gatorade. 

No entanto, apesar das possibilidades de expansão, tendo em vista a existência de diversas 

novas categorias possíveis, atualmente essas linhas se resumem a chás que se utilizam da 

marca Lipton. Essa organização decorre nitidamente, no caso estudado, do perfil da pessoa 

que ocupa esse cargo. Esse diretor está envolvido com o desenvolvimento de todos os novos 

produtos, compartilhando as decisões com os responsáveis pelas linhas. Após o lançamento 

dos produtos ele afasta-se. 

 
Outro exemplo da influência das pessoas e, de certa forma, do poder pessoal na estrutura 

organizacional pode ser verificado na definição da Diretoria de Novos Negócios. Essa 

diretoria foi criada para abrigar um diretor que estava retornando de um período como 

Presidente da PepsiCo no Chile. Como a empresa incentiva à evolução das pessoas dentro da 

sua estrutura, esse diretor comandou durante certo tempo uma operação menor como parte do 

seu crescimento profissional e, depois, retornou ao Brasil para liderar o processo de análise de 

novos negócios, principalmente de novas categorias. Somada a essa atividade, assumiu a 

gestão da marca Toddynho, como já comentado. Existe uma tênue distinção entre as 

atividades de inovação promovidas pelo Diretor de Bebidas Carbonatadas e pelo Diretor de 

Novos Negócios. O primeiro preocupa-se com o desenvolvimento de produtos totalmente 

novos, como o H2OH!, por exemplo, enquanto o segundo se preocupa em analisar novas 

categorias, existentes ou não no Brasil, em que a PepsiCo não atua, como, por exemplo, 

energéticos, águas e sucos, sempre dentro do mercado de bebidas não-alcoólicas. 

 
Após a descrição e análise comparativa com a teoria dos casos propostos, tanto da Whirlpool, 

como da PepsiCo Unidade de Bebidas, passamos agora ao resumo da análise comparativa. 
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8 RESUMO DA ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

 

Após a descrição dos casos e a comparação dos seus aspectos principais com o referencial 

teórico, passa-se a realizar um resumo comparativo dos casos, conforme o desenvolvimento 

do método do estudo de caso proposto por Selltiz et al. (1975), Goode e Hatt (1979), Bonoma 

(1985), Eisenhardt (1989), Campomar (1991), Gil (1993), Becker (1994), Creswell (1998), 

Stake (1999), Gummesson (2000), Yin (2005) e Godoy (2006). 

 

Para tanto, foram elaborados quadros comparativos entre os casos sobre o tipo de 

departamentalização utilizada (quadro 20), o posicionamento da função marketing na empresa 

(quadro 21), a análise do continuum entre características orgânicas e mecanicistas nas áreas de 

marketing estudadas (quadro 22), a análise dos principais tipos de relacionamentos para a 

execução das atividades de marketing (quadro 23) e a análise das principais características da 

estrutura organizacional e sua influência sobre a realização das atividades de marketing 

(quadro 24), principalmente aspectos de definição das atividades, centralização e 

descentralização das áreas de apoio, amplitude de controle e níveis hierárquicos, 

descentralização da autoridade, sistemas de comunicação e grau de formalização, além da 

comparação entre os fatores relativos à capacitação dos envolvidos. Foi elaborada, também, 

uma análise sobre a questão da estrutura organizacional no processo de planejamento de 

marketing (quadro 25). 
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Quadro 20: Análise dos Critérios de Departamentalização Adotados na Área de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Adota departamentalização funcional no nível da Presidência. Dentro das vice-

presidências, a especialização funcional também é predominante, porém não exclusiva. 

• Utiliza a separação funcional de atividades de marketing e comerciais. 

• No nível gerencial, apresenta organização por produto na departamentalização das 

gerências de Estratégia de Produto de Refrigeração, Cocção e Fabric Care. 

• A Gerência de Marca é de responsabilidade das diretorias de Marca, as quais têm sob 

sua estrutura gestores de produtos e gerentes funcionalmente divididos que interagem 

matricialmente. 

• Na gestão de Vendas, percebe-se a utilização de departamentalização por territórios, 

canais e clientes. 

 

Aspectos 

Teóricos 

• Funcional 

• Por produto 

• Por marca 

• Territorial 

• Por mercado 

• Por cliente 

• Por projeto 

• Matricial 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Adota critérios de departamentalização funcional para a composição das diretorias não 

relacionadas a marketing (Diretoria Financeira e de Operações). 

• Existe conflito na departamentalização utilizada na área de marketing. Em um primeiro 

nível, é sugerida a departamentalização por linhas de produto e, em um segundo, por 

marca. Contudo, essa divisão não é perfeita, e diretores e gerentes exercem funções 

cruzadas, além desse tipo de definição funcional, como, por exemplo, o Diretor de 

Bebidas Não-Carbonatadas.  

• Afasta-se de uma suposta lógica de diretorias vinculadas a linhas de produto, sob as 

quais as gerências de Marca estariam subordinadas. 

• A forma principal de gestão da Unidade é a gerência de marcas, mas o responsável, o 

locus de decisão, por essa gestão varia conforme o faturamento e a importância da 

marca; ele pode ser um diretor, um gerente de marketing ou um gerente de produto. 

Por isso, adota-se neste estudo o termo responsável pela marca. 

• Ressalta-se a adoção de critérios funcionais para a divisão das tarefas dentro da 

Diretoria de Marca Gatorade. 

• Na gestão de Vendas são utilizadas as formas de departamentalização da estrutura e 

organização do trabalho por canais e por clientes. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas e em Litterer (1980), Ruekert, Walker e Roering (1985), Hampton (1986), 

Koontz e O´Donnell (1989), Achrol (1991), Webster (1992), George, Freeling e Court (1994), Mattar e Santos (1998), Workman, Homburg e 

Gruner (1998), Gitman e McDaniel (2000), Kotler (2000), Certo (2003), Daft (2003), Vasconcellos e Hemsley (2003),. Maximiano (2005) e 

Bateman e Snell (2006). 
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Quadro 21: Posicionamento da Função Marketing na Empresa 

 
Caso Whirlpool 

• Apresenta tipo híbrido, conforme o modelo proposto.  

• Primeiro, porque as diretorias das marcas Brastemp e Consul estão funcionalmente 

organizadas de forma autônoma.  

• Segundo, porque ambas dividem a mesma força de vendas.  

• Terceiro, porque a separação da função planejamento estratégico de marketing isola 

essa atividade em um grupo que executa funções como um Grupo de Marketing 

Corporativo. 

 

Aspectos 

Teóricos 

• Tipos propostos 

por Workman, 

Homburg e 

Gruner (1998) 

 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Também apresenta um tipo híbrido, conforme o modelo proposto. 

• Primeiro, pela divisão das unidades estratégicas de negócios de Alimentos e de 

Bebidas, sendo a última o enfoque do estudo, isto é, possui marketing e vendas 

funcionalmente organizado em unidades estratégicas de negócios autônomas.  

• Segundo, porque a Unidade de Bebidas da PepsiCo, autônoma, divide a força de 

vendas e distribuição com a empresa AmBev, com a qual compartilha uma série de 

decisões de marketing. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas e em Workman, Homburg e Gruner (1998). 
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Quadro 22: Características Orgânicas Versus Características Mecanicistas  

na Realização das Atividades de Marketing 

  
Caso Whirlpool 

• A área de marketing mistura características de formas mecanicistas (M) e orgânicas (O). 

• As atividades de marketing da empresa são dividas em tarefas diferenciadas por função 

dentro das diretorias de Marca (M). 

• Maior capacidade de decisão localizada nos pontos mais altos da estrutura, com as 

operações e o comportamento no trabalho tendo por base os três planos realizados (M). 

• O conhecimento e a experiência dos membros da empresa são valorizados (O). 

• As pessoas são responsáveis pelo trabalho geral, e não apenas por suas funções 

específicas; para tanto, desenvolvem redes de interações não-necessariamente verticais 

como na questão da interação entre as gerências de Estratégia de Produto e Categoria de 

Produto (O). 

Aspectos 

Teóricos 

• Modelos de 

Organizações de 

Burns e Stalker 

(1961) 

−  Sistemas 

mecanicistas, 

dependentes de 

regras 

− Sistemas 

orgânicos, 

dependente de 

pessoas 

 

• Arquétipos de 

Formas 

Organizacionais 

− Forma 

burocrática 

− Forma 

transacional 

− Forma 

orgânica 

− Forma 

relacional 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• A área de marketing mistura características de formas mecanicistas (M) e orgânicas (O), 

mas com predominância de características orgânicas. 

• As atividades e o comportamento no trabalho da área de marketing são governados, 

principalmente, pelos planos de marketing, além de existir forte presença da lealdade para 

com os superiores e para com a empresa como condição de participação (M). 

• A experiência dos membros da organização de marketing é valorizada devido, 

principalmente, aos caminhos críticos percorridos, e as pessoas sentem-se responsáveis 

pelo trabalho geral (O). 

• O controle e as comunicações são realizados por meio de redes entre os envolvidos na 

área de marketing (O). 

• A autoridade é descentralizada e reflete o perfil do diretor (O). 

• Há interações laterais com comunicação entre o pessoal de diferentes escalões, devido, 

principalmente, à execução de funções semelhantes em distintos níveis hierárquicos (O). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas e em Burns e Stalker (1961 apud Litterer 1980 p. 162) e Ruekert, Walker e 

Roering (1985). 
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Quadro 23: Principais Relacionamentos para a Execução das Atividades de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Ressalta-se, principalmente na área de marketing da Whirlpool, o desenvolvimento de 

relacionamento de longo prazo com as agências de propaganda (mídia, como definido 

pela empresa) e de purchase experience. A agência que desenvolve as campanhas de 

comunicação, tanto da marca Brastemp como da marca Consul, é a DM9DDB, 

considerado em conjunto o posicionamento das duas marcas. 

 

Aspectos 

Teóricos 

• Transações 

simples 

• Transações 

repetidas 

• Relacionamentos 

de longo prazo 

• Parcerias 

comprador-

fornecedor 

(dependência 

mútua total) 

• Alianças 

estratégicas 

(incluindo joint 

ventures) 

• Organizações 

em rede 

 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Nota-se o desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com a agência de 

comunicação AlmapBBDO, inclusive decorrente do alinhamento global da corporação. 

• Ressalta-se, ainda, as duas alianças estratégicas existentes, uma com a Unilever, para o 

desenvolvimento e a gestão dos produtos sob a marca Ice Tea, e outra com a AmBev, 

para a comercialização e a distribuição dos produtos da Unidade. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas e em Coase (1937), Williamson (1985), Webster (1992), Zylbersztajn 

(1995) e Oliveira (2006). 
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Quadro 24: Influência das Características da Estrutura Organizacional na  

Execução das Atividades de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Não existia, na área de marketing, a definição de um organograma, nem a descrição das 

funções associadas aos cargos. 

• Esse processo estava em curso durante a elaboração do caso. 

 

Aspectos 

Teóricos 

• Definição das 

atividades 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Apresentou organograma detalhado da Unidade como um todo e, em especial, da área de 

marketing. 

• Não possuía descrição das funções referentes a cada um dos cargos existentes em seu 

organograma da área de marketing. 

• Esse tipo de definição não era preocupação central na empresa e nem estava em curso 

processo algum de definição das funções. 

 

 
Caso Whirlpool 

• Atividade de planejamento de novos produtos e novas linhas alocada como área de apoio, 

sendo função da Gerência de Estratégia de Produto, que está localizada na Diretoria de 

Desenvolvimento de Novos Produtos. A gestão de Categoria representa uma atividade-

fim. 

• A Gerência de Inteligência de Mercado atua como assessoria para toda a área de 

marketing. Há conflito de departamentalização por estar alocada sob a Diretoria de Marca 

Brastemp. 

 

• Centralização e 

descentralização 

das áreas de 

apoio e 

localização das 

assessorias 

 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• A atividade de marketing encontra-se descentralizada nas unidades de negócios da 

PepsiCo como corporação.  

• A pesquisa de marketing, considerada como uma atividade de apoio, está posicionada 

abaixo da Diretoria de Marketing de Bebidas Não-Carbonatadas, principalmente devido 

ao processo de inovação liderado por essa diretoria. 

• Há conflito em relação às funções de assessoria interna à área de marketing, mas elas 

estão funcionalmente descritas. Isso ocorre principalmente com o Coordenador de 

Marketing CSD/NCB, responsável pelo desenvolvimento de todos os esforços de 

promoção na Internet, e o Gerente de Marca Pepsi, que tem por função planejar e 

implementar a realização de eventos promocionais das marcas. 
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Quadro 24 (continuação): Influência das Características da Estrutura Organizacional na  

Execução das Atividades de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Estrutura da área de marketing bastante hierarquizada, com diversos níveis. 

• Baixa amplitude de comando, com tentativa de formação de times para gerenciar as 

linhas de produto. A capacitação do indivíduo baliza as atividades e a autonomia. 

• Menor hierarquia e maior amplitude de comando na Gerência de Canal de Vendas e na 

Gerência Geral de Trade. 

• Busca o estabelecimento de níveis hierárquicos parecidos e equilibrados entre as áreas. 

Os gerentes de Estratégia e de Categoria de Produto estão em níveis hierárquicos 

equivalentes. 

• Semelhança entre os níveis hierárquicos dessas duas funções é considerada fator 

fundamental para sua coordenação. 

 

• Amplitude de 

controle e níveis 

hierárquicos 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Fator-chave para a análise do caso da Unidade de Bebidas PepsiCo. 

• Busca certo equilíbrio dentro das diretorias no tocante ao número de subordinados que 

um gerente deve ter. 

• Entre as diretorias, o tamanho da estrutura (número de níveis hierárquicos e amplitude de 

controle) de cada uma está relacionado com o tamanho da marca em volume de vendas. 

• O número de níveis hierárquicos apresenta variação entre as diretorias, também 

decorrente da importância de cada marca. 

• Há a questão da realização das mesmas funções por pessoas que estão em níveis 

hierárquicos diferentes versus sua avaliação individual. 

• Não demonstra enfrentar problemas com a gestão do relacionamento de pessoas e 

equipes ocupando diferentes níveis hierárquicos. Fato considerado como incentivo ao 

desenvolvimento interno. 
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Quadro 24 (continuação): Influência das Características da Estrutura Organizacional na  

Execução das Atividades de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Apesar de muito hierarquizada, possui importante descentralização da responsabilidade e 

da autoridade, principalmente no tocante ao planejamento ou à gestão das linhas de 

produto. 

• Locus de decisão sobre o planejamento da linha está com o Gerente Geral de Estratégia 

de Produto e os seus gerentes de Estratégia. 

• Descentralização da decisão gera falta de clareza em relação a quem deve tomar que tipo 

de decisão, principalmente entre os gerentes de Estratégia e Categoria de Produto, sendo 

essa definição dependente do relacionamento informal entre eles. 

 

• Nível de 

descentralização 

da autoridade 

 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Forte delegação de poder e descentralização da autoridade, sendo esse um fator-chave 

para o funcionamento da empresa. 

• Locus de decisão sobre as atividades de marketing está nos gestores das marcas (em seus 

diferentes cargos), mas as decisões são compartilhadas entre os pares e chefes e 

subordinados. 

• Decisões que envolvem o relacionamento com a AmBev são mais centralizadas. 

 

 
Caso Whirlpool 

• Fluxos de comunicação ocorrem tanto vertical como horizontalmente. 

• Horizontalmente, ocorrem tanto formal como informalmente, por meio da interação das 

equipes de Estratégia e Categoria de Produto. 

 

• Sistemas de 

Comunicação 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Fluxos de comunicação ocorrem tanto vertical como horizontalmente. 

• Ressalta-se que a interação e, por conseqüência, a comunicação informal são facilitadas e 

incentivadas pela empresa pela maneira como as pessoas constroem suas carreiras. 
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Quadro 24 (continuação): Influência das Características da Estrutura Organizacional na  

Execução das Atividades de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Alto grau de formalização nas decisões estratégicas e grande informalidade nas atividades 

rotineiras, principalmente na comunicação entre os pares. 

• Grupos informais com grande poder de influência dentro da área de marketing, 

principalmente no processo de desenvolvimento de produtos, sendo dependente do 

relacionamento informal entre os gestores de Estratégia e Categoria de Produto. 

• Formalização 

 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Nível de informalidade dentro da empresa também é um ponto crucial no seu 

funcionamento. 

• Julga-se que a empresa consegue atingir seus objetivos devido a essa interação informal. 

 

 
Caso Whirlpool 

• A empresa possui programas e políticas de capacitação técnica e profissional dos 

funcionários. Principalmente programas de bolsa de estudos e um programa de educação 

corporativa que envolve pessoas da área de marketing. 

 

• Capacitação da 

Equipe 

 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Programa de rodízio de pessoas nas diversas unidades de negócios, a fim de estimular o 

crescimento individual por meio da vivência de experiências críticas em diferentes 

mercados, produtos e processos. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas e em Vasconcellos (1972), Katz e Rosenzweig (1980), Gibson, Ivancevich e 

Donnelly (1981), Hunt (1983), Hampton (1986), Koontz e O’Donnell (1989), Rue e Byars (1989), Cespedes (1991), Webster (1992), Toledo 

(1994), Semenik e Bamossy (1995), McCarthy e Perreault (1997), Workman, Homburg e Gruner (1998), Jain (2000), Certo (2003), Cravens 

e Piercy (2003), Daft (2003), Vasconcellos e Hemsley (2003), Cheverton (2004), Kotler (2004), McDonald (2006),  Ferrell e Hartline (2005), 

Bateman e Snell (2006), Campomar e Ikeda (2006), Kotler e Keller (2006) e Oliveira (2006). 
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Quadro 25: Questão da Estrutura Organizacional no  

Processo de Planejamento de Marketing 

 
Caso Whirlpool 

• Realiza o processo de planejamento estratégico de marketing em três fases: o 

processo de inovação, o processo de definição estratégica de novas linhas de 

produtos e a definição do plano de marketing para o ano seguinte. 

• Considera a estrutura organizacional da empresa como um todo no planejamento 

estratégico, como base para a definição de recursos e competências. 

• Nenhuma análise específica quanto à estrutura da área de marketing é realizada. 

• Não faz definições sobre a estrutura necessária para a implantação das novas linhas, 

gerando sobrecarga de atividades. 

 

Aspectos Teóricos 

• Autores que 

contemplam o 

assunto: 

Campomar (1982) 

Westwood (1995) 

Jain (2000) 

McDonald (2006) 

 

• Autores que não 

contemplam o 

assunto ou o 

contemplam de 

forma não-

relevante: 

Las Casas (1999) 

Kotler (2000) 

Lambin (2000) 

Neves (2005) 

Caso PepsiCo Unidade de Bebidas 

• Realiza dois processos de planejamento. 

• Um deles é estratégico, com a visão de cinco anos, e o outro é de curto prazo, com 

os programas e as ações a serem implementados no ano seguinte. 

• Ambos não contemplam mudanças na estrutura organizacional da área de 

marketing para a implantação dos planos. 

• Alterações na estrutura organizacional decorrem das necessidades surgidas após o 

início do processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas realizadas e em: Campomar (1982), Westwood (1995), Las Casas (1999),  Jain (2000),  

Kotler (2000), Lambin (2000), Aaker (2001), Etzel, Walker e Stanton (2001), Iacobucci (2001), Dias (2003), Cravens e Piercy (2003), 

Cheverton (2004), McDonald (2006),  Neves (2005), Campomar e Ikeda (2006), Kotler e Keller (2006). 

 

Após o resumo comparativo dos casos, passa-se agora à elaboração das análises finais e 

conclusões deste estudo. 
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9 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo final está estruturado em três partes. Primeiro, apresentam-se as conclusões da 

pesquisa e suas implicações, tanto acadêmicas como gerenciais, tendo por base o Protocolo de 

Pesquisa elaborado para os estudos de caso. Depois, são apresentadas as limitações e, em 

seguida, os caminhos para estudos futuros. 

 

Busca-se, neste capítulo, apresentar análises e conclusões decorrentes do estudo realizado, 

visando contribuir para o desenvolvimento desse campo de estudo que, como abordado 

anteriormente, é, por um lado, relevante para a implementação das atividades e estratégias de 

marketing e, por outro, pouco estudado e relegado a segundo plano na literatura, 

principalmente a de marketing. 

 

O objetivo geral deste trabalho, de realizar uma análise formal e descritiva da influência de 

fatores condicionantes da estrutura organizacional na execução das atividades de marketing, 

foi alcançado por meio da revisão do aporte teórico e da realização de uma pesquisa 

exploratória multicasos em duas empresas de bens de consumo, a Whirlpool e a PepsiCo – 

Unidade de Bebidas. Os objetivos específicos também foram alcançados pelo mesmo método. 

 

O trabalho possui caráter de originalidade ao aproximar os corpos teóricos de Marketing e de 

Teoria das Organizações, relacionando principalmente as atividades de marketing com os 

condicionantes da estrutura organizacional. É original por também apresentar e discutir, sob o 

enfoque acadêmico, as formas de organização da atividade de marketing que estão surgindo 

na prática. O aspecto inovador da tese está compreendido na contribuição conceitual do 

relacionamento entre as questões da estrutura organizacional e a sua influência nas atividades 

de marketing. 

 

Deve-se ressaltar, ainda, a relevância do estudo ao trazer o debate da organização de 

marketing para o centro das discussões do processo de implantação das atividades de 

marketing. 

 



 232

O aporte teórico deste trabalho baseou-se no entendimento de dois corpos teóricos principais e 

em posterior análise de estudos, com a realização de um confronto entre eles. Após a 

discussão inicial sobre a função administração, passou-se ao debate de aspectos relacionados à 

função organização e à estruturação organizacional. Em uma segunda frente, buscou-se 

entender a evolução do conceito de marketing, os aspectos vinculados à administração de 

marketing e suas atividades com principal atenção ao desenvolvimento do planejamento de 

marketing, alvo de um dos objetivos específicos deste estudo. Por fim, apresentou-se uma 

revisão teórica dos estudos existentes sobre organização e estrutura organizacional para a 

execução das atividades de marketing. 

 

Após a análise do aporte teórico, foram desenvolvidos dois estudos de caso seguindo a 

abordagem analítica proposta por Yin (2005). Assim, os dados obtidos nas fontes de 

evidência foram confrontados com proposições derivadas dos objetivos, a fim de se chegar às 

conclusões do estudo. 

 

O sistema de troca entre a empresa e o mercado, que caracteriza a função marketing, coloca 

essa área em contato estreito com todas as mudanças ocorridas no macroambiente e no 

ambiente competitivo. Esses ambientes estão em constante mudança, e de forma cada vez 

mais acelerada. Assim, é a área de marketing aquela que necessita, dentro da empresa, maior 

flexibilidade e maior capacidade de adaptação para responder de maneira adequada a essas 

mudanças. 

 

Contudo, essa grande flexibilidade não se converte, necessariamente, em uma estrutura 

organizacional totalmente flexível, pois, apesar da necessária flexibilidade de atuação da área, 

certa estrutura organizacional mais rígida e certos controles devem ser mantidos para o 

alcance dos objetivos propostos. Esse aspecto sistêmico de interação com o ambiente 

pressiona rumo a resultados originados na estrutura vigente. 

 

Assim, conforme demonstra o estudo, os condicionantes caracterizadores de uma estrutura 

organizacional têm grande influência na forma como são realizadas as atividades de 

marketing. Nota-se que alguns aspectos possuem maior relevância do que outros, como será 

discutido a seguir, e que o entendimento de questões como critérios e formas de 

departamentalização da área de marketing, centralização e descentralização de áreas de apoio 

(e aqui a questão do planejamento), amplitude de controle e número de níveis hierárquicos, 
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nível de descentralização da autoridade, gestão dos sistemas de comunicação e nível de 

formalização deveria estar entre as preocupações dos gestores de marketing. 

 

Em um primeiro momento, enfatiza-se como conclusão deste estudo que a análise das 

questões referentes à organização das atividades de marketing deva ser entendida em três 

níveis, os quais, apesar de não serem foco do objetivo central deste estudo, foram aqui 

contemplados. Essa estrutura, que pode ser observada na figura 40, oferece uma base para o 

entendimento do problema como um todo. 

 

  Decisão sobre a Execução das Atividades de Marketing 
Interna ou Externamente à Empresa 

  

 Coordenação das Áreas da Empresa para a Execução 
das Atividades com Orientação para o Mercado 

Questão da 
Organização das 

Atividades de 
Marketing 

  

  Estruturação Organizacional para a Realização das 
Atividades de Marketing dentro das Próprias Áreas 

 

Figura 40: O Olhar sobre a Organização de Marketing 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Deve estar claro que o objetivo central deste estudo é discutir a estruturação organizacional 

para a realização das atividades de marketing. No entanto, esse enfoque não impede um 

entendimento mais amplo do tema, como aqui proposto e derivado da revisão da literatura. 

 

A questão da realização de algumas atividades de forma externa à empresa, ante o dilema 

make or buy, é crescente na área de marketing e vem se caracterizando como um dos grandes 

desafios da área. Muitas vezes decorrente de decisões de nível estratégico, a gestão dessa 

operação coloca-se como um desafio para as áreas de marketing. Atualmente, formas mais 

relacionais são utilizadas: para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, como na 

marca Ice Tea; para o desenvolvimento de esforços de comunicação, como nos contratos 

internacionais abordados em ambos os casos estudados que obrigam as empresas a utilizar as 
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mesmas agências do alinhamento global corporativo; e para a realização dos esforços de 

distribuição, como na joint venture entre a PespiCo e a AmBev. 

 

No tocante às formas de relacionamento da área de marketing com as demais áreas da 

empresa, deve-se considerar a preocupação da coordenação interfuncional como um dos 

pilares da construção da lucratividade superior decorrente da orientação para o mercado. 

Busca-se entender que, além das informações sobre o consumidor e o competidor, os esforços 

de negócio devem ser coordenados envolvendo mais do que a área de marketing, para que 

haja a criação de valor superior para os compradores. 

 

Por fim, considera-se o entendimento da estruturação das áreas de marketing dentro da 

empresa e a influência que os condicionantes da estrutura organizacional têm na execução das 

atividades de marketing, o que será abordado agora mais detalhadamente. 

 

Dentre os aspectos condicionantes da estrutura organizacional, contata-se que a principal 

preocupação dos gestores é com o nível de descentralização da autoridade. Esse é um 

aspecto considerado como relevante para a execução das atividades de marketing. 

 

No tocante às formas de departamentalização, considera-se a adoção do padrão clássico, 

ressaltado no aporte teórico, de gestão por marcas ou por linhas de produto como a definição 

preferencial. 

 

Aspectos como amplitude de controle, número de níveis hierárquicos, gestão dos 

sistemas de comunicação e nível de formalização são questões não consideradas, mas com 

grande capacidade de geração de conflitos internos. 

 

A centralização de áreas de apoio também não é aspecto considerado pelos gestores. 

Contudo, a separação do planejamento das linhas de produto, identificada no caso da 

Whirlpool, é contribuição relevante deste estudo para o avanço no entendimento da função 

gerência de produto, conforme será discutido adiante. 

 

Passa-se agora a analisar, de maneira mais detalhada, aspectos referentes a alguns desses 

condicionantes da estrutura organizacional e sua influência na execução das atividades de 

marketing. 
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A definição das atividades e funções a serem exercidas pelos cargos não constitui 

preocupação central dos gestores de marketing. Isso demonstra a grande dependência que a 

execução dessas atividades tem dos interesses individuais. A senioridade do ocupante e a 

forma como ele interpreta o mercado são mais importantes do que a função em si. 

 

Existem, obviamente, atividades conhecidas a serem realizadas, mas nenhuma descrição 

formal delas. Esse é um ponto a ser ressaltado, pois a necessária flexibilidade da área de 

marketing ante o ambiente não está atrelada a uma não-formalização das funções. 

 

No referente às formas de departamentalização, deve-se entender a definição desses 

critérios em três níveis. Primeiro, no tocante à departamentalização das atividades de 

marketing e vendas dentro da empresa; segundo, na organização interna dessas áreas; e, 

terceiro, na organização das atividades dentro das marcas e/ou linhas de produtos. Essa forma 

de análise leva à proposição de um entendimento de departamentalização funcional – 

marca/produto – funcional. 

 

Ante a empresa, a forma funcional é a principal departamentalização adotada. Ela caracteriza 

tanto a diretoria de marketing como a de vendas. Ressalta-se que, em ambos os casos 

estudados, marketing e vendas estão funcionalmente divididos, mas, no entender dos 

entrevistados da área de marketing, vendas é considerada uma função de marketing e não 

existem conflitos decorrentes dessa separação. 

 

Após esse primeiro nível de definição funcional, deve-se olhar para os critérios estabelecidos 

dentro das áreas. Como citado, a forma de departamentalização por linha de produto 

(PepsiCo) ou por marca (Whirlpool) é dominante e tem forte amparo no referencial teórico. 

 

Sob as diretorias responsáveis por produtos ou marcas, uma nova divisão do trabalho pode 

acontecer, como no caso da gerência geral de drivers da Brastemp em que estão alocados os 

responsáveis pelas coordenações das atividades de parcerias, de contato com as agências de 

mídia, de purchase experience (principalmente ponto-de-venda) e de eventos específicos para 

a marca Brastemp. 
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O entendimento dessa proposição conduz à discussão de alguns aspectos que precisam ser 

ressaltados. Primeiro, uma possível dificuldade de distinção clara entre as formas por linha de 

produto e por marca. Segundo, as variações na forma de departamentalização dentro desse 

terceiro nível. Terceiro, um conflito de departamentalização quanto a atividades que poderiam 

estar centralizadas e organizadas de forma matricial. 

 

A não-clara definição referente ao critério utilizado para a departamentalização dentro da área 

de marketing, se por linha de produtos ou por marcas, ou mesmo a sua definição teórica e 

subversão prática podem causar conflitos. Essa situação pode ser notada no estudo de caso da 

PepsiCo, em que, apesar da definição inicial por diretorias de produtos carbonatados e não-

carbonatados, se verifica a existência de uma gerência para a marca Gatorade e uma diretoria 

de novos negócios que cuida da marca Toddynho. Tal situação abre espaço para o 

crescimento dos interesses individuais influenciando a estrutura, e será abordada adiante. 

 

Com a função gerência de produto respeitada como centralizadora das decisões sobre um 

produto ou uma linha de produto, surge uma demanda pela especialização de algumas 

atividades referentes àquele produto ou àquela marca. Essa divisão funcional, no que se está 

denominando de terceiro nível, aparentemente depende da relevância da marca para empresa, 

como é o caso de Gatorade, e não tanto do faturamento por ela gerado. 

 

A análise dos casos demonstra que as atividades de pesquisa e gestão do sistema de 

inteligência de marketing, como áreas de apoio, deveriam estar centralizadas e matricialmente 

alocadas e estruturadas como fornecedoras de informação para os gestores responsáveis pelas 

marcas/produtos. E não funcionalmente alocadas sob diretorias de marcas e/ou produtos, 

sendo dependentes da coordenação entre os gestores para a definição de suas prioridades. 

Discute-se se essa situação decorre de uma perda de importância dessas áreas dentro da 

estrutura de marketing diante da contratação externa. 

 

A separação das atividades de planejamento de linhas e de gestão da implementação dos 

planos, conforme constatado no caso da Whirlpool, é uma das principais contribuições deste 

estudo. A gerência de produtos ali apresentada configura-se como uma área de apoio 

estratégica centralizada, inclusive alocada sob outra diretoria. Esse ponto demonstra a 

necessidade cada vez maior de aproximação das questões de estruturação organizacional e de 

gestão da atividade de marketing. 
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Dessa forma, nota-se a separação da função de gerência de produtos em duas, uma 

responsável pelo planejamento das linhas e outra pela coordenação dos esforços de marketing 

no mercado. 

 

Essa separação funcional decorre do crescimento das empresas que passam a atuar com 

marcas fortes e com grande presença no mesmo mercado. Tal situação de competição e 

complementaridade das linhas precisa ser planejada de forma única, para evitar canibalismo 

de produtos ou sobreposição de produtos para o mesmo segmento. Essa separação mostra-se 

adequada, e nota-se que o processo de planejamento da linha como um todo, contemplando 

todas as marcas, se encontra concentrado nessa área. 

 

Os problemas e as vantagens desse tipo de estrutura devem ser estudados especificamente, 

pois, se de um lado ela direciona melhor os esforços de marketing da empresa, subdividindo a 

função do gerente de produto, de outro torna a coordenação entre planejadores e executores de 

marketing um desafio muitas vezes dependente dos relacionamentos informais. 

 

Pela essência de sua natureza, a área de marketing caracteriza-se por uma baixa amplitude de 

comando. Tende-se a uma especialização por produtos ou por linhas, evitando que um 

mesmo diretor seja responsável por diversos produtos e, em conseqüência, tenha sob seu 

comando grande número de pessoas. Como já colocado, o número de subordinados também 

está diretamente relacionado com a importância que a marca tem no portfolio da empresa e 

com sua demanda de atividades. 

 

O número de níveis hierárquicos das áreas de marketing, por sua vez, também não pode ser 

considerado alto. Porém, dois pontos devem ser ressaltados a partir da análise dos casos. 

Primeiro, no caso da PepsiCo pessoas com cargos hierárquicos distintos realizam as mesmas 

funções para diferentes marcas. Esse fato é sustentado, de um lado, por uma clara política de 

remuneração baseada na avaliação da senioridade da pessoa ante o nível hierárquico que ela 

ocupa e, de outro, pelo compartilhamento da decisão. Segundo, no caso da Whilrpool o 

sucesso da separação da função gerência de produto em planejamento e gestão depende, na 

estrutura formal, do fato de esses gerentes estarem no mesmo nível hierárquico. 
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A característica central da estrutura organizacional de marketing é o alto nível de 

descentralização da autoridade, com o locus de decisão alocado na gerência média. Existe 

forte delegação e cobrança por resultados, com decisões tomadas em consenso pelos times 

gestores dos produtos ou das marcas. 

 

Contudo, um ponto crítico na gestão da atividade de marketing das empresas é a 

formalização, principalmente da comunicação. Em ambos os casos estudados, contatos 

informais pautavam a troca de informação gerando conflitos na estrutura. Esse é um aspecto 

diretamente relacionado a estruturas mais orgânicas que precisam ser gerenciadas para manter 

a adaptabilidade das estruturas. 

 

Buscou-se, neste estudo, entender o papel que os aspectos referentes à estrutura 

organizacional desempenham em uma atividade de marketing específica, o planejamento de 

marketing. Nesse sentido, ressalta-se que a literatura ainda não é conclusiva sobre a 

necessidade de: serem considerados aspectos referentes à estrutura organizacional nas fases de 

análise dos processos de planejamento de marketing; e definição da estrutura organizacional 

de marketing necessária para a implantação das atividades. 

 

Os estudos de caso realizados demonstram clara separação entre os processos de 

planejamento estratégico com orientação para o mercado e a execução do plano operacional 

de marketing. Durante o processo de planejamento estratégico, a estrutura organizacional da 

empresa como um todo é considerada, mas com pouco enfoque nas capacidades de marketing, 

ponto que deveria ser contemplado. 

 

No tocante ao plano de marketing, não se verifica esse tipo de análise, como proposto por 

alguns autores. Esse fato demonstra a não-preocupação dos gestores com esse tópico nesse 

momento específico, gerando mudanças sem a necessária previsão no plano. 

 

A estrutura organizacional para a execução das atividades de marketing deve configurar-se 

em um tópico importante no processo de planejamento, principalmente quando são 

contemplados lançamentos que não podem ser acomodados dentro da estrutura existente, seja 

por tratar-se de uma nova linha ou uma nova marca, seja por modificar o volume de trabalho 

que exige, assim, especialização maior dentro da marca. 
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Deve-se salientar que a interação entre os condicionantes da estrutura organizacional que 

influenciam as atividades de marketing não explicam por completo suas relações e atividades. 

A questão do indivíduo que exerce a atividade surge como um papel central nessa área. 

 

Interesses e motivações pessoais determinam a maneira como as atividades serão realizadas, 

como as interações com as outras pessoas da área ocorrerão. Há, assim, impacto importante da 

organização informal na estrutura formal. 

 

Conforme o poder pessoal, os interesses e as motivações, cargos podem ser criados ou 

deixados vagos. No caso da PepsiCo, a volta do diretor que estava no Chile gerou a 

necessidade da criação de uma nova vaga, enquanto na Whirlpool o interesse do presidente na 

gestão das atividades de marketing mantém, durante certo tempo, uma posição vaga, sendo as 

duas funções realizadas por ele. Outro exemplo é o interesse pessoal do diretor de produtos 

não-carbonatados da PepsiCo no processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

 

Tal fato, comum em diferentes empresas, aponta um caminho de estudo relacionando aspectos 

vinculados ao poder pessoal e à sua influência no organograma. Para esse organograma 

influenciado pelos interesses e poderes pessoais propõe-se o nome de personograma, o qual 

surge com força maior ainda na área de marketing. 

 

Entende-se que a Whirpool e a PepsiCo são empresas multinacionais com grande orientação 

para o mercado. Esse fato tem impacto direto na importância e no posicionamento da função 

marketing nas empresas. Nota-se, em termos corporativos, a alocação do planejamento e da 

gestão das atividades de marketing em unidades próximas ao mercado e a possibilidade da 

divisão da função de vendas entre as linhas, dentro da própria empresa, terceirizadas ou 

mesmo executadas por outras empresas em contratos de tipo joint venture. 

 

Por fim, autores como Burns e Stalker (1961) e Ruekert, Walker e Roering (1985) propõem 

classificações de organizações que assumem formas mais orgânicas ou formas mais 

mecanicistas. No entanto, essas formas, como também colocado por eles, são os extremos de 

um continuum. 

 

Um entendimento inicial pode levar à compreensão de que a área de marketing de uma 

empresa assume uma posição mais orgânica, tendo em vista seu contato direto com o 
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ambiente externo e sua maior necessidade de adaptação. Contudo, isso não se verifica nos 

estudos realizados. Nota-se que, além da grande necessidade de adaptação e flexibilidade, as 

áreas de marketing também possuem características de estruturas burocratizadas e, por isso, 

constituem um tipo de organização de trabalho que se encontra no meio desse continuum, 

somando características de ambos os arquétipos. 

 

9.1 Limitações da Pesquisa 

 
Galbraith (1977) cita três grandes gargalos que limitam a eficácia de qualquer esforço para o 

entendimento do problema da estruturação das empresas, os quais podem, ainda hoje, ser 

considerados válidos. 

 

• Gargalo ou Restrição Teórica – o fenômeno não é compreendido suficientemente para 

afetar as mudanças desejadas. 

 

• Gargalo de Recursos – muitas vezes, o conhecimento pode estar disponível para se 

entender a mudança, mas podem faltar fundos para a implementação do projeto de 

pesquisa. 

 

• Gargalo Organizacional – pode-se ter conhecimento para resolver o problema e fundos 

para financiar o projeto, mas também dificuldades para organizar os recursos de maneira a 

realizar os esforços para a resolução do problema. 

 
Nesta tese, realizou-se um estudo exploratório, descritivo e qualitativo respeitando os 

procedimentos apresentados pelos diversos autores que defendem o método. Principalmente 

no que Selltiz et al. (1975) ressaltam ser necessário para a validade científica do estudo de 

caso: a atitude flexível do pesquisador, a intensidade do estudo do indivíduo e a capacidade 

integradora do pesquisador. No entanto, limitações impõem-se nesse tipo de estudo e aqui 

devem ser apontadas. 

 
Primeiro, optou-se pela realização de dois estudos de caso de empresas do setor de bens de 

consumo, sendo uma do segmento durável e outra do não-durável. Como é dá natureza do 

método escolhido, generalizações para outras empresas ou mesmo para os setores em si não 

podem ser realizadas. As conclusões devem ser consideradas válidas somente para os casos 

estudados. 
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A segunda limitação decorre da revisão bibliográfica realizada. Para o entendimento do 

assunto e o cruzamento dos corpos teóricos referentes à teoria das organizações e à gestão das 

atividades da marketing, buscou-se realizar uma ampla pesquisa bibliográfica, mas com a 

certeza da impossibilidade de cobrir toda a literatura existente, sendo necessário um 

aprofundamento em estudos futuros que focalizem especificamente os pontos aqui levantados. 

 
A terceira também diz respeito ao método escolhido. Apesar de todos os esforços em 

contrário, precisam ser considerados eventuais vieses devido à capacidade do pesquisador de 

interpretar as declarações dos entrevistados e de analisar os documentos disponíveis. 

 
Por fim, deve-se considerar o histórico dos entrevistados nas empresas, suas motivações e, 

também, suas capacidades de interpretar os fatos. Além disso, informações consideradas 

estratégicas por parte das empresas foram excluídas dos casos. 

 

Após a análise das limitações, passa-se a apontar as possibilidades de estudos futuros. 

 

9.2 Sugestão de Estudos Futuros 

 
A partir do estudo aqui relatado, focado no entendimento da influência dos fatores 

condicionantes da estrutura organizacional na execução das atividades de marketing, novas 

linhas de estudo podem ser propostas, a serem desenvolvidas por este ou por outros 

pesquisadores, relacionando os temas organização e planejamento e gestão de marketing. 

 

• Identificar a influência de variáveis do ambiente externo na definição das estruturas 

organizacionais de marketing. 

 

• Analisar aspectos relacionados à estruturação da empresa como um todo e à execução das 

atividades de marketing. 

 

• Avaliar a adequação da estratégia de marketing ante a estrutura de marketing. 

 

• Aprofundar aspectos referentes ao poder pessoal na definição das estruturas 

organizacionais de marketing. 
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• Analisar a mudança organizacional, os fatores de influência, a sua freqüência e os tipos de 

mudança na área de marketing. 

 

• Ampliar estudos para compreender a execução das atividades de marketing realizadas 

externamente. 

 

• Por fim, identificar a influência da estrutura organizacional de marketing no desempenho 

de marketing da empresa. 
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APÊNDICE 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

1. VISÃO GERAL DO PROJETO DE ESTUDO DE CASOS 

 

1.1 Título 

A Influência da Estrutura Organizacional na Execução das Atividades de Marketing 

 

1.2 Objetivos do Estudo 

O objetivo geral é a realização de uma análise formal e descritiva dos fatores de influência da 

estruturação organizacional nas atividades de marketing de duas empresas. 

 

2. PROCEDIMENTO DE CAMPO 

 

2.1 Aspectos Metodológicos 

Pesquisa de natureza exploratória e qualitativa com o uso do método de estudo de caso. Para 

maior detalhamento dos aspectos metodológicos utilizados, vide capítulo quatro da tese. 

 

2.2. Empresas Estudadas 

• Whirlpool 

• PepsiCo Unidade de Bebidas 

 

2.3. Unidade de Análise 

A Estrutura Organizacional e as Atividades de Marketing nas empresas escolhidas. 

 

2.4. Fontes de Evidência 

Entrevistas dirigidas, documentos internos e documentos externos sobre as empresas 

estudadas, apresentados no capítulo cinco deste trabalho. 

 

2.5. Principais Instrumentos de Coleta de Dados 

Levantamento de dados em documentos, observação direta e entrevistas dirigidas. 
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2.6. Executores da Pesquisa 

• Pesquisador: Roberto Fava Scare 

• Orientador: Prof. Dr. Marcos Cortez Campomar 

 

3. QUESTÕES PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS EM DOCUMENTOS E 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

3.1. Dados de Cada Empresa 

• Nome (razão social e fantasia) 

• Localização 

• Número de Funcionários 

• Missão 

• Principais Mercados 

• Principais Linhas de Produto 

• Outras Informações Relevantes sobre a Empresa 

 

3.2. Dados dos Entrevistados 

• Nome 

• Idade 

• Cargo Atual 

• Cargos Anteriores 

• Formação 

 

3.3. Roteiro das Entrevistas 

 

A) Análise e Entendimento das Principais Atividades de Marketing Realizadas 

 

• Discutir e descrever como são realizadas as seguintes atividades de marketing na unidade 

de análise: 

o Busca e levantamento de informações de mercado (pesquisa). 

o Planejamento de marketing (planejamento estratégico). 

o Desenvolvimento de estratégias de segmentação, de diferenciação e de 

posicionamento. 
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o Definição de metas e objetivos. 

o Decisões sobre produtos, serviços e inovação. 

o Decisões sobre preço. 

o Decisões sobre distribuição e cadeias de suprimentos. 

o Administração da força de vendas. 

o Decisões sobre promoção. 

o Desenvolvimento e manutenção do relacionamento com o consumidor. 

o Desenvolvimento de programas de responsabilidade social e ética. 

 

B) Análise e Entendimento da Estrutura Organizacional de Marketing 

 

• Análise da(s) forma(s) de departamentalização utilizada(s) pela empresa na área de 

marketing: 

o Identificar o critério (principal) de departamentalização utilizado na área de 

marketing. Verificar se essa definição é clara, consensual, e de quem é a 

responsabilidade dentro da área. 

o Descrever o organograma da área de marketing (considerar vendas como 

função marketing). 

o Descrever o organograma da área de marketing com enfoque na organização 

internacional (se for relevante). 

o Analisar as diferentes atividades desempenhadas (acima) versus o tipo de 

estrutura organizacional necessária para a sua realização. 

o Analisar a departamentalização da área como visão geral e a estruturação 

dentro das gerências. 

o Confrontar as principais atividades realizadas pela área de marketing conforme 

as características da atividade e a tendência de estruturação. 

 

• Gestão e definição das atividades fim (linha) e de apoio (assessoria): 

o Classificar e descrever atividades que são consideradas “fim” e “de apoio” na 

organização de marketing. Identificar aquelas que são essenciais para o 

negócio como um todo. 

o Dentre as atividades de apoio (assessoria) utilizadas pela área de marketing, 

analisar quais são as centralizadas e quais são as descentralizadas. Verificar se 

essas atividades podem ser consideradas de rotina ou se são esporádicas. 
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o Identificar se podem ser ressaltados problemas decorrentes da estruturação das 

atividades de apoio e não da estruturação das atividades fim. 

 

• Decisões de delegação, centralização e descentralização: 

o Analisar a situação de delegação na área de marketing. Verificar se é 

centralizada ou descentralizada. 

o Entender o nível de descentralização de autoridade na área. 

o Entender o tipo de decisões tomadas nos níveis inferiores da área de marketing. 

 

• Decisões sobre os níveis hierárquicos e a amplitude de controle dentro da estrutura 

organizacional de marketing: 

o Definir a amplitude de controle na área. Verificar se existem diferenças entre 

os setores da área de marketing. 

o Identificar, descrever e analisar os níveis hierárquicos da área de marketing da 

empresa. 

 

• Descrição das funções da estrutura organizacional de marketing (funcionograma): 

o Verificar se existem descrições de funções para a área de marketing, se elas 

estão estabelecidas, e se pode-se ter acesso a elas. 

o Verificar como são definidos os níveis de competência e as autoridades 

alocadas nos cargos da área de marketing. Identificar a influência no 

desempenho das atividades. 

o Tentar ter acesso ao manual da empresa, com as fichas de descrições das 

funções (Manual da Qualidade ou da área de Recursos Humanos). 

 

• Análise dos níveis de autoridade dentro da estrutura organizacional de marketing: 

o Explicitar a autoridade formal (estrutura hierárquica). 

o Identificar os limites de autoridade dos principais cargos da área de marketing. 

o Analisar a autoridade informal. Definir a autoridade adquirida. 

o Verificar se existem grupos (equipes / times) que exercem autoridade em 

conjunto. 
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• Análise do processo de comunicação (fluxo) dentro da estrutura organizacional de 

marketing e entre áreas: 

o Descrever as ferramentas de comunicação formais utilizadas dentro da área de 

marketing. 

o Descrever os tipos de comunicação informais utilizados dentro da área de 

marketing. 

o Analisar os principais aspectos comunicados dentro da estrutura de marketing 

{cima para baixo (decisões) / baixo para cima (informações) / lateralmente}. 

Identificar o que é comunicado. 

 

C) Análise do Processo de Planejamento e Definição de Estratégias no Contexto das 

Estruturas Organizacionais de Marketing 

 

• Estrutura durante o planejamento de marketing e necessidade de modificações durante o 

período de implantação do plano: 

o Descrever o processo de planejamento de marketing e suas principais etapas. 

o Verificar como esse processo se vincula ao planejamento estratégico. 

o Definir genericamente a estratégia de marketing. 

o Analisar como a estrutura organizacional da área de marketing respalda a 

implantação dessa estratégia. 

o Descrever como a definição da estrutura organizacional é abordada no 

processo de planejamento de marketing e no processo de planejamento 

estratégico da empresa. 

o Analisar se as definições de estrutura organizacional apontadas no plano são 

respeitadas durante sua implementação. 

o Avaliar em quais momentos são definidas as alterações da estrutura 

organizacional de marketing. Verificar se existe flexibilidade de alterações no 

decorrer do ano fiscal. 

 

D) Decisões de “Internalização” e Terceirização de Atividades de Marketing 

 

• Definir as principais atividades contratadas externamente. Verificar se elas poderiam ser 

internalizadas e por quê. 
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• Identificar quais atividades são desenvolvidas e/ou divididas em parceria, joint venture ou 

em rede com outras empresas. 

 

E) Análise da Importância das Relações Informais, dos Poderes e do Impacto do 

“Personograma” 

 

• Identificar a existência de grupos informais dentro da área de marketing. 

• Verificar se esses grupos possuem interesses comuns ou conflitantes. 

• Verificar se as decisões têm por base ou são influenciadas por características individuais 

dos envolvidos (poderes pessoais). 

• Analisar se a estrutura organizacional sofre interferência ou é adaptada conforme as 

características de indivíduos. 

• Verificar se cargos são extintos ou deixados vagos por interesses pessoais. Se pessoas 

acumulam funções por causa de interesses e motivações individuais. Identificar o impacto 

disso na empresa. 

• Analisar a capacitação pessoal / profissional dos integrantes da área de marketing. 

• Identificar se existe algum tipo de adequação (ou preocupação de adequação) da estrutura 

organizacional conforme o grau de capacitação individual. 

• Verificar se o nível de especialização (técnica, região, fase do processo, tipo produtivo) 

que as pessoas da área de marketing possuem influencia a definição sobre a estrutura 

organizacional. 

 

F) Análise da Mudança Organizacional na Estrutura de Marketing 

 

• Identificar as principais mudanças organizacionais ocorridas na área de marketing 

(últimos três anos). 

• Verificar com que freqüência ocorrem (ocorreram) as mudanças na área. 

• Identificar qual é a sua natureza principal (tipo): mudança de pessoas, de funções, de 

estrutura. 

• Identificar as principais razões e os principais motivadores das mudanças. 

• Verificar como a empresa mede o seu desempenho de marketing. Verificar quais são os 

principais indicadores, conforme as atividades de marketing. 
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• Verificar como esses indicadores foram/são influenciados pelas mudanças organizacionais 

ocorridas na área de marketing, também conforme as atividades. Identificar se houve 

impacto nesses indicadores. 

• Identificar os principais conflitos decorrentes das diferenças entre as definições do 

Organograma, do Funcionograma e do Personograma. 

o Organograma: Definição de Cargos, de Níveis de Autoridade e de Poder relativo 

ao Cargo. 

o Funcionograma: Definição das Funções e Descrição das Atividades. 

o Personograma: Capacidade Potencial de Influenciar as Decisões de Outros 

Membros da Área. 

 

 


