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RESUMO

Este trabalho apresenta o posicionamento de marcas e seu reflexo no
comportamento do consumidor varejista de bens de consumo duráveis. Para tanto,
realizou-se uma revisão da literatura sobre o assunto e utilizou-se como caso, o
produto ar condicionado, de um fabricante americano instalado no Brasil
recentemente. De acordo com os objetivos, analisam-se os vários conceitos sobre
bens de consumo duráveis, marcas e seus posicionamentos, o mercado varejista,
buscando entender os fatores existentes no mercado em relação à imagem que
determinada marca pode levar ao consumidor. O produto ar condicionado foi
escolhido por se tratar de um bem que está deixando de ser exclusividade de uma
sociedade mais elitizada, tornando-se um produto mais popularizado, e também, um
produto de necessidade, que, no passado, era visto como um item de luxo. Devido
às altas temperaturas globais, o consumidor passa a ter necessidade de climatizar
seu lar, seu ambiente de trabalho, veículos e demais locais onde vive, para obter um
ambiente com temperturas mais confortáveis, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida da família, funcionários e clientes. Observando este crescente
mercado, várias indústrias vêm buscando seu posicionamento no mercado nacional,
com estratégias independentes e com apelo agressivo para colocarem suas marcas
fixando-as na mente do consumidor. A metodologia a ser adotada é classificada
como exploratória, buscando entender qual o posicionamento da marca de uma
fabricante de ar condicionado e qual a percepção do consumidor varejista. Existem
limitações deste trabalho, como o entendimento de alguns conceitos por parte dos
respondentes, disponibilidade para responderem aos questionários e em alguns
casos, o receio em informar dados que possam julgar estratégicos.

Palavras Chaves: Marca. Posicionamento. Consumidor. Bens de consumo.

ABSTRACT

This thesis presents the brand positioning and its impact on consumer behavior
retailer of consumer durables. However, we carried out a review of the literature on
the subject and was used as a case, the product air conditioning, a U.S.
manufacturer recently installed in Brazil. In accordance with the objectives, analyzes
the various concepts of durable consumer goods, brands and their positioning, the
retail market, seeking to understand the factors in the market regarding the particular
brand image that can lead to the consumer. The air conditioning product was chosen
because it is an asset which is no longer exclusive to a more elitist, becoming a more
popular product, and also a product of necessity, which in the past was seen as an
item luxury. Due to high global temperatures, the consumer becomes a need to
weatherize your home, your workplace, vehicles and other places where they live, for
a more comfortable environment with temperatures, with the aim of improving the
quality of family life, employees and customers. Noting this growing market, many
industries are seeking a position in the domestic market, with independent strategies
and aggressive appeal to have their brands anchoring them in the mind of the
consumer. The methodology to be adopted will be classified as exploratory, seeking
to understand what the brand positioning of a manufacturer of air conditioning and
the perception of the retail consumer. There are possible limitations of this study as
the understanding of concepts by respondents, willingness to respond to
questionnaires and in some cases, the fear of data that can inform strategic judge.

Key words: Brand. Positioning. Consumer. Consumer goods.
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1

INTRODUÇÃO

A concorrência do mercado em geral faz com que indústrias em todos os segmentos
de atuações criem novas perspectivas em estratégias e inovações para se
manterem competitivas no mundo capitalista globalizado.
As mudanças no comportamento do consumidor favorecem a configuração de novos
cenários, o aparecimento e o crescimento de novas marcas. Vê-se a necessidade de
que as instituições inseridas nesse contexto apresentem estratégias compatíveis e
sólidas, surgidas de informações relativas à percepção que seu público alvo
apresenta sobre sua imagem, sobre seu posicionamento. Após o conhecimento
sobre essa percepção do cliente, a empresa pode concentrar-se para a adequada
criação, manutenção e, caso necessário, correção de seu posicionamento.
A marca, através de suas características direcionadas para seu público, é um
fenômeno específico, que influencia diretamente o comportamento do consumidor
pela percepção adquirida do posicionamento e atributos que impõe ao mercado,
assim gerando a imagem da marca e o valor que esta representa para a sociedade.
O posicionamento de determinada marca bem definido e consolidado, sustentado
pela mobilidade e agilidade de se adequar às mudanças comportamentais do
mercado consumidor, é, hoje, um diferencial que corporações no mundo inteiro
buscam como fator competitivo para destacar suas marcas diante da concorrência e
de novos entrantes.
Os bens de consumo duráveis despertam a análise prévia do consumidor sobre as
caracteríticas do produto, seus benefícios, sua imagem e história de mercado, assim
como o que o diferencia da concorrência por, normalmente, este tipo de produto ser
de um valor de consumo superior e o consumidor estar propício a uma relação de
maior durabilidade de tempo com o mesmo.
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Em busca de diferenciar determinado bem de consumo durável, o consumidor
encontra, na relação e imagem da marca já estabelecida, a confiança e sinônimos
de diferenciação de qualidade do produto, um fator determinante em sua escolha.
Observando o segmento de máquinas de ar condicionado, até há poucos anos um
item exclusivamente de luxo, mas que vem ganhando destaque no comércio devido
às altas temperaturas e mudanças de clima, veem-se inúmeras marcas chegando ao
Brasil com o objetivo de explorar e ganhar este mercado ainda pouco desenvolvido.
Com essa nova exploração de mercado e oportunidade de negócio, a concorrência,
principalmente de produtos chineses, aumenta a competitividade e o posicionamento
da marca se torna fator de relevância para o comércio.
Para nortear esta pesquisa, foi proposta a seguinte questão:
Como está posicionada a marca da indústria de ar condicionado “Rheem do Brasil”,
segundo seus gestores, e qual a percepção do mercado consumidor varejista diante
dos desafios impostos devido a novos entrantes?

1.1

Justificativa

Inicialmente há uma motivação pessoal e profissional com relação a este estudo,
pois o autor atua no mercado de refrigeração e climatização, em que um dos
segmentos da empresa é a comercialização de máquinas de ar condicionado.
Devido ao aumento da temperatura global, o produto que, no passado próximo, era
visto como um bem de consumo para classes mais elitizadas, hoje está se tornando
um bem de consumo necessário em residências, empresas e organizações de modo
geral, além de ter se tornado mais acessível financeiramente.
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Com o aumento da demanda por este produto é pertinente avaliar a existência de
indústrias tradicionais de mercado e o surgimento e entrada de novas marcas no
mercado nacional, cada qual com suas características e atributos para conquistar
clientes e participação neste mercado em crescimento acelerado.
Importante destacar, principalmente neste momento em que estão sendo discutidas
mundialmente questões relacionadas à preservação do meio ambiente, as
alternativas industriais que servem como diferencial para o posicionamento da
marca de máquinas de ar condicionado mais econômicos e que utilizam gases que
não agridem a camada atmosférica.
A pertinência deste estudo para a empresa está em termos de proporcionar
informações que lhe podem ser úteis estrategicamente, mais especificamente no
sentido do posicionamento da marca e o comportamento da empresa diante de seu
mercado consumidor. O estudo visa, também, oferecer à sociedade uma visão que
parte da empresa de como proporcionar meios para que as necessidades deste
mercado possam ser bem atendidas.
Quanto ao valor científico do estudo, consiste em testar a metodologia de
posicionamento de marca pela devida aplicação de princípios e ferramentas de
marketing ao setor de bens de consumo durável, visando melhorar a visão da marca
e produto oferecido ao mercado e seus resultados diante do que a própria
organização se propõe a oferecer.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Identificar qual o grau de consonância existente entre o posicionamento de uma
marca do setor de ar condicionado do ponto de vista dos gestores, em relação ao
ponto de vista de seus clientes varejistas.
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1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar as características, atributos, benefícios, associações e distinções
propostas pelos gestores da indústria fabricante de ar condicionado para
posicionar sua marca.
b) Identificar as características, atributos, benefícios, associações e distinções
percebidas por clientes de estabelecimentos varejistas e atacadistas sobre o
posicionamento da marca.
c) Comparar o nível de congruência entre as características, os atributos, os
benefícios, as associações e as distinções das marcas de estabelecimentos
varejistas, considerados sob a ótica dos gestores e sob a ótica de
seus clientes.
d) Estabelecer fatores que possam ser utilizados para a diferenciação e o
posicionamento da marca, a partir das duas perspectivas estudadas.

1.3

Estrutura da Dissertação

Essa Dissertação foi desenvolvida em 7 capítulos, sendo que o primeiro deles
compreende a introdução, justificativa, relevância do estudo e objetivos. Este
primeiro capítulo objetivou passar uma visão da pesquisa bem como sua
contextualização.
O capítulo 2 é composto pela revisão de literatura sobre o tema abordado. Seu
objetivo foi fundamentar os objetivos propostos.
No capítulo 3 foi abordada a caracterização da empresa Rheem Manufacturing
Company, sobre sua história, produtos e objetivos.
No capítulo 4 é abordada a Metodologia adotada. No capítulo 5 são apresentados os
resultados da pesquisa, bem como a análise dos dados e a comparação do nível de
congruência.
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No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho, as limitações e
sugestões para futuros projetos no mesmo campo de pesquisa.
Ao final do trabalho encontram-se as referências da pesquisa. E finalmente, o
apêndice, onde podem ser localizados os questionários aplicados.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Conceito de Marca

Conforme a American Marketing Association – AMA (2006), citado por Tavares
(2008), uma marca é definida como “um nome, termo, signo, símbolo ou design, ou
uma combinação deles, com o objetivo de identificar bens ou serviços de um
vendedor ou grupo e diferenciá-los da concorrência”.
Conforme Kotler e Keller (2006), a marca pode identificar a origem ou o fabricante
de um produto e permite que os consumidores atribuam a responsabilidade pelo
produto ao fabricante ou distribuidor do mesmo. Para os autores, as marcas
possuem uma capacidade inestimável de simplificar a tomada de decisões e reduzir
riscos. Por essa razão são tão valorizadas pelo mercado consumidor.
Tavares (2008) apresenta os três propósitos da marca: o primeiro, o que é (nome,
termo, signo, símbolo ou design); o segundo, sua função (identificar e/ou distinguir,
dando significado); o terceiro, os resultados (diferenciar a marca para que o
consumidor tenha uma razão para preferi-la, se comparada aos concorrentes). Para
o autor ela pode ainda representar tudo isso e ser um conjunto de características,
atributos, correspondentes a promessas de benefícios e, ainda, por associações
primárias e secundárias de produtos, serviços, locais, personagens, entre outros.
Ainda de acordo com Tavares (2008), a marca pode ainda ser composta por nomes,
palavras, expressões, monogramas, emblemas, figuras, desenhos, rótulos. Pode ser
nominal, emblemática ou figurativa, única ou combinada. A marca carrega consigo
as características, atributos correspondentes a promessas de benefícios e
associações primárias e secundárias de produtos, serviços, locais e personagens.
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Uma marca é muito mais complexa que um nome ou logomarca. Mais propriamente,
uma marca é um conjunto de expectativas e associações despertadas pela
experiência com um produto ou empresa. (DAVIS, 2002).
A marca é um símbolo cuja função é revelar as qualidades escondidas do produto,
inacessíveis ao contato (visão, toque, audição, odor), e eventualmente, aqueles
acessíveis, quando o consumidor não quiser fazer uso desta última, a fim de não
correr risco, enfim, a marca – quando renomada – incute todo um imaginário de
consumo. (KAPFERER, 2003).
Para Keller e Machado (2006) as marcas, além de identificar o fabricante e permitir
ao consumidor atribuir responsabilidade a um determinado fabricante ou distribuidor,
também funcionam como heurísticos, simplificando o processo decisório. Com base
em experiências anteriores com as marcas, os consumidores aprendem sobre elas,
e, em compras posteriores, reduzem os custos de busca.

2.2

Importância e Valor da Marca

A marca como componente fundamental do marketing só começou a ser abordada
com crescente intensidade a partir da década de 1980 (TAVARES, 2008). A marca é
considerada, em muitos casos, como o ativo principal das organizações, valorizando
sua imagem por meio de sua exploração e diferenciação.
A partir da década de 1980, o tema “Marca” passou a ser abordado com maior
intensidade pelo mercado e pelos acadêmicos. Para o autor, isso se deve ao
elevado número de fusões e aquisições de empresas, que propiciariam uma
evidência do valor das marcas no fechamento dos contratos; isto é, as marcas eram
a justificativa e a explicação para a diferença entre o patrimônio declarado num
balanço financeiro e os valores bem maiores pagos pelos compradores, o que hoje é
chamado de brand equity, ou seja, valor patrimonial da marca.
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Para Aaker (1991), a marca é uma entidade com personalidade própria. Trata-se
segundo o autor, de um componente estratégico tão fundamental que, para ter
sucesso, é necessário uma neutralidade, concebida através de elementos que vão
desde a sua conscientização ao campo das associações exclusivas e singulares.
Ao pagar um preço pela marca, além do que os demais ativos representam,
investidores estão pagando na verdade por um lugar na mente do consumidor
(KAPERER; TAVARES, 2008). Para os autores isso pode ser justificado como:
•

reconhecimento de que o capital primário de muitas empresas é a sua marca;

•

entendimento de que a exploração desse tipo de ativo pode ampliar o
potencial de lucro de uma empresa, além do alcance dos ativos tangíveis;

•

o fato de que a ênfase na marca desloca a importância do preço para os
aspectos da marca, fator típico de commodities;

•

o valor da marca dos componentes da cadeia de suprimentos, como
fornecedores

e

intermediários,

pode

contribuir

para

um

melhor

posicionamento competitivo da empresa, e
•

marcas consolidadas podem representar uma franquia para novos produtos e
novos mercados.

2.2.1

Valor da Marca na perspectiva do Cliente

O Valor da marca é abordado na literatura sob várias perspectivas, enfocando a
dimensão empresa e consumidor (KELLER, 1993). Conforme Tavares (2008), pode
ser compreendido como o valor atribuído especificamente a ela se comparado aos
ativos, tangíveis e intangíveis, segundo a perspectiva da empresa e de seus
clientes, fornecedores e parceiros. Conforme o autor, quando é atribuído valor
superior aos ativos, além do contabilizado pelo patrimônio tangível, é porque a
marca capitalizou o valor atribuível a ela.
Fica claro, segundo as perspectivas que podem ser consideradas, que a definição
de valor é relativa, variando conforme a relação e o interesse dos vários públicos.
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Para cada uma dessas relações e suas características, a marca terá um significado.
Para cada um desses interesses e significados as organizações deverão aplicar
estratégias de posicionamento diferenciadas a fim de manter ou ampliar o valor da
marca.
Perspectiva de valor da marca para cada um desses públicos, segundo Tavares
(2008):
•

Investidores: a representação da marca é financeira; seu foco está na
“rentabilidade do capital investido e na saúde a longo prazo da empresa”.

•

Fornecedores: a marca representando um endosso, facilitando o acesso a
outros clientes; isso proporcionará maiores participações e preço premium
para suas ofertas.

•

Intermediários: nesse caso, no varejo e no atacado a marca do fabricante
é o endosso para seu posicionamento; contudo, as marcas do fabricante
podem concorrer com as marcas próprias ou privadas do varejista ou
atacadista, fator muito comum, principalmente em supermercados.

•

Funcionários: nesse caso o valor da marca irá influenciar diretamente no
comprometimento e envolvimento dos funcionários; quanto maior a
internalização e relação afetiva com a marca, mais os papéis desses
atores serão desempenhados a partir do valor da marca para eles.

•

Comunidade: as ações de responsabilidade social contribuem para uma
imagem diferenciada frente à comunidade; o que Tavares (2008) chama,
neste caso, de balanço social retrata as ações de cidadania empresarial.

•

Consumidor ou cliente: conhecer o público-alvo ou o cliente potencial gera
vantagem competitiva, trata-se do público mais importante em toda essa
relação. Conhecer os clientes, suas necessidades e desejos, ajuda na
atualização de produtos e serviços à realidade e às necessidades dos
clientes. Segundo Tavares (2008), o valor da marca pode ser facilmente
determinado pela lei da oferta e da procura, bem como pelos componentes
lógicos e psicológicos envolvidos nessa lei, ou seja, a importância do valor
da marca dependerá, para cada público, do contexto, do tempo, e de
outros interesses envolvidos em seu uso.
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Para melhor entendimento, a seguir serão tratadas as especificidades da marca,
como características, atributos, benefícios, associações e distinções.

2.2.2

Características

Características são aspectos ou propriedades que descrevem e distinguem uma
oferta e suas funções. Para Tavares (2008), parte das características e atributos de
uma oferta se traduz nos benefícios que se espera no desempenho das funções da
oferta. Algumas dessas características e atributos podem estar presentes ou serem
comuns em produtos de uma mesma categoria. Contudo, outras são típicas de
determinadas ofertas e influenciam dessa forma as preferências do consumidor.
Para Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2005), as características podem ser classificadas
como físicas e observáveis. Contudo Hirano e Espinosa (2003) aprofundam um
pouco mais ao afirmar que este aspecto do próprio produto ou serviço, a
característica, pode ou não estar evidente e é geralmente tangível.

2.2.3

Atributos

Os atributos relacionam-se às qualidades de uma oferta. Os atributos podem estar
relacionados a uma oferta (atributos intrínsecos) ou podem não estar relacionados
(atributos extrínsecos). No primeiro caso, afetam de forma direta o desempenho do
produto quanto a ingredientes, potência, design, facilidade de manuseio ou de
preparo. Esses atributos proporcionam os benefícios chamados de funcionais ou
experienciais que estabelecem as associações primárias. No segundo caso, os
atributos não afetam o desempenho do produto, mas influenciam o consumidor na
sua preferência, compra e consumo.
Para Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2005), os atributos são significados relativamente
concretos, representantes de características físicas ou observáveis em um produto,
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podendo, também, ser definidos pelo comportamento do cliente, na preferência, na
procura por esse produto ou simplesmente em sua descrição.
Para Tavares (2008), podem ser chamados também de atributos relacionados
intrínsecos (estão ligados ao desempenho ou funcionamento do serviço) ou atributos
não-relacionados ou extrínsecos quando, apesar de não afetarem diretamente o
desempenho ou funcionamento, influem na preferência, compra e consumo do
produto.
A marca, em cada categoria, compartilha um conjunto de atributos intrínsecos e
extrínsecos para suas ofertas. Não se pode esperar que ela consiga estabelecer
uma diferenciação significativa em todos os atributos e transformá-los em únicos
para suas ofertas.
O posicionamento da marca deverá se orientar pela categoria de produto a que
pertence, com maior ênfase em uma ou outra associação que dê expressividade à
marca. Trata-se da valorização das características de um produto, que gera
expressividade a uma marca.
Os

atributos

são

significados

relativamente

concretos,

representantes

de

características físicas ou observáveis em um produto, podendo também ser
definidos pelo comportamento do cliente na preferência, na procura por este produto
ou simplesmente em sua descrição.
Conforme Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006), não obrigatoriamente todas as
características ou atributos traduzir-se-iam em benefícios. Para os autores, há,
assim, a construção da definição de consequências como características menos ou
indiretamente observáveis e de significado mais abstrato quando comparadas a
atributos, resultando da combinação de atributos, do uso do produto ou de
benefícios associados a atributos específicos. O valor para o cliente advém não dos
atributos em si, mas do desempenho desses atributos e de suas consequências,
originadas do uso, que por sua vez facilitam ou dificultam o alcance de objetivos ao
utilizar um produto.

24

2.2.4

Benefícios

Benefícios são expectativas e valores pessoais que o consumidor vincula às
características e aos atributos dos produtos. (TAVARES, 2008). É o que se espera
dos produtos por suas carcarterísticas e atributos intrínsecos e extrínsecos.
A combinação entre as expectativas pessoais e as situações que provocam
emoções e sentimentos nos consumidores são a tradução do que a literatura chama
de benefícios funcionais, experienciais e simbólicos da marca:

•

Funcionais: o que os produtos fazem: valor das funções do produto. São
baseados nas características e atributos intrínsecos do produto. Sua utilidade
é funcional. Visam atender alguma necessidade como higiene, limpeza,
comunicação,

saúde,

alimentação,

educação,

dentre

outras.

Pela

característica das necessidades citadas pelo autor, pode-se dizer que se
tratam de necessidades primárias e secundárias. Além disso, atuam no
desejo de evitar ou mesmo de solucionar problemas. Não oferecem
condições de diferenciação aos produtos, os mesmos são facilmente
copiados pela concorrência. (PETERSON, 1970); (VALENZI e ANDREWS,
1971); (URDAN e NAGAO, 2004); (TAVARES, 2008).

•

Experienciais: as sensações proporcionadas pelo produto ao consumi-lo: são
as sensações e prazeres sensoriais. Nesse caso os sentidos são estimulados
a fim de proporcionarem sensações como maciez, sabor, fragrância,
sonoridade ou estética. Despertam, também, emoções por meio das
lembranças. Esses benefícios podem ser formados diretamente pela própria
experiência do consumidor com a marca, associada a momentos agradáveis
ou desagradáveis, indiretamente por meio de estratégias de comunicação, ou
por meio de outra fonte, como por exemplo, o buzz marketing ou marketing
boca a boca. Podem estar associadas a associações primárias, sentidos, ou
secundárias, emoções despertadas pelos sentidos. Esses benefícios criam as
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preferências por marcas, já que cada estímulo pode ser percebido
diretamente.

•

Simbólicos: o que os produtos significam para os consumidores (expressão
de status, autoestima, autoconceito da marca, etc). Tratam dos atributos
extrínsecos ao uso ou consumo do produto. Não estão relacionados
diretamente ao desempenho do produto, mas correspondem às associações
secundárias. Suprem necessidade de aprovação social (aceitação e
pertencimento a determinados grupos e diferenciação dos demais),
expressão pessoal e autoconceito do consumidor. Decorrem, ainda, da
presença dos bens e seus significados nas funções e nos papéis que
consumidores ou usuários desempenham. Os valores dos consumidores são
formados, segundo o autor, pela agregação dos benefícios simbólicos aos
benefícios funcionais e experiências. Ou seja, o consumidor compara o
benefício obtido ao sacrifício para obtê-lo e escolhe a oferta de produto que
melhor combinar valor de utilidade e valor simbólico. Esse valor que é criado
pelas marcas é tratado pelo autor, como valor emocional. Ao associar valores
dos consumidores às associações das marcas, as relações, consumidormarca tornam-se mais fortes e duradouras.

Nos benefícios podem ser traduzidas as características, atributos, associações e
distinções da marca. Nessa fase, clientes e usuários possuem maior peso. Devem
abordar, como dito anteriormente, os benefícios segundo seus níveis funcionais,
experienciais, simbólicos e de acordo com o posicionamento da área comercial ao
setor de compras quanto à identificação das tendências e necessidades dos
consumidores finais, para condução do processo de compras.
Ainda, de acordo com Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006), os valores pessoais,
podem ser úteis nessa ligação entre os termos benefícios (de modo especial, os
simbólicos) e associações (especialmente as secundárias). Por meio da teoria
desses autores, os benefícios são classificados como pessoais, como instrumentais,
à medida que são comportamentos que levam aos benefícios finais, quais sejam, os
grandes objetivos que as pessoas buscam.
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2.2.5

Associações

Conforme Aaker (1991), uma associação de marca é qualquer coisa ligada em
memória a uma marca. O autor ressalta que as associações podem servir para
sumariar uma série de fatos e especificações que, de outra forma, seria difícil tanto
para o cliente processar e acessar, quanto caro para a organização comunicar. Em
sua teoria são citados onze tipos de associações: atributos de produtos e serviços,
intangíveis, benefícios para os clientes, preço relativo, uso ou aplicação, celebridade
ou pessoa, estilo de vida ou personalidade, classe de produto ou serviço,
concorrentes e de país ou área geográfica.

FIGURA 1: As associações de Marca
Fonte: Aaker ( 1998, p. 120)

Os benefícios funcionais, experienciais e simbólicos conduzem a uma dualidade
deapelos: o racional e o emocional (TAVARES, 2008). A marca busca um apelo para
o raciocínio lógico e para o sentimento e desejo do consumidor. Os aspectos
racionais podem satisfazer necessidades utilitárias, e os aspectos emocionais
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procuram satisfazer as necessidades afetivas. Esses apelos estão vinculados a
associações primárias e secundárias que o consumidor estabelece com as marcas.
Caracterização da marca segundo suas associações primárias e secundárias:

•

Associações primárias: são chamadas pelo autor de associações
concretas aquelas que se relacionam às características, atributos e
benefícios associados pelo consumidor ao desempenho do produto.
Quase sempre são o resultado do contexto de uso, ou seja, ideias de
pessoas, objetos atividades, tempo e espaço, nos quais as pessoas
concebem família, status, trabalho, etc. Podem ser compartilhadas
mais intimamente com a categoria do produto estando mais ligada ao
mesmo.

•

Associações secundárias: são chamadas, também, de associações
abstratas, ou seja, tudo que a memória associa à marca em termos de
aspectos do desempenho do produto. Vão além do desempenho da
marca, estando ligadas a seus benefícios experienciais e simbólicos.
Podem ser compartilhadas mais intimamente com a classe à qual
pertence o produto estando mais ligada, então, à marca.

Aaker (1991) diz que muitas associações de marca envolvem atributos de produtos
e serviços ou benefícios aos clientes, que fornecem uma razão para comprar e usar
a marca. Pode-se dizer que a associação é a base para a decisão de compra e para
a lealdade à marca.

2.2.6

Distinções

Gutman (1982) distingue esses elementos: se por um lado as informações sobre
atributos são integradas à formação da preferência do consumidor entre marcas, por
outro as informações sobre os benefícios entram na formação da preferência como
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avaliadoras da performance do produto. Já que, na perspectiva de Tavares (2008),
as associações são tidas como elementos que podem tornar-se distintivos, um
aprofundamento nesse elemento pode se fazer preciso. Sendo assim, os elementos
distintivos serão tratados como fatores decisivos para compra e fatores decisivos
para não-compra.

2.2.7

Identidade, Posicionamento, Imagem e Reputação – Relações

Por meio da identidade, as organizações definem como desejam ser vistas pelo
mercado. Para realizar essa definição é utilizada a visão de mercado. Conforme
Barney e Hesterly (2007), é a visão de futuro que dá a direção e o significado para
as ações no presente. A visão possui, também, uma forte relação com a missão
organizacional. Além de delimitar a atuação da organização no espaço de negócio
escolhido, a missão reúne todas as estratégias para se alcançar a visão.
Em acordo com Tavares (2008), Barney e Hesterly (2007) citam os valores
organizacionais destacando o que ele chama de modos de conduta, que dão
significado e orientam as ações e o relacionamento da empresa com os seus vários
públicos no desempenho da missão e busca da visão. Os valores, nesse caso,
contribuem para identificar a marca. A sintonia entre os valores do consumidor e os
valores organizacionais dá destaque à marca na percepção de um consumidor ou
grupo de consumidores.
Pode-se inferir, enfim, que identidade e posicionamento são os sinais utilizados
pelas organizações para comunicar sua visão, missão e seus valores. E que a
decodificação desses sinais pelos stakeholders corresponde à imagem e à
reputação organizacionais.
Visando à perspectiva da empresa, a marca será abordada a seguir como um
conjunto de características e atributos.
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Já Van Riel (2004, apud ALMEIDA; MARCHIORI, 2006, p. 36), “classifica a
identidade em percebida, projetada, desejada e aplicada”:
•

Identidade percebida é a coleção de atributos e/ou características vista
como típica pelos membros da organização (a essência da
organização, o que a distingue das demais e o que permanece ao
longo dos anos);

•

Identidade projetada é o que o autor chama de autoapresentação da
organização. Como ela divulga seus atributos principais aos públicos
interno e externo por meio da sua comunicação e sua marca;

•

Identidade desejada é o sonho da alta administração, ou seja, o que a
organização deveria inferir com a sua liderança;

•

Identidade aplicada é, segundo o autor, constituída pelos sinais
emitidos pelo comportamento dos membros e transmitidos de forma
consciente ou inconsciente a todos os níveis da organização.

A identidade exerce forte papel de diferenciação e posicionamento da organização
através do uso profissional de seu processo de comunicação. A comunicação cria
estratégias e ferramentas que devem gerar conscientização sobre o que a
organização deseja expressar a seus grupos internos e externos. Uma falha na
fronteira entre interno e externo tem suas consequências na cultura organizacional,
identidade, imagem e na reputação ao longo do tempo.
Segundo Kotler e Keller (2006), as estratégias de marketing são construídas com
base na segmentação, no mercado-alvo e no posicionamento. Conforme os autores,
uma boa estratégia de posicionamento é meio caminho para todo o planejamento da
empresa e sua diferenciação no mercado.
Já o objetivo de um posicionamento de marca é gravar a mesma na mente dos
consumidores buscando maximizar o potencial de vantagem competitiva da
empresa, orientar a estratégia de marketing, esclarecer a essência da marca, os
objetivos que ela ajuda o consumidor a alcançar, fazendo isso de forma
inconfundível.
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O resultado do posicionamento de marca é a criação de uma proposição de valor
focada no cliente, um motivo convincente para que o mercado-alvo adquira
determinado produto. Em resumo, trata-se do que a marca faz com a mente do
cliente potencial.
Definir o posicionamento da marca significa construir a sua mensagem central, a
principal ideia que a marca quer transmitir a todos os seus públicos a fim de que
estes formem a imagem desejada pela empresa.
Para Baker (2005), o posicionamento é uma tentativa de a empresa estabelecer uma
vantagem competitiva atraente para o segmento-alvo, ao elaborar uma imagem para
que eles entendam o que a empresa representa em relação a seus concorrentes.
Por outro lado, Lovelock e Wright (2003) falam do posicionamento em relação à
concorrência, com base na perspectiva Porteriana, expressando, porém sua
definição a partir de Ries e Trout: “ato de se estabelecer um lugar distinto nas
mentes dos clientes frente a produtos concorrentes”.
De acordo com Engel; Blackwell; Miniard (1995), o posicionamento decorre da
constatação de estratificação social. Até os animais, além dos humanos, buscam
uma estratificação social que estabelecem e seguem. Essas prioridades de
hierarquia são notadas na alimentação, no acasalamento e mesmo no controle de
espaço. Às vezes, a conquista e o domínio dessas posições são precedidas de
disputas hostis e conflitos.
Para contribuir a essas visões, Tavares (2008) informa que o posicionamento de
marca é um valor externo ao negócio, que repousa na mente dos consumidores. Ao
mesmo tempo o capital primário, um recurso estratégico, um ativo, um valor, que,
como tal, precisa ser gerido.
Relacionando a imagem da marca, de acordo com (MARTINEAU, 1958;
KAPFERER, 1994; KELLER 2006) procura-se estabelecer quais são os fatores
formadores da imagem de marca no varejo. No entanto, no estudo de Biel (1992), a
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imagem de marca, além de fatores não analisados por dois dos autores
anteriormente citados, inclui outro fator importante que é a influência da
concorrência nesse processo, também descrito como importante por Kapeferer
(1994).
De acordo com Heath e Scott (1998, apud PONTES, 2009, p. 1110), “o processo
pelo qual os consumidores compram produtos/marcas que eles acreditam ter
imagens simbólicas e/ou uma imagem complementar que possuem de si mesmos,
se chama congruência de imagem”.
A imagem é a projeção da identidade e de tudo o que ela representa. Trata-se do
campo onde circulam as percepções sobre o produto, os valores que formam seu
conceito e as manifestações sobre suas qualidades intrínsecas e extrínsecas.
Refere-se ainda, ao plano do simbólico, das intuições e conotações, apreendidas
pelo inconsciente. (COLNAGO, 2007).
Imagem de uma empresa refere-se às associações únicas feitas a ela e às suas
ofertas. A partir do vínculo estabelecido entre as expectativas e os desejos dos
consumidores em relação ao desempenho e às funções das ofertas, é formada a
imagem (COLNAGO, 2007). Em todo este processo é interessante a visão do autor
ao afirmar que a imagem mostra-se flexível, dinâmica e manipulável por meio de
estímulos recebidos. Silva (2009) complementa, ao falar do início da formação da
imagem coincidente com a percepção das mensagens transmitidas. O autor vai
além, ao colocar a formação da imagem como antecedente, como causa para a
atitude a ser estabelecida por cada receptor das mensagens de uma organização
em relação a esta, o que é partilhado com Barich e Kotler (1991), para os quais,
independentemente de a(s) imagem(ns) formada(s) ser(em) verdadeira(s) ou
falsa(s), ela(s) não somente guia(m), como molda(m) o(s) comportamento(s).
Para Torquato (2008), quanto maior o tempo de exposição, volumes e densidades
publicitárias, verbas e homogeneidade visual do produto ou da marca, maior e mais
consolidada a imagem da mesma. O autor ressalta, ainda, que a imagem é a
projeção, a sombra da identidade e que, sendo assim, quanto mais distante da
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identidade, mais distorcida será a imagem. Assim, a imagem é o que a empresa
deseja projetar. Já a identidade representa o caráter, o conceito básico, a
personalidade da organização.
Para Tavares (2008, p. 198), o significado da palavra imagem, que deriva do latim
imago, que quer dizer figura, sombra ou imitação: “pode-se considerá-la como uma
representação dos objetos percebidos pelos sentidos que não só o visual, mas
também à imagem que se faz dele”. Este conceito surgiu na literatura mercadológica
em 1955. Partiu da constatação de que os consumidores adquirem produtos não
somente por seus atributos e funções físicas, mas também pelos significados
conferidos pela marca e que são relevantes, pois destacam traços de personalidade
dos consumidores (BURLINGH; LEVY, 1955).
Existe, neste contexto, um elemento fundamental para as organizações, que é a
reputação. Trata-se de uma facilitadora do processo de formação da imagem Assim,
a imagem é um conjunto de símbolos associados a uma determinada marca. A
reputação, por sua vez, deve ser conquistada. Ela é também construída e formada a
partir da interação da empresa com seus stakeholders, sendo de difícil manipulação,
ainda que muitas organizações e publicitários tentem alterar essa realidade.
No ambiente geral dos negócios, é crescente a importância da marca e a reputação
das organizações. O fator “commoditização” e o volume de comunicação no
mercado estão exigindo uma reorientação da marca. Devido a esse movimento do
mercado, muitas são as empresas que passaram a valorizar mais a sua marca
principal e, consequentemente, a sua reputação, como uma referência para
diferenciar e criar uma proposição de valor à marca.
Fica evidente que imagem e reputação são conceitos bem diferentes, pois a
reputação está longe de ser apenas imagem. Trata-se, segundo Almeida e Marchiori
(2006), de um conjunto de percepções que os stakeholders têm com relação a uma
organização. Conforme Tavares (2008), a reputação corresponde à permanência no
tempo das ações e impressões deixadas pelas organizações. Ou seja, trata-se do
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significado atual das ações passadas, ou a percepção da imagem ao longo do
tempo.
Algumas práticas de gestão tornam as organizações admiradas pelo mercado, um
bom lugar para se trabalhar, uma boa empresa para se investir, uma boa cidadã em
sua comunidade e uma parceira singular na cadeia de suprimentos. A congruência
entre identidade, posicionamento, imagem e reputação requer ações focadas para
cada um de seus públicos e o monitoramento das mesmas ao longo do tempo. A
comunicação integrada de marketing dará suporte a essas ações e aos funcionários
internos a fim de que, externamente, seja possível atender às necessidades dos
consumidores e dos demais stakeholders da empresa (TAVARES, 2008).
O

quadro

abaixo

apresenta

um

resumo

dos

conceitos

de

identidade,

posicionamento, imagem e reputação:
QUADRO 1: Definição dos componentes: identidade, posicionamento, imagem e reputação.
Conceito
Foco
Definição
Identidade

Presente, visando ao
futuro.

Factual e aspiracional: como a
empresa é, e como gostaria de ser

Características

percebida. Sua administração precede

intrínsecas.

aos

demais

conceitos.

Pode

ser

corporativa ou de marca.
Posicionamento

Conexão

Posição que a empresa pretende

empresa-consumidor

ocupar, na mente do consumidor e
demais públicos.

Imagem

Percepção
perspectiva empresarial atual

e

Reflexo
posicionamento

da

identidade

materializado

e

pelas

ações junto a esses públicos e com
impactos no ambiente.
Reputação

Consistentes
impressões empresariais

Permanência do conjunto de
práticas e percepções empresariais ao
longo do tempo.

Fonte: Tavares (2008, p. 160)

A identidade interfere na imagem e na reputação, seja de forma positiva ou negativa.
Imagem e reputação, por sua vez, interferem na construção e manutenção da
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identidade. Segundo Almeida e Marchiori (2006), trata-se de um processo que é
cíclico, em que a organização visa ou deveria visar a uma congruência entre as
percepções internas e externas, de forma que a sua reputação seja sustentada ao
longo dos anos.
A análise desses fatores trata de uma leitura do ambiente organizacional e suas
influências nas relações da organização e seus stakeholders. Nesse sentido, a
empresa visa buscar uma resposta sobre quem ela é enquanto organização e
ajustar seu posicionamento.
Para Tavares (2008), a identidade e o posicionamento são os sinais e a síntese que
a empresa utiliza para comunicar sua visão, sua missão e seus valores. A imagem e
a reputação corporativa, por sua vez, podem ser um espelho acurado de sua
identidade e guardar forte coerência com seu posicionamento.
De acordo com Colnago (2007), a comunicação organizacional é um conjunto de
técnicas estrategicamente passíveis de gerenciamento que adéqüe a projeção da
identidade à formação de uma imagem favorável.
Aaker (1991) atenta para o fato de que a imagem é volátil, visto que pode ser
relacionada com a aparência da marca, mas não suficientemente com a sua
essência. A identidade, diferentemente, é que expressa a disposição de ir além do
superficial, de investigar a marca com profundidade.
Um posicionamento, construído sobre os pilares da essência, da permanência ou
manutenção, da singularidade e da unicidade, consegue alcançar elevados níveis de
congruência entre identidade e imagem, atesta Keller (2006). Para Tavares (2008),
este esforço é minimizado no mercado business to business, devido à maior
facilidade de criar uma identidade monolítica, na qual a empresa e seus produtos
compreendem todo o escopo da identidade corporativa. Daí a importância de se
conhecer o processo de percepção do consumidor e sua contribuição para o
posicionamento.
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A imagem de uma empresa refere-se às associações únicas feitas a ela e às suas
ofertas. A partir do vínculo estabelecido entre as expectativas e os desejos dos
consumidores em relação ao desempenho e às funções das ofertas, é formada a
imagem. Em todo esse processo é interessante a visão de Colnago (2007) ao
afirmar que a imagem mostra-se flexível, dinâmica e manipulável por meio de
estímulos recebidos. Silva (2009) complementa, ao falar do início da formação da
imagem coincidente com a percepção das mensagens transmitidas. O autor vai além
ao colocar a formação da imagem como antecedente, como causa para a atitude a
ser estabelecida por cada receptor das mensagens de uma organização em relação
a esta, o que é partilhado com Barich e Kotler (1991), para os quais,
independentemente de a(s) imagem(ns) formada(s) ser(em) verdadeira(s) ou
falsa(s), ela(s) não somente guia(m), como molda(m) o(s) comportamento(s).
De acordo com Pontes (2009), toda marca tem sua cultura própria e a mesma pode
ser descrita como um sistema de valores, uma fonte de inspiração e energia da
marca. Essa forma de ver as coisas estabelece a relação entre a marca e o nome da
corporação, principalmente quando ambos possuem o mesmo nome. O autor deixa
claro que a liberdade da marca é altamente dependente da cultura corporativa.

2.3

Mercado Organizacional

O mercado organizacional apresenta características de demanda diferentes da
demanda do mercado consumidor. A demanda de um produto no mercado
organizacional é derivada da demanda de produtos ao consumidor, nos quais o
primeiro é um componente direto ou utilizado no processo de fabricação. (ETZEL;
WALKER; STANTON, 2001; KOTLER, 2000; NICKELS; WOOD, 1999; BOONE;
KURTZ; 1998).
A demanda derivada deve ser estimada por meio da previsão de vendas de
produtos, cuja fabricação proporciona direta ou indiretamente uma variação na
demanda por determinadas matérias primas, produtos semi-acabados, máquinas e
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equipamentos envolvidos na produção desses produtos acabados (ETZEL;
WALKER; STANTON, 2001). Os fabricantes de produtos para o mercado
organizacional devem acompanhar de perto os padrões de compra dos
consumidores finais, prevendo reduções nas vendas futuras ou planejando aumento
da demanda. (KOTLER, 2000).
Etzel, Walker e Stanton (2001) apresentam outra carcterística do mercado
organizacional,

denominada

demanda

inelástica.

Essa

denominação

é

consequência da pequena variação de demanda proporcionada pela variação de
preços de determinados produtos do mercado organizacional. Essa característica é
percebida, ainda segundo os autores, em casos onde o custo de um componente
representa uma pequena parcela do custo total de um produto, ou quando ocorrem
investimentos na montagem das instalações para um fábrica de produção em
massa. O preço desse componente em relação ao preço do produto acabado, ou o
rateio proporcionado do alto investimento das instalações fabris, em relação às
milhares de unidades a serem produzidas, faz com que alterações nos preços dos
produtos destinados ao mercado organizacional provoquem uma pequena mudança
nos preços dos produtos destinados ao mercado consumidor final.
De acordo com Etzel, Walker e Stanton (2001), quando um produto organizacional
não apresenta substituto, sua variação de preços é normalmente suportada pelos
seus clientes de primeira camada (revendedores ou fabricantes de produtos
acabados), os quais, muitas vezes, não conseguem repassar a totalidade desses
custos para o preço de venda a varejo. Esses clientes mantém inelasticidade desses
componentes, sofrendo as consequências, principalmente financeiras, quando
compõem o elo mais fraco nessa relação de fornecimento.
Outro tipo de demana organizacional é a demanda flutuante, conforme Boone; Kurtz
(1998). Essa demanda ocorre quando a demanda derivada do mercado consumidor
cria uma imensa variabilidade na demanda organizacional. Uma das causas dessa
flutuação é a preocupação dos varejistas em adequar os estoques às tendências na
demanda de um determinado período, reagindo de forma radical aos sinais da
economia. Para atender a flutuação da demanda, as organizações podem necessitar
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adquirir novas instalações e, assim, aumentar a aquisição de matérias primas.,
Kotler (2000) denominou como efeito acelerador a esse tipo de flutuação,
salientando que a variação da demanda organizacional precede a demanda do
mercado consumidor, normalmente em maior intensidade, sendo que a primeira
ocorre por consequência da previsão de ocorrência de variação da segunda. A
inversão da tendência de mercado, ou seja, uma pequena redução nos níveis de
demanda de consumo de determinados produtos do mercado organizacional, pode
representar um colapso completo na demanda empresarial, pois os atacadistas e
varejistas intensificaram suas compras mediante

uma demanda alta estimada,

assim investindo em estoques e, em alguns casos, em infraestruturas de
armazenagem, e para girar o alto estoque passam a trabalhar com margens
menores e, em alguns casos, abaixo do break iving, assim causando um
desequilíbrio de preços no mercado.

2.3.1

Consumidor Organizacional – B2B

De acordo com Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 136):
O mercado organizacional é composto por todos os indivíduos e
organizações que compram produtos e serviços para fabricar outros
produtos e serviços (matérias primas e componentes do produto acabado),
revender a outros usuários organizacionais ou a consumidores finais
(varejistas e atacadistas), ou para conduzir as operações da própria
organização (surprimentos).

Existem algumas distinções que são definidas por alguns autores quanto atores do
mercado organizacional. Nickels; Wood (1999, p. 124) “consideram os mercados
comerciais e de revenda como uma única categoria, incluindo por sua vez, a
categoria do mercado industrial”. Boone; Kurtz (1998, p. 194) “dividem o mercado
organizacional em quatro grandes categorias, denominadas mercado comercial, de
revenda, organizações governamentais e instituições”. Etzel, Walker e Stanton
(2001, p. 137) “destacam além das categorias descritas pelos demais autores, a
categoria do mercado agrícola e do mercado internacional”.
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Para a relação de consumo entre as organizações e nas relações com o consumidor
final, a administração conceitua o marketing de relacionamento, que é relativamente
novo, pois seu surgimento deu-se a partir da década de 1990 e, em função disso, os
conceitos relativos ao marketing de relacionamento ainda não são muito conhecidos.
Inicialmente,

o

marketing

de

relacionamento

dizia

respeito

apenas

ao

desenvolvimento de relações entre empresas e consumidores institucionais, ou seja,
outras empresas.
O chamado marketing B2B, ou marketing business to business, foi muito difundido
por bancos, que, começaram a usar o conceito aplicado a pessoas físicas e jurídicas
e, assim, o conceito estendeu-se a todo tipo de empresa. Acredita-se, porém, que a
percepção original sobre o conceito de marketing de relacionamento não faz sentido.
Para Kotler (1998, p. 619), “marketing de relacionamento é baseado na premissa de
que

os

clientes

importantes

precisam

receber

atenção

contínua”,

independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas. O que vale aqui é o
retorno que esse cliente dá à empresa.
O mercado organizacional apresenta diferenças básicas ao ser comparado com o
mercado consumidor. Nickels; Wood (1999) e Kotler (2000) informam que os
mercados empresariais direcionam seus esforços e atendimento a um grupo
reduzido de compradores, porém caracterizados como de maior porte. Um estreito
relacionamento entre fornecedor e cliente é uma característica direta do menor
número de clientes e do poder de compras desses clientes de grande porte. Boone;
Kurtz (1998) descrevem como alianças estratégicas, as mudanças percebidas no
relacionamento

entre

clientes

e

fornecedores

organizacionais.

Algumas

organizações melhoram o relacionamento de sua cadeia de fornecimento através
dessas alianças estratégicas, ou seja, parcerias formadas no intuito de conquistar
vantagens competitivas, normalmente com relações de longo prazo, visando
desenvolver atividades benéficas para ambas as partes, em termos de redução de
custos e de estreitar relacionamentos empresariais.
O desafio do marketing é decodificar o modo de pensar, de compreender e lidar com
a realidade, oferecendo as informações necessárias para que os executivos possam
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tomar decisões com base no conhecimento do ponto de vista do cliente. O diálogo e
a construção de relacionamentos estáveis e duradouros com os clientes surgem
como resposta ao desafio imposto ao marketing pelas mudanças no ambiente
competitivo, no comportamento do consumidor e, principalmente, pela expectativa
de como deseja ser atendido. (KOTLER, 1998, p. 19).
Gonçalves (2002) define o Marketing de Relacionamento como uma ferramenta que
tem o objetivo de aprimorar as relações entre os diversos públicos das
organizações. O aprimoramento desse relacionamento visa o aprendizado
organizacional em relação à forma da decisão de consumo, viabilizando o
planejamento, posicionamento e execução de soluções.
Segundo Ferreira & Sganzerlla (2000), a diferença fundamental entre a
interatividade no marketing tradicional e no de relacionamento é que a primeira
serve de intermediária entre a produção e o consumo; e a segunda, de realizadora
entre a produção e o consumo. Estar atento a essas peculiaridades é acertar o alvo.
Conquistar uma fidelização sólida, mesmo que, certamente, baseada na
conveniência comercial, é estar com um diferencial competitivo difícil de ser
alcançado.
Na busca por melhoria nas relações com seus parceiros da rede de suprimentos
(atacadistas e varejistas) que distribuem seus produtos, algumas organizações estão
no caminho para conquistar um melhor relacionamento com seus consumidores
finais.
De acordo com Kotler (1998, p. 619), “o custo de atrair novos consumidores é cinco
vezes maior que o custo de manutenção do atual consumidor.” Dias (2003, p. 6)
concorda com o conceito proposto por Kotler (1998, p. 619) ao afirmar que “o
marketing de relacionamento é um conceito [...] motivado por pesquisas que
indicavam que conquistar um novo cliente custava em média, cinco vezes mais que
reter um cliente”.
Segundo Stone e Woodcock (1998), o marketing de relacionamento é o uso de
várias técnicas e processos de marketing, vendas, comunicação e cuidado com o
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cliente para identificar clientes de forma individualizada e nominal, criar um
relacionamento duradouro entre a sua empresa e esses clientes e administrar esse
relacionamento para o benefício mútuo dos clientes e da empresa.
De acordo com Dias (2003, p. 301):
O marketing de relacionamento é uma estratégia de marketing que visa a
construir uma relação duradoura entre cliente e fornecedor, baseada em
confiança, colaboração, compromisso, parceria, investimentos e benefícios
mútuos, resultando na otimização do retorno para a empresa e seus
clientes.

Para Kotler (1998, p. 30), “marketing de relacionamento é a prática da construção de
relações satisfatórias de longo prazo com partes-chave [...], para reter sua
preferência e negócios a longo prazo”.
De acordo com Gordon (1998), o vínculo de marca inclui o valor que um cliente
obtém ao se relacionar diretamente com o produto, tanto com os atributos funcionais
da marca quanto com outros atributos emocionais e não-funcionais adquiridos com
ela.
Peppers, Rogers (1997) apontam como resultado final do Marketing Relacionamento
a construção de uma Rede de Relacionamentos com todas as partes envolvidas no
negócio da empresa entre clientes, fornecedores e intermediários.O marketing de
relacionamento tem como finalidade buscar o maior contato com o consumidor a fim
de identificar suas demandas, reclamações e sugestões, tornando o ambiente de
consumo mais rentável e duradouro.
Quanto maior o grau de envolvimento do consumidor com o produto, maior a
atenção dada a ele. Essa atenção é balizada, segundo Torquato (2008) por níveis
de percepção, como a identificação com o produto, a satisfação do sonho ou
ambição. Essa relação permite comparar o produto a outras marcas. Para o autor, a
seleção de produtos, serviços e ideias leva sempre em consideração necessidades
funcionais do consumidor, suas crenças, valores e os níveis de satisfação emocional
que costumam gerar. Afirma, ainda, que ao perceber os signos que uma marca
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possui, o consumidor faz duas relações: conscientes, ao relacionar a marca ao
produto ou organização; periféricas, que contemplam a matéria subliminar, como os
arquétipos emocionais, com estados de pré-consciência (apelos ao instinto, apelos à
razão, apelos à autoestima e fatores que integram a pessoa à realidade que a
cerca).
Composto por atacadistas e varejistas, esses atores desenvolvem uma agilidade em
termos de informação, produção logística, alcance, gestão de estoque e
atendimento, sendo responsáveis pelo contato direto com os consumidores finais e
na distribuição dos produtos. Para isso, é necessário um planejamento e gestão
sobre a relação de compra e venda com seus fornecedores. Além da gestão junto
aos fornecedores, são responsáveis pela posse dos produtos realizando o giro
financeiro nas indústrias, atuam como distribuidor autorizado de determinadas
marcas e linhas de produtos, administram a oferta buscando oferecer soluções para
atender e criar diferencial para o mercado consumidor. (KOTLER, 2000).
O relacionamento entre fabricantes e revendedores, de acordo com Anderson e
Weitz (1992) deve ser construído e sustentado através de canais de distribuição,
com parceiros capazes de assumirem responsabilidades de representação,
proporcionando condições favoráveis para o mercado consumidor adquirir os
produtos de seus fabricantes. Ainda, segundo os autores, é grande a
responsabilidade que um distribuidor assume quando representa algum fabricante
perante o mercado, assumindo a garantia de qualidade do produto ofertado.
Para Engel; Blackwell; Minardi, (2000), uma empresa varejista deve realizar um
trabalho satisfatório em seu papel principal, que é atender as necessidades dos
consumidores ao mesmo tempo em que atendem os fabricantes. Para ser
considerado um bom varejista, este deve vender produtos que não retornarão a
clientes que deverão voltar. Esse duplo papel é, ao mesmo tempo, a justificativa
para a existência do varejo e o segredo para o sucesso dessas organizações.
Martineau (1958) fala de algo ainda mais próximo da realidade de percepção dos
consumidores. Além de destacar a relevância de identidade e imagem, o autor trata
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da hora da verdade, a relação direta do consumidor com os produtos, as marcas, ou
seja, trata da relação de experiência de ponto de venda, o contato direto com
produto ou marca. Para o autor, as lojas de varejo devem apresentar uma
personalidade capaz de criar uma empatia com seus consumidores. Sob esse
prisma, a imagem desta loja passa a ser de grande importância na estratégia da
empresa. O autor enfatiza, ainda, que esta personalidade é criada tendo como base
suas características funcionais e de suas propriedades psicológicas. Seu estudo
teve como princípio básico a pesquisa junto aos consumidores de três lojas
varejistas de segmentos diferentes e indagava o que as faziam ser as preferidas por
eles na comparação com outros estabelecimentos do mesmo ramo. Notadamente,
os aspectos extrínsecos dessas organizações eram semelhantes aos de seus
concorrentes e, em princípio, não eram capazes de justificar a preferência de seus
clientes. Em uma das lojas analisadas, a pesquisa buscou identificar os motivos
pelos quais os consumidores davam preferência a este estabelecimento. Os
resultados apresentados apontaram os aspectos intrínsecos como os principais
agentes da preferência do consumidor.

2.3.2

Compra no mercado organizacional

As organizações empresariais (fabricantes, revendedores, prestadores de serviços)
comercializam matérias primas, máquinas e equipamentos domésticos e industriais,
componentes eletrônicos, suprimentos para escritório e manutenção tornando-se um
mercado importante para a compra organizacional.
As organizações vendedoras precisam compreender as necessidades, os recursos,
as políticas gerenciais e os procedimentos de compras dessas organizações. Kotler
(2000) afirma que as organizações vendedoras devem identificar grupos de
empresas que seguem procedimentos de compra parecidos com o objetivo de
facilitar a elaboração e o direcionamento de suas estratégias de marketing.
Compra organizacional é um processo de decisão por meio do qual as organizações
estabelecem a necessidade da compra de produtos e serviços, além de identificar,
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avaliar e escolher, entre as marcas e os fornecedores disponíveis, qual a melhor
opção. (WEBSTER e WIND, 1972, apud KOTLER 2000, p. 214).

As relações, alianças e parcerias entre organizações, despertam a necessidade de
identificar a relação de poder e conflito intrínseca a esta questão. Em um mercado
organizacional, o poder de barganha de um comprador ou de um fornecedor pode
gerar conflito de interesses entre elos de um canal de distribuição. Kotler (2000)
afirma que conflitos podem ocorrer entre relacionamentos verticais (atacadistas e
varejistas) ou entre relacionamentos horizontais (dois ou mais varejistas e
atacadistas). Um segmento não é atraente se os compradores ou fornecedores
detém o poder de manipulação de preços, ou sobre a quantidade a ser fornecida. O
poder de cada membro de um mesmo nível, ou de níveis diferentes em uma cadeia
de distribuição, não deve ser obstáculo à realização de lucros dos demais membros
dessa rede. As empresas devem selecionar compradores ou fornecedores com
menor capacidade de negociação ou de manipulação, estreitando relacionamentos
que permitam máxima distribuição de lucros entre todos os membros de uma rede.
O mercado revendedor é definido como intermediário na rede de fornecimento, onde
é responsável por realizar a compra de determinados produtos de fabricantes e
revender a outras organizações e/ou consumidores finais, sem alterar as
características do produto. Essas organizações de varejo, além da revenda que elas
realizam, também são responsáveis a princípio pela garantia de seus produtos
comercializados, a fim de garantir a integridade dos produtos e a segurança do
consumidor final.

2.3.2.1 Processo de compra

O comportamento de compra do consumidor organizacional, em relação ao
consumidor final, segundo Nickels; Wood (1999), pode ser diferenciado em três
grupos de análise: estrutura de mercado, tipo de produtos e procedimentos de
compras.

44

- A estrutura do mercado organizacional apresenta um número restrito de clientes,
geralmente concentrados geograficamente, responsáveis por compras de grande
volume. No mercado consumidor, percebe-se uma ampla gama de consumidores
potenciais, dispersos geograficamente, realizando compras de menos volume.
- Os produtos direcionados ao mercado organizacional apresentam maior
complexidade, exigindo serviços de suporte técnico especializado, customização por
parte dos fornecedores, serviços de entrega e pós-venda. Produtos direcionados ao
mercado consumidor apresentam as mesmas características, porém em um grau de
exigência reduzido, bem como o grau de utilização desses serviços.
- O treinamento promovido junto aos compradores no mercado organizacional, exige
atendimento técnico de venda de determinados produtos pelos fornecedores, o que
não acontece em mercados de consumo final. Existe uma prática dos procedimentos
de compra que pré-seleciona os concorrentes ao fornecimento, o que estreita o
relacionamento

cliente-fornecedor,

organizacionais

a

compra

mesmo

de produtos de

sendo

comum

nos

múltiplas fontes.

mercados

Quanto

aos

consumidores, existe uma tendência a manter a permanência de compra em uma
única fonte, em que o consumidor final realiza um julgamento de escolha pessoal,
normalmente envolvendo os membros do domicílio. Os termos de venda impostos
pelos fornecedores são normalmente aceitos, o que carcteriza um relacionamento
impessoal entre vendedores e compradores.
O comprador empresarial enfrenta diversas situações de compra, com diferentes
graus de complexidade. Essas situações foram classificadas em três classes
conforme. (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001; KOTLER 2000; NICKELS; WOOD,
1999; BOONE; KURTZ; 1998):
- A categoria mais complexa de situação de compra é a situação de compra nova ou
inicial. Esta é a primeira aquisição pela empresa de determinado produto, sendo
assim, exigidas maiores informações e selecionado um maior número de
fornecedores pelos compradores. Nessa categoria, os vendedores têm o desafio de
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descobrir as necessidades do comprador e de conseguir transmitir os benefícios
oferecidos por seus produtos.
- A categoria de recompra simples ou direta carateriza situações contrárias à compra
nova ou inicial. Apresenta características padronizadas de processamento, exigindo
mínima quantidade de informações, permitindo seleção rápida de alternativas
apresentadas pelo grupo de fornecimento.
- Recompra modificada são caracterizadas por alterações, por parte do comprador,
de alguma característica previamente definida. Preço, prazos de entrega e
pagamento, ou características do produto são exemplos de características que
podem sofrer modificações, permitindo que ocorra uma nova oferta por parte de
concorrerntes ao fornecimento, exigindo novas habilidades do fornecedor atual.
Exige o envolvimento de mais agentes decisórios, do que o necessário em
condições de recompra simples, o que aumenta o tempo envolvido no processo de
decisão final.
Em situação de compra nova ou inicial, Boone; Kurtz (1998: 208) citam a
necessidade de implementar um modelo de oito etapas capazes de direcionar as
decisões de compras iniciais pelas empresas:
- Reconhecer problema e soluções genéricas;
- Determinar características e a quantidade;
- Descrever características e a quantidade;
- Procurar e qualificar fornecedores;
- Adquirir e analisar propostas;
- Avaliar propostas e selecionar fornecedores;
- Selecionar a rotina de pedidos;
- Obter feedback e avaliação de desempenho.
Em contrapartida, Kotler (2000) define cinco fases que caracterizam as etapas do
processo de compra, denominadas fase de conhecimento, interesse, avaliação,
julgamento e adoção. A unidade de tomada de decisões de uma organização
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compradora é denominada por Webster e Wind (1972, apud KOTLER, 2000) de
centro de compras. Esse centro de compras é formado por todos os indivíduos ou
grupos envolvidos no processo de tomada de decisão de uma compra. Isso inclui os
indivíduos, dentro e fora de uma organização, que influenciam a decisão de compra.
Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 152) “distinguem em cinco categorias os papéis de
compra, desempenhados por quaisquer componentes do centro de compras”:
- Usuários: são as pessoas que utilizam o produto ou serviço comprado, sendo sua
influência variável do negligenciável ao extremamente importante. Algumas vezes
são os respónsáveis pela solicitação do produto, podendo inclusive participar do
desenvolvimento do mesmo.
- Influenciadores: são responsáveis em fornecer as especificações e características
de decisão de compra. Fornecem informações para avaliação de alternativas,
podendo ser constituídos de técnicos ou especialistas em determinados setores da
empresa, influentes políticos e até mesmo profissionais autônomos contratados pela
organização.
- Fiscais internos: controlam o fluxo de informações sobre as compras, limitando
acesso interno e externo aos membros do centro de compras. Podem oferecer
condições de apresentação de soluções a alguns vendedores externos, sem
entretanto atender a todos da mesma forma. Podem restringir acesso de alguns
membros do próprio centro de compras a informações de determinadas situações de
compras individuais.
- Decisores: são responsáveis pela decisão de fato da compra dos produtos
organizacionais. A identidade do decisor é algo difícil de se determinar, podendo
variar de acordo com as variações de situações de compra.
- Compradores: responsáveis pelos contatos formais com fornecedores, dotados de
autoridade para implementar os procedimentos relativos à garantia dos termos
negociados de fornecimento. O papel destes pode ser realizado por algum membro
do alto escalão, quando os valores das compras forem altos e complexos.
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Kotler (2000) inclui um outro componente nos papéis de compra, denominado
aprovadores. Esses aprovadores ocupam uma posição intermediária aos papéis
exercidos pelos decisores e compradores.
Etzel, Walker e Stanton (2001) destacam outra característica da demanda dos
mercados organizacionais, que é a profissionalização dos processos e dos membros
responsáveis em efetuar as compras organizacionais. Os compradores são
treinados de acordo com as políticas e normas previamente estabelecidas, para em
contrato, preestabelecer todas as cláusulas necessárias para exigir que as etapas
relativas à compra, como características do produto ou serviço, condições de
embalagem, serviços de entrega e de faturamento, sejam respeitadas.

2.4

O Setor Varejista

Há várias definições para varejo. Las Casas (2006, p. 17) ressalta que uma das mais
citadas é a da American Marketing Association, que define varejo como “uma
unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros
distribuidores e vende diretamente a consumidores finais e, eventualmente, aos
outros consumidores”.
O varejo pode ser definido, também, como todas as atividades envolvidas na venda
de mercadorias e serviços ao consumidor final. Conforme Kotler (2000: 540) “um
varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo
faturamento provenha principalmente da venda de pequenos lotes no varejo.”
Para Kotler e Armstrong (1998) o varejo engloba:
Todas as atividades de venda de bens ou serviços, diretamente, para
consumidores finais, para seu uso pessoal, não relacionado a
negócio. A maioria das atividades varejistas é feita através de lojas.
Mas, nos últimos anos, o varejo sem loja – vendas por mala direta,
por telefone, de porta-em-porta, por máquinas automáticas, pela
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internet – vem apresentando crescimentos expressivos (KOTLER e
ARMSTRONG, 1998, p. 297).

Kotler (2000) afirma que os varejistas funcionam como intermediários entre os
fornecedores e o consumidor final, constituindo o principal canal de distribuição de
mercadorias para a maioria do mercado consumidor, já que os consumidores típicos
mantém pouco ou nenhum contato com os fabricantes e distribuidores atacadistas.
Os intermediários varejistas atuam como agentes de compras para seus clientes, ao
mesmo tempo em que atuam como especialistas de vendas para seus fornecedores.
(ETZEL; WALKER; STANTON,

2001). Esses intermediários varejistas são

responsáveis por realizar muitas e importantes atividades, como prever os desejos
dos clientes e desenvolver um mix de produtos, criar estoques, adquirir informações
sobre o mercado e fornecer financiamento aos seus consumidores.
Para Kotler e Keller (2006) o varejo trata das atividades relativas à venda de
produtos ou serviços ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial.
Parente (2000, p. 22) concorda com Kotler e Keller (2006) ao afirmar que o varejo
engloba todas as atividades que incluem a venda de produtos e serviços visando
satisfazer as necessidades pessoais do consumidor final. O autor explica ainda, que
“o varejista é qualquer instituição cuja atividade principal consiste no varejo, isto é,
na venda de produtos e serviços para o consumidor final”.
Existem várias formas de comércio varejista, apesar de que a maioria das vendas no
varejo ocorram em lojas. As atividades, nas quais os pedidos são colocados via
internet, vendas através do correio, de vendas diretas do fabricante ao consumidor,
são exemplos de comércio varejista. (NICKELS; WOOD, 1999; KOTLER, 2000).
Na visão de Cobra (1997, p. 335), os varejistas são, ao mesmo tempo, “a fonte de
energia de seus fornecedores e o agente de compra para seus clientes”. Trata-se de
profissionais que visam satisfazer seus fornecedores e produtores escoando sua
produção e estoques, e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades e desejos de
consumidores cada vez mais informados e exigentes. Já os autores Levy e Weitz
(2000) concordam com as definições apresentadas e vão além, ao afirmar que trata-
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se de um conjunto de negócios que objetivam propor valor a produtos e serviços
vendidos a consumidores. Conforme os autores, o varejo é o elo final de uma cadeia
de distribuição, ligando produtores a consumidores.
Assim como ocorre com o conceito de marketing, muitos são os autores que
confundem o conceito de varejo com venda e promoção, mas venda é apenas uma
parte do marketing de varejo.
A impossibilidade de produzir todos os produtos necessários à sobrevivência
impulsionou as antigas famílias a buscarem alternativas de fornecimento daquilo que
lhes faltava. Dessa necessidade surgiu o varejo, afirma Las Casas (2006). Num
primeiro momento, caracterizado pelas trocas do excedente da produção e à medida
que aumentava a eficiência nas transações, passou a representar o papel de
intermediário entre os produtores e os consumidores finais. Facilitou a distribuição
dos produtos e tornou-os acessíveis aos consumidores na ocasião quando deles
necessitassem, mesmo quando esses estivessem em comunidades distantes do
local de origem do produto.
Com o surgimento das cidades, iniciou-se a atividade varejista. Conforme Benévolo
(1993) foi no Egito e na Mesopotâmea, no IV milênio a.C, que surgiram as primeiras
cidades muradas, que abrigavam os palácios de reis. As atividades de comércio
eram exercidas em espaço público denominado de ágora, caracterizado como
mercado de troca de produtos, opiniões e notícias. Esse espaço também era
comumente utilizado para assembleia dos cidadãos. Embora mal vista, a atividade já
era necessária.
O varejo teve início no Brasil, segundo Parente (2000), a partir da metade do século
XIX, quando os primeiros estabelecimentos comerciais de maior porte instalaram-se
nas cidades, vendendo artigos para a elite, inovando o comércio brasileiro. Com o
crescimento das cidades, um comércio mais organizado e eficiente se espalha.
Nessa fase, o varejo simplesmente reproduz os modelos já desenvolvidos na Europa
e nos EUA, com poucas adaptações locais. A partir da década de 1950, um novo
dinamismo é dado ao varejo brasileiro pela inauguração de lojas de departamento
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de grande porte, como o Mappin e a Mesbla, além do surgimento dos
supermercados. Na década de 1960, é introduzido o conceito de Shopping Center,
inspirado no modelo norte-americano do pós-guerra. Mas é apenas na década
seguinte que esse modelo de centro comercial se difunde, alterando todo o
panorama do varejo brasileiro. Nos anos 80, chega a era da segmentação em que,
varejistas especializados em segmentos específicos vão compor uma leva de novas
marcas e estabelecimentos. Também surgem os hipermercados. É dessa fase o
crescimento de franquias. A década de 1990 é a era do consumidor em que o código
de defesa criado para defender os direitos dos consumidores estabelece um marco
para o varejo. A segmentação aprofunda-se e nichos passam a ser ocupados pelos
varejistas. Surge com toda força o varejo televisivo.
A partir dos anos 90, com o Plano Real, até o momento, o varejo experimenta uma
fase de fusões e aquisições e, ao mesmo tempo, de crescimento na competição,
levando a uma forte polarização do mercado. A presença maior de varejistas
globais, o surgimento da internet, novos formatos como as megastores e o varejo
com entretenimento representam desenvolvimentos recentes.
Conforme Parente (2000, p. 15) “nas últimas décadas, os varejistas passam por um
intenso

ritmo

de

transformação

e

globalização”.

Todas

essas

mudanças

proporcionam ao consumidor contemporâneo, novos formatos de loja e comércio
cada vez mais adequados às novas necessidades e experiências buscadas pelo
consumidor. A intensa expansão no varejo de não-alimentos foi prevista por Parente
e que, além disso, muitas empresas internacionais fariam parte desse crescimento.
Segundo o autor, por essas empresas não encontrarem formatos próximos no Brasil,
foi preciso aprender a esperar pelo consumidor em suas lojas, conhecê-lo,
conquistá-lo através de propaganda, do preço; formar sua própria rede de
fornecedores; além de buscar Know How dos executivos brasileiros a fim de
gerenciar seus negócios.
Hoje, um formato de varejo dos anos 70, o Cash and Carry, que vem passando por
grandes transformações, tende a ocupar um espaço cada vez maior no mercado
brasileiro. Também conhecido por auto-serviço, possui como características um
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formato de lojas simples, sem luxo, em geral sem ar-condicionado, sem serviço de
padaria e sem empacotadores. Segundo Mara (2009), neste formato de varejo, os
produtos são estocados geralmente em 80% na própria área de venda. Possuem
como compradores, pequenos comerciantes e donas-de-casa, que se servem
diretamente nas grandes prateleiras. Conforme a autora, essa modalidade vem se
expandindo no Brasil, liderada por lojas que nasceram para vender tanto para
pessoas jurídicas como para pessoas físicas, as chamadas lojas de “atacarejo”.
Parente (2007) classifica os formatos de varejo segundo o tipo de propriedade e,
dentro dessa classificação, em varejo com lojas e sem lojas. O varejo com loja é
subdividido em: varejo alimentar, varejo não-alimentar e varejo de serviços.
Os autores apresentam a atuação dos grupos da seguinte forma:
O varejo sem lojas inclui marketing direto, venda direta e venda automática.
Percebe-se um crescimento muito mais acelerado do varejo sem lojas
quando comparado ao varejo com loja. Os varejistas tradicionais têm
enfrentado uma concorrência crescente dos varejistas sem lojas, que
vendem por catálogos, reembolso postal, telefone, canais de compras pela
televisão, serviços de compra on-line por computador, porta-a-porta,
reuniões em casa e no escritório e outras abordagens de varejo direto [...]
(KOTLER e ARMSTRONG, 1998, p. 302).

Esse conceito evidencia o crescimento do varejo sem lojas. Uma empresa varejista
pode praticar vários métodos de vendas, simultaneamente. Segundo Las Casas
(2006), atuando dessa forma garante o atendimento de vários perfis de
consumidores. Com postura pró-ativa, os varejistas têm se direcionado aos clientes,
apoiados em várias formas de comercialização. Alguns têm enfrentado a
concorrência do varejo sem loja, outros têm expandido sua atuação para incluir o
varejo sem loja.
Embora o varejo de loja seja mais representativo e mantenha a preferência do
consumidor, o varejo sem loja vem sendo incluído a essa modalidade. Conforme
Parente (2007), as vendas por catálogo, televisão, internet, porta-a-porta e máquinas
automáticas, vêm crescendo e se especializando consideravelmente.
O comércio eletrônico ou varejo pela internet, difundido pelos consumidores devido à
facilidade de acesso às novas tecnologias, apresenta-se em fase de expansão, que
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pode ser comprovada com base na Pesquisa Anual do Comércio realizada em 2002
pelo IBGE. Por meio da pesquisa, é possível ver que, apesar das vendas via internet
representarem apenas 0,10% das vendas do varejo em geral, esse percentual
dobrou em 2002, representando 0,21%. Pela pesquisa é possível perceber também
que os produtos mais comercializados pela internet são os livros, jornais, revistas,
móveis, produtos farmacêuticos, materiais de construção, máquinas, equipamentos
de escritório, discos, instrumentos musicais, artigos de joalheria, bijuteria,
brinquedos, produtos de limpeza e objetos de arte.
Quando se fala em varejo, trata-se de um mundo representado por um grande
número de setores semelhantes entre si na essência, visto que todos são
prestadores de serviço. Mas, em alguns aspectos, a forma como são aplicadas as
variáveis do mix de varejo varia, segundo Kotler (2006, p. 529), “conforme a sua
localização, a propriedade e o ramo de atuação”.

2.5

Composto de Marketing

De acordo com Kotler (2000, p. 37), o composto de marketing é definido como “um
conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de
marketing no mercado alvo.”
As ferramentas de marketing têm sido apresentadas e difundidas sobre o nome de
Composto de Marketing ou Marketing Mix. A classificação de McCarthy buscou
apresentar as principais ferramentas da empresa, denominadas “Produto, Preço,
Praça e Promoção, por meio de um processo mnemônico denominado pelo autor
como os “4P´s” de marketing.
De acordo com Yudelson (1999), a divisão dessas ferramentas em quatro grandes
grupos facilita o processo de estudo e análise situacional. Para Waterschoot e Bulte
(1992), a combinação de um produto com sua distribuição, sua promoção e seu
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preço, abrange os critérios básicos que visam satisfazer as necessidades de
mercados-alvo, atingindo os objetivos de marketing da organização.
Para Bruner (1988), os 4P´s tiveram a disseminação e reconhecimento entre os
profissionais de marketing. Hunt (1984), Carrol (1986), Cebrzynki (1985) e Yudelson
(1999) afirmam que, apesar de todas as incursões e manifestações em contrário, em
qualquer tentativa de adaptar novas ferramentas ao mix de marketing, a estrutura
básica deverá ser a dos 4P´s apresentadas por McCarthy nos anos 60.

2.5.1 Produto

De acordo com Kotler (2000, p. 416), “um produto é algo que pode ser oferecido a
um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo.” Boone; Kurtz (1998:250)
afirmam que “um produto é um agregado de atributos físicos, simbólicos e de
serviço, concebidos para aumentar a satisfação desejada pelo consumidor.”
Como exemplos de produtos, Kotler (2000) e Boone; Kurtz (1998) citam os bens
físicos,

serviços,

experiências,

eventos,

pessoas,

lugares,

propriedades,

organizações, informações e ideias.
Etzel, Walker e Stanton (2001) consideram que o conceito de produto abrange sua
embalagem e rotulação, logotipos, símbolos e marcas registradas, além de
atividades de atendimento ao consumidor e rede de assistência técnica que
adicionam valor ao produto.
Os consumidores compram mais do que um conjunto de atributos; compram a
satisfação de um desejo em forma de benefícios que esperam receber do produto.
Para Yudeson (1988), o produto deve ser dividido como o conjunto dos benefícios
que o comprador ou adquirente obtém na troca, podendo ser identificado como
esperança, ao invés de um remédio; de beleza, ao invés de uma roupa; de
transporte ou status, ao invés de um carro. O autor afirma, ainda, que é necessário,
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após desenvolver um produto, promover e demonstrar seu desempenho, visando
garantir as expectativas dos clientes ao ser adquirido, e com o passar do tempo, se
tornado a base para um relacionamento de longo prazo.
A estratégia de produto envolve mais do que apenas decidir que produtos ou
serviços a empresa deve oferecer. Inclui as decisões sobre a prestação de serviços
ao consumidor, projeto das embalagens, nomes de marcas, garantias e
assistências, ciclo de vida do produto, posicionamento e desenvolvimento de novos
produtos (KOTLER, 2000).

2.5.2 Preço

Conforme Etzel, Walker e Stanton (2001, p. 278), “preço é simplesmente a
quantidade de dinheiro ou outros itens com utilidade necessária para se adquirir um
produto. Utilidade é um atributo para satisfazer desejos”.
Kotler (2000) afirma que o preço é o elemento do mix de marketing que produz
receita, enquanto os demais produzem custos. O preço é um dos elementos mais
flexíveis, podendo ser alterado com rapidez, em contrapartida a um dos principais
problemas com qual as empresas deparam, que é a concorrência de preços.
A precificação de produtos e serviços está ligada aos objetivos que as empresas
possuem em relação ao posicionamento de sua oferta no mercado e de lucro. Os
gestores devem decidir sobre os seus principais objetivos de preços, antes de
determinar o próprio preço. A orientação para maximização do lucro, maximização
das vendas e para equiparação com a concorrência, são exemplos de três desses
objetivos. (BOONE; KURTZ, 1998; NICKELS; WOOD, 1999; KOTLER, 2000).
A orientação para o lucro estabelece que se elabore um preço capaz de
proporcionar a maximização do lucro corrente, segundo Kotler (2000), baseando em
previsões de demanda e nos custos de produção. O lucro ideal é definido como o
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maior valor aceito pelos consumidores, sem comprometer a intenção de compras.
Etzel, Walker e Stanton (2001) denominaram esse objetivo de orientação ao lucro
como objetivo retorno-alvo, afirmando que essa orientação estabelece ações para
um período de curto prazo, o que pode sacrificar o desempenho de longo prazo,
provocando diferentes efeitos em outras variáveis do mix de marketing, além de
reações nos concorrentes e limitações legais em relação a preços.
Boone e Kurtz (1988) destacam que podem existir vantagens em se estabelecer
objetivos de maximização de lucros em longo prazo. Para isso , as empresas devem
aceitar lucros modestos em curto período de tempo, principalmente em situações de
lançamento de um novo produto ou em situações de entrada em um novo mercado,
levando em consideração que preços mais baixos podem fidelizar uma grande
clientela, proporcionando maximização dos lucros no longo prazo.
A orientação para maximização das vendas busca criar uma barreira de acesso aos
propensos concorrentes diretos ou indiretos. De acordo com Nickels; Wood (1999),
isto pode significar iniciar novos relacionamentos com os clientes, assim como
aprofundar os já existentes, utilizando incentivos para que os mesmos comprem
mais. O objetivo da maximização das vendas pode ser proporcionado por meio de
descontos, os quais normalmente se tornam crescentes em relação às quantidades
adquiridas. As empresas devem estabelecer um nível mínimo aceitável de lucro e,
então, maximizar as vendas, acreditando que, no ambiente competitivo de longo
prazo, um grande volume de vendas é mais importante do que lucros elevados e
baixa participação de mercado.
A equiparação com a concorrência tem como objetivo dar ênfase ao elemento preço
no mix de marketing em mercados onde o produto tem tendência à comoditização.
Como reduções de preços são estratégias facilmente copiáveis, as empresas de
menor porte tendem a seguir os líderes de setor. Nickels; Wood (1999) afirmam que
o impacto da variação de preços, neste tipo de mercado, promove sua estabilização,
o que faz com que as empresas desses setores concentrem seus esforços em
estratégias de produtos, decisões promocionais e de distribuição para ampliar sua
participação de mercado e, consequentemente, seus lucros.
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2.5.3 Praça

A praça de atuação de uma empresa é a área na qual os profissionais de marketing
querem que seus clientes adquiram seus produtos de forma conveniente e
satisfatória. Esses canais de distribuição, também conhecidos como canais de
marketing, são definidos por Kotler (2000, p. 510) como “um conjunto de
organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilização de um
produto ou serviço para uso ou consumo”.
Segundo Boone; Kurtz (1998), intermediários de marketing é a denominação dada
às instituições de marketing que constituem um canal de distribuição, formado por
empresas comerciais que operam entre produtores e consumidores, assumindo
determinadas funções de compra, venda, transporte, armazenagem, assumindo
riscos de previsão de demanda e de financiamento, administrando um enorme fluxo
de bens de informações sobre o mercado.
Kotler (2000) afirma a necessidade que uma empresa possui, em identificar as
opções de canais de marketing, tão logo tenha definido seu mercado-alvo e os
objetivos que deseja serem atendidos por esses canais. As estratégias de
distribuição relacionam-se com os canais de marketing por meio dos quais a posse
dos produtos é transferida do produtor para o consumidor, envolvendo meios de
armazenamento, controle de estoque, processamento de encomendas e a própria
seleção desses canais.
Boone; Kurtz (1998) afirmam que, para selecionar o tipo de canal de distribuição de
marketing, é necessário primeiramente definir o bem ou serviço a ser distribuído e a
identificação do mercado-alvo a ser ofertado. Em casos de distribuição de bens de
consumo, pode-se perceber, até cinco níveis na cadeia de distribuição, partindo do
produtor, passando por até três níveis de intermediários (composto por agentes,
atacadistas e varejistas) até alcançar o consumidor final.
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2.5.4 Promoção

Para Boone; Kurtz (1998, p. 392), promoção é “a função de informar, persuadir e
influenciar as decisões de compra dos consumidores”. A promoção representa o
esforço da empresa em comunicar sobre a existência de seus produtos ou serviços
ao mercado, promovendo-os pelos meios de comunicação.
A promoção tem como objetivo informar ao mercado sobre a disponibilidade de um
produto ou um serviço particular. Kotler (2000) afirma que fornecer informações é um
objetivo promocional usado sempre que uma empresa lança seus produtos ao
mercado. Informar sobre características dos produtos ou serviços, suas aplicações,
dados técnicos, disponibilidade, duração, localização, preços, garantias e outros é
essencial para as empresas que buscam desenvolver um maior grau de
credibilidade junto ao mercado, favorecendo a introdução de novos produtos de sua
marca no futuro.
Segundo Kotler (2000), a promoção busca propiciar um aumento de demanda por
bens ou serviços. Ao incentivar a demanda por uma marca específica, as estratégias
de promoção buscam criar barreiras aos concorrentes atuais e reduzir o interesse de
novos entrantes. A promoção propicia a diferenciação de produtos no mercado, e a
divulgação de marcas individuais, criando demandas diferenciadas quando promove
produtos antes pertencentes à classe de commoditties. Pode, também, aumentar o
valor dos produtos, justificando a prática de preços mais altos por uma organização,
ou até mesmo equilibrar o volume de vendas em empresas que sofrem com
demandas cíclicas ou sazonais, estimulando e incentivando novas aplicações para
seus produtos.
Segundo Boone; Kurtz (1998), outro objetivo da promoção é equilibrar as flutuações
nas vendas de produtos que possuem demandas cíclicas, irregulares ou sazonais.
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2.6

Bens de consumo duráveis – Ar Condicionado

2.6.1 A História do Ar Condicionado

De acordo com a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento - ABRAVA, em 1902, o jovem engenheiro Willis Carrier,
então com 25 anos, recém formado pela Universidade de Cornell, analisando os
problemas específicos de uma indústria gráfica de Nova York, a Sackett-Wilhelms
Lithography

and

Publishing

Co.,

inventou

um

processo

mecânico

para

condicionamento de ar. A gráfica constantemente enfrentava problemas com a
variação da qualidade de impressão nos dias quentes, em função da absorção de
umidade pelo papel. As cores impressas em dias úmidos não se alinhavam nem se
fixavam com as cores impressas em dias mais secos, o que gerava imagens
borradas e obscuras.
Carrier teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica pelo resfriamento do ar.
Desenhou, então, uma máquina que fazia circular o ar por dutos artificialmente
resfriados. Esse processo, que controlava a temperatura e a umidade, foi o primeiro
exemplo de condicionamento de ar contínuo por processo mecânico. O arcondicionado também refresca as pessoas tirando a umidade do ar e faz uma fusão
com nitrogênio gasoso tranformando, assim, o ar em ar-condicionado, também há
suspeitas que Leonardo da Vinci já tenha pensado nesse esquema, mas abandonou
a ideia quando viu que era praticamente impossível conseguir uma substância que
resfriasse o ar do ambiente.
O invento se tornaria precursor de toda a indústria da climatização e controle do
conforto ambiental dando a Carrier o título de “pai do ar condicionado”.
O invento tornou-se público em 1904, na St. Louis Worldsfair. Motivadas pelo
sucesso alcançado pelo engenheiro Carrier na solução do problema da gráfica,
indústrias de outros segmentos, tais como têxtil, papel, farmacêutico, tabaco e
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alguns estabelecimentos comerciais, que também necessitavam controlar as
condições ambientais, apostaram na ideia, adotando o condicionamento de ar.
A partir de 1914, o controle do clima também passou a ser usado para fins de
conforto. Carrier desenvolveu um aparelho para aplicação residencial, usado pela
primeira vez numa residência no estado norte-americano de Minnesota. Esse
aparelho era muito maior e mais simples do que os condicionadores atuais. Nesse
mesmo ano, Carrier desenhou o primeiro condicionador de ar para hospitais,
aplicado no Allegheny Hospital de Pittsburg. O sistema supria com umidade extra o
berçário de bebês prematuros, contribuindo para reduzir a mortalidade infantil por
desidratação e problemas respiratórios. Percebeu-se, então, como esse invento iria
contribuir decisivamente para a melhoria das condições de vida da humanidade.
A partir da década de 20, o ar condicionado começou a se popularizar nos Estados
Unidos, onde foi de grande utilidade para a indústria cinematográfica que se
beneficiou com o aumento da arrecadação das bilheterias, pois antes de serem
instalados os aparelhos de ar condicionado, as salas de cinema ficavam vazias
devido ao clima muito quente nas temporadas de verão americano. Além disto, foi
colocado em diversos prédios públicos, tais como a Câmara dos Deputados, o
Senado Americano e os escritórios da Casa Branca.
Na década de 30, foi desenvolvido, também por Willis Carrier, um sistema de
condicionadores de ar para arranha-céus com distribuição de ar em alta velocidade,
que economizava mais espaço, em relação aos produtos utilizados na época. Na
área dos transportes, os vagões da ferrovia B&O foram os primeiros a oferecer o
conforto do ar condicionado. Nessa mesma época, começa a tornar-se viável a
introdução no mercado de equipamentos compactos destinados ao condicionamento
de ar em comércios e residências, em função do uso de um novo gás refrigerante
não inflamável, o freon, mais apropriado para uso em sistemas de menor
capacidade, além de mais seguro e barato. Ainda assim, o custo do equipamento
doméstico não era muito acessível, ficando quase que limitado ao uso em pequenos
estabelecimentos comerciais.
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A partir de 1950, ano em que Willis Carrier faleceu, a adoção do condicionamento de
ar residencial passou a ser disseminada com mais ênfase, com a produção em série
de unidades em formato de caixas de aço para instalações suspensas, os hoje
considerados ultrapassados equipamentos do tipo janela. Nessa época, começaram,
também, a ser produzidas as centrais de ar condicionado para residências.
A partir da década seguinte, os condicionadores de ar deixaram de ser novidade.
Iniciou-se um mercado de amplitude mundial em constante expansão, em que as
indústrias do setor passaram a investir em desenvolvimento tecnológico e novidades
em produtos. Os aparelhos passaram a se tornar mais compactos, mais silenciosos,
e foi introduzido o controle remoto para aumentar a comodidade dos usuários. Veio
a preocupação com o consumo de energia elétrica, tornando os aparelhos mais
econômicos e eficientes. Os condicionadores tipo janela evoluíram para o sistema
split, permitindo maior versatilidade nas instalações. Sendo o grande foco da
atualidade, a atenção com o meio ambiente fez com que fossem desenvolvidos
aparelhos que utilizam gás ecológico, que não agride a camada de ozônio. Esses
aparelhos, que utilizam o sistema Inverter, mantêm o ambiente com uma variação
mínima de temperatura e são mais econômicos em comparação com os
convencionais.
Condicionamento de ar, segundo a definição técnica de aplicação, é o processo de
tratamento de ar destinado a controlar simultaneamente a temperatura, a umidade,
a pureza e a distribuição de ar de um ambiente. Existem aplicações muito especiais,
nas quais até mesmo a pressão do ar ambiente pode vir a ser controlada.
Esses ambientes podem ser destinados tanto ao conforto humano ou animal, nesse
caso os sistemas aplicados são vulgarmente chamados de ar-condicionado de
conforto, ou se pode apresentar um ambiente destinado ao desenvolvimento de um
determinado processo industrial ou laboratorial, e, nesse caso, o sistema passa a
ser chamado de sistema de ar-condicionado de processo.
Muitas vezes, o sistema de ar-condicionado é confundido erroneamente com
simples sistemas de ventilação, em que não existe o controle simultâneo de todas as
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variáveis (temperatura, umidade e pureza). O processo de condicionamento de ar
está sempre associado a um processo mecânico de refrigeração e/ou aquecimento,
o que o distingue dos sistemas convencionais de ventilação.
Em muitas aplicações, o controle total e preciso da umidade do ar (a umidade
relativa ambiente) não é necessário: nesse caso o sistema de condicionamento de
ar aplicado é parcial.
A perfeita compreensão da aplicação dos sistemas de ar-condicionado exige dos
profissionais da área conhecimentos básicos relacionados à termodinâmica e
mecânica dos fluidos.
Atualmente os sistemas de ar-condicionado se modernizaram, principalmente pela
aplicação dos sistemas eletrônicos, sempre voltados para a automação dos
sistemas e os conceitos de "ar-condicionado inteligente". Nesse aspecto, surgiu o
sistema multisplit denominado VRF, que é um dos sistemas mais modernos no
mercado.
Durante séculos, o homem tentou livrar-se do calor utilizando ventiladores, gelo e
vários outros métodos em tentativas inúteis.
Apesar do ar-condicionado contribuir eficientemente para o conforto das pessoas,
isso só acontece num ambiente, como num escritório, numa sala, num hall, etc, mas
por outro lado, no entorno do próprio meio climatizado, a solução mostra-se
conflitante com o primeiro e segundo princípio da termodinâmica. Sem considerar o
consumo excessivo da energia elétrica, consumida e dissipada na atmosfera, por
ocasião do processo de intercâmbio de calor do agente refrigerador, essas
unidades, quando instaladas em locais que possuem pouca ventilação, tais como
galerias de lojas, prismas de ventilação, etc., causam, no mesmo ambiente em que
vivem pessoas, o temido efeito entrópico, antes só previsto em teorias do caos.
Para não poluir diretamente o meio ambiente onde circulam as pessoas, a solução
encontrada pelos montadores foi a instalação de condensadores remotos e torres de
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refrigeração no topo dos prédios. No entanto, mesmo assim, metade da energia
consumida com o trabalho de climatização continua sendo simplesmente lançada na
atmosfera em forma de calor, o que representa uma perda muito grande para o
consumidor e um prejuízo sem retorno para o ecossistema.
Nesse sentido, começam a ser elaborados, aparelhos de climatização compactos
que podem funcionar no mesmo ambiente climatizado e sem condensadores
externos. Esses aparelhos, que dispõem de uma câmara de condensação do agente
refrigerante integrada no próprio corpo do compressor, contam com a câmara
resfriada com a própria água de consumo com a função de capturar o calor do
condensador e compressor transferindo-o para o meio hídrico para uso posterior em
banhos.
Alguns sistemas de refrigeração especiais que usam água de subsolo, como suporte
de climatização também estão sendo desenvolvidos para uso em prédios antigos ou
arquiteturas não voltadas para climatização ambiental. O sistema integrado de
condensação é um sistema semi-fechado que elimina a condensação remota
oferecendo, ao usuário, um mínimo de manutenção.

2.6.2 Ar condicionado inverter

Para entender o funcionamento de um compressor de ar condicionado inverter,
primeiramente analisa-se o seguinte:
O funcionamento de uma lâmpada acionada através de um interruptor simples liga e
desliga. Com o interruptor desligado a corrente circulante no circuito lâmpada,
interruptor e condutor é zero, ao pressionar o interruptor ter-se-á a corrente
circulante de acordo com a tensão e o consumo da mesma, se for realizada uma
análise mais a fundo, terá o agravante (pico de surto) instante em que a corrente
inicia, atinge seu pico máximo até se estabilizar, percebe-se, então, o seguinte:
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Não existe meio termo: a corrente é máxima ou é zero. Isso quer dizer que se no
meu ambiente forem necessários 60% da luminosidade de uma lâmpada de 100 W
terá que aceitar os 100% de luminosidade e gastar mais energia, agora for colocado
um circuito timer, poderá ser possível regular a luminosidade da lâmpada com um
sensor de ambiente. Pode-se fazer este controle automático, ou seja a lampâda
estará sempre alimentada não sofrendo picos de surto e atigindo a luminosidade do
ambiente gradualmente.
O compressor de um ar condicionado funciona no mesmo raciocinio. Se ajustar a
temperatura para 22 graus, por exemplo, o equipamento vai arrefecer o ambiente
até atingir a temperatura 22 graus. Ao atingir a temperatura, a unidade interna,
através de sensores, vai acionar um comando para o compressor desligar; a partir
daí a temperatura no ambiente vai querer subir; o sensor da evaporadora reconhece
e volta a dar o comando para o compressor acionar novamente para manter a
temperatura, se for percebido o exemplo da lâmpada, é o mesmo compressor que
hora liga, hora desliga, tendo picos de surto e funcionado sempre no máximo de sua
capacidade, que gira em torno de 3000 rpm.

2.6.3 Compressor inverter

O compressor inverter tem um dispositivo interno que ajusta a frequência do motor
e, consequentemente, o giro do mesmo, ficando sempre em funcionamento, mas
executando seu trabalho gradualmente de acordo com a temperatura do ambiente,
atingindo a temperatura rapidamente e não tendo picos de surto após ser ligado,
com isso sua economia de energia, em relação ao convencional, tem uma
diminuição de aproximadamente em 30% com uma eficiencia melhor de resposta.
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2.6.4 Benefícios da tecnologia inverter

Consegue-se atingir mais depressa a temperatura desejada. O tempo de arranque é
reduzido para 1/3. Poupa energia e dinheiro: diminui o consumo de energia em 30%
e evita o ciclo do compressor, o que impede a ocorrência de picos de voltagem O
custo do consumo de energia diminui 1/3 (em comparação com as outras unidades),
não há flutuação de temperatura.
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3

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa Rheem Manufacturing Company, objeto de análise deste trabalho, possui
distribuidores autorizados pelo Brasil (varejistas), que desenvolvem o trabalho de
comercialização dos produtos fabricados pela empresa, tornando-se responsáveis
pela distribuição e garantia dos mesmos.
A Rheem Manufacturing Company foi criada em meados de 1920, quando os irmãos
Richard e Donald Rheem adquiriram uma fábrica de galvanização na cidade de São
Francisco, nos Estados Unidos.
Dez anos mais tarde, com a consolidação da empresa no mundo dos negócios e no
ápice do espírito empreendedor dos irmãos, a Rheem iniciou sua trajetória na
fabricação de equipamentos de aquecimento de água e caldeiras, sendo a maior
distribuidora do segmento em todos os Estados Unidos.

3.1

As Fusões - A entrada no mundo do ar condicionado

Entre 1940 e 1950, a Rheem, na posição de líder em aquecimento no mercado
americano, decidiu inovar mais uma vez incorporando em sua linha de produtos
modernos equipamentos de ar condicionado.
Em 1959, com a proposta de expandir ainda mais os horizontes, a Rheem adquiriu a
Ruud Manufacturing Company, uma das pioneiras em aquecedores de água que
trazia em sua carteira uma ampla rede de distribuição para toda a América do Norte.
Em 1985, a empresa adquiriu a Raypak, uma das principais produtoras de bombas
de calor para o aquecimento de piscinas e aquecimento de água comercial.

66

Em 1987, a Rheem tornou-se uma subsidiária integral do Grupo Paloma situado na
cidade de Nagoya, no Japão, o maior produtor mundial em equipamentos de
aquecimento a gás.
O Grupo Paloma é um dos maiores fabricantes de aquecedores de passagem a gás
com alta tecnologia e segurança no mundo. Foi pioneiro no lançamento do
Dispositivo de Prevenção da Combustão Incompleta, um sofisticado controle que
monitora qualquer presença de monóxido de carbono, desligando o aquecedor em
caso de risco1.

3.2

Rheem no mundo

A Rheem, nos Estados Unidos, tem sede em Atlanta (Geórgia), com fábricas em
Montgomery (Alabama), em Fort Smith (Arkansas), Milledgeville (Geórgia) e Oxnard
(Califórnia) além de pontos de distribuição em Cincinnati, Kansas City, Saint Louis e
Milwaukee.
A Rheem, também, está presente no Canadá, em duas localizações: em Hamilton e
em Mississauga (Ontário). Na Austrália, a Rheem está situada em Mulgrave
(Victoria).
Na América Latina, a Rheem está presente com duas fábricas no México: Nuevo
Laredo e em Mexicali. Todas as instalações de produção estão certificadas com ISO
9001.

1

Fonte: Acervo da Rheem Manufacturing Company, consultado no dia 03/12/2010.
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3.3

Rheem no Brasil

Em 2009, a Rheem chega ao Brasil. No final de 2010 a Rheem está entre as
empresas que mais se destacam no mundo pelo seu espírito inovador e pelo
acompanhamento das grandes tendências corporativas, segundo dados da ABRAVA
(2010).
A Rheem é a única marca com produtos que abrangem ar condicionando e
aquecimento residencial e comercial, aquecimento de água a gás de passagem e
acumulação para banho, aquecimento solar para banho e piscina, bombas de calor
para aquecimento de piscina e banho. Tudo isso em um único fornecedor.
Segundo seus gestores, desde a entrega de matérias-primas até o produto acabado,
cada fase do processo de fabricação é efetivamente controlado para garantir a mais
alta qualidade dos produtos Rheem.
Segundo afirmação do seu diretor no Brasil, Marcelo Zeppelini, a Rheem não deseja
oferecer apenas infindáveis modelos de produtos e aplicações. O objetivo é auxiliar
a melhor escolha e utilização correta em todas as aplicações (residencial, comercial,
institucional, industrial, novas construções, grandes obras de renovação ou
reparação).
É da Política de Qualidade da Rheem promover uma cultura de melhoria contínua de
processos, amparada pelas mais recentes técnicas de modernização, mantendo
uma relação sólida com os clientes, com a proposta de oferecer ao mercado
brasileiro a linha completa de produtos modernos e inovadores em ar condicionado,
aquecimento a gás e solar.
Com sede mundial em Atlanta, GA nos Estados Unidos, a Rheem é uma
multinacional referência no setor desde 1920, além de ser subsidiária do grupo
japonês Paloma.

68

4

METODOLOGIA

Neste capítulo, será descrita a metodologia de pesquisa adotada neste trabalho. A
escolha pela metodologia baseia-se nos objetivos propostos e no tipo de pesquisa
que melhor atende a este estudo. Conforme Green e Tull (1978), toda pesquisa trata
de um processo objetivo, sistemático e de investigação de um assunto ou problema.
Dá-se início a este processo com a definição clara e concisa do assunto ou
problema a ser pesquisado.

Pode-se definir pesquisa como um processo formal e sistemático de
desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego
de procedimentos científicos (GIL, 1994, p. 43).

Após essa etapa, ocorre a definição da ferramenta a ser utilizada para a coleta de
dados, bem como a definição de onde coletar esses dados.
Para realização da pesquisa, foi enviado um mesmo questionário para um total de
vinte (20) clientes distribuídos em todo Brasil, dos quais doze (12) clientes,
representando 60% do total, responderam.

4.1

Caracterização da pesquisa quanto ao fins e quanto aos meios

Quanto ao fins, a pesquisa é classificada como exploratória. De acordo com Mattar
(1996), a pesquisa exploratória é adequada quando a compreensão do fenômeno a
ser investigado é incipiente. Para Malhotra (1993), a pesquisa exploratória
proporciona a formação de ideias para o entendimento do conjunto do problema.
A pesquisa qualitativa atende melhor aos objetivos propostos neste trabalho, pois,
de acordo com Malhotra (2006), o problema, seus fatores antecedentes e
subjacentes, assim como seu contexto ambiental, podem ser melhor compreendidos
por meio dela.
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Quanto aos meios, a pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso que
será realizado em uma indústria fabricante de ar condicionado de origem norteamericana, sediada no Brasil, no estado de São Paulo.

4.2

Unidade de análise, unidades de observação, população e amostra

Esta pesquisa possui como unidade de análise, um fabricante de máquinas de ar
condicionado, conforme descrito no capítulo anterior. Como unidade de observação
serão pesquisados os dois gestores deste fabricante, representados pelo seu diretor
e gerente de vendas e marketing.
Pelo fato de a empresa em questão direcionar o canal de distribuição através de
grandes empresas varejistas e de atacado, será o gerente de vendas e marketing, a
segunda unidade de observação, pesquisado através de uma amostra de 50% de
seus clientes, ou seja, 10 clientes espalhados pelo Brasil.
A escolha de dois gestores da empresa como unidade de observação e de doze
clientes, que representam 60% do total distribuído pelo Brasil deu-se por
conveniência ou acessibilidade. Isso significa que os indivíduos do estudo foram
identificados por critério de acessibilidade. Vergara (2007) afirma que a amostra por
acessibilidade seleciona os elementos de acesso a eles, distante de qualquer
processo estatístico.

4.3

Elaboração do Instrumento de coleta de dados

Foram construídos dois instrumentos para a coleta de dados. Sendo, o primeiro, um
roteiro de entrevista para os gestores da marca. O segundo, um questionário que foi
aplicado aos consumidores varejistas. O roteiro de entrevista e o questionário foram
elaborados com a sua devida estruturação e divisão. As perguntas, neste tipo de
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investigação, envolveram associações como: comportamento, atributos e benefícios
e valores associados ao consumidor de máquinas de ar condicionado.
Para ser aplicado junto aos gestores, o instrumento usado foi a entrevista semi
estruturada, elaborada com 14 questões visando atender os objetivos estipulados
para o presente trabalho. O roteiro da entrevista teve como foco a discussão sobre o
posicionamento da marca na ótica da empresa frente ao mercado.
No intuito de avaliar de forma qualitativa o grau de congruência entre empresa e
clientes, quanto às características, atributos, benefícios, associações e distinções da
marca Rheem, estabeleceram-se quatorze fatores ou elementos agregadores de
valor da marca para serem pesquisados, são eles: design, preço, formas de
pagamento, ações de marketing, consumo de energia, ruído, disponibilidade de
produtos, facilidade de instalação, atendimento comercial, pós-vendas, linha
completa de produtos, sensação de bem estar, avaliação da marca e imagem da
marca.
Nesta pesquisa qualitativa, foi avaliado o posicionamento da marca pela empresa
através de um questionário aberto que foi aplicado aos gestores (anexo A). Além
desse questionário, foi aplicado um específico para os principais clientes (anexo B).
Todas as duas ferramentas passaram por um pré-teste anterior à sua aplicação.
O instrumento de pesquisa proposto foi um questionário elaborado com questões
abertas e fechadas. As perguntas adotadas no questionário aplicado aos clientes, de
acordo com a escala Likert, continham as seguintes alternativas de respostas (5)
concordo plenamente, (4) concordo, (3) não concordo nem discordo, (2) discordo e
(1) discordo totalmente.
Após a elaboração do questionário foi realizado um pré-teste no estado de São
Paulo, com uma amostra intencional de 05 (cinco) participantes, conhecidos pelo
pesquisador, para validação da forma de estruturação das questões e do conteúdo.
O instrumento apresentou poucas dúvidas e foi realizada alteração em uma única
questão. Os questionários foram aplicados in loco, no dia 03/12/2010 para os
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gestores da empresa, e aplicados via e-mail nos dias 06, 07, 08, 09 e 10/12/2010
(apêndices A e B).

4.5

Coleta de dados

O roteiro de entrevista foi aplicado pessoalmente na sede da empresa estudada na
cidade de São Paulo e os questionários qualitativos aos clientes foram aplicados via
e-mail.
Lakatos e Marconi (2003, p. 195) definem a entrevista como um procedimento para
a coleta de dados caracterizado como “[...] um encontro entre duas pessoas, a fim
de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto,
mediante uma conversação de natureza profissional”.
A entrevista foi pessoal e individual, conduzida pelo próprio autor da dissertação e
guiada pelo roteiro de entrevista. (APÊNDICE A).
Antes de iniciar a entrevista com os gestores da empresa, foi realizada uma prévia
explicação sobre o roteiro da entrevista em relação à sequência de aprofundamento
das perguntas, para evitar que os entrevistados se perdessem nas respostas.
Na segunda etapa, a aplicação do questionário aos clientes, foi também informado
aos respondentes, pelo e-mail enviado, a necessidade de marcar somente uma
opção nas questões fechadas segundo o julgamento de importância do mesmo.
Foi realizada, também, uma observação do participante. Com relação à observação
do participante, Peruzzo (2003) afirma a importância da inserção do pesquisador,
enquanto observador, no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua
interação com a situação investigada, não havendo, como neste caso, necessidade
de ele “se confundir” com os pesquisados ou camuflar sua real origem e situação.
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4.6

Tratamento dos dados

Os dados obtidos na entrevista junto aos gestores e aos clientes são de natureza
qualitativa. Isso implicou em analisar os dados considerando os fatores
influenciadores descritos pelos representantes das marcas estudadas Desse modo,
os dados foram descritos sem tratamento estatístico envolvido, embora, tenha sido
seguido um roteiro de entrevistas com vistas a organizar os dados de modo que eles
revelem com objetividade como os representantes das marcas estudadas percebem
o posicionamento no mercado local.
No processo de análise dos dados qualitativos, foi utilizada a análise de conteúdo.
Procura-se, através desse tipo de análise, reduzir o grande volume do material
coletado, em conteúdos afins, a partir dos dados utilizados segundo os objetivos da
pesquisa (BERELSON, 1952; GEORGE, 1959; KRIPPENDORFF, 1980), no caso
agrupados nas onze dimensões do modelo utilizado.
Bardin (2002) define a análise de conteúdo como qualquer técnica utilizada para
fazer inferências através da identificação objetiva e sistemática de características
específicas da mensagem, podendo-se apresentar os resultados através de
indicadores qualitativos.
Foi elaborado um quadro comparativo entre os dois atores envolvidos (indústria e
varejo), com objetivo de avaliar possíveis relações ou desacordos entre o
posicionamento da marca e a opinião vista pelo consumidor varejista.
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5

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na análise qualitativa a seguir relatada, os entrevistados (gestores e clientes) serão
referidos como Gestor 1, Gestor 2, Cliente 1, Cliente 2, etc., sempre que se fizer
necessário o destaque de quaisquer de suas falas.
A apresentação obedece ao descrito anteriormente, correspondente às quatorze
questões direcionadas aos gestores e clientes varejistas da marca Rheem.
A seguir seguem-se os resultados para cada questão, comparando a visão e o
posicionamento da empresa pelo olhar de seus gestores e as respostas da
percepção dos seus clientes.

5.1

Design

De acordo com a posição dos gestores, as máquinas de ar condicionado Rheem
possuem um design que transmite robustez, e em seus julgamentos, é adequada às
necessidades de mercado.
O design é um fator considerado como uma forma de atrair consumidores,
principalmente aqueles que desejam utilizar uma máquina de ar condicionado em
suas residências, para tornar mais uma peça a harmonizar o ambiente. Já para uso
comercial, a questão do design é menos valorizada, levando-se mais em
consideração, a eficiência e a praticidade do produto.
A seguir, observaremos as principais percepções destacadas dos gestores e
clientes:
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Em relação as características e atributos relacionados ao design, os gestores
afirmam ser um produto com um desenho atraente. Já os clientes não concordam
com esta afirmação.

QUADRO 2: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Design das máquinas
de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes.
Características e
Gestores
Clientes
Atributos do Design
Desenho

Visual atraente

Visual não atraente

Tamanho

Tamanho compátivel com

Muito grande e pesada

a capacidade nominal
Ambiente

Valoriza o ambiente

Espaço

Geração da capacidade
real

Não cria um ambiente
harmonioso.
Dificuldade para adequar
ao espaço de instalação.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados à modernidade e atração, os
gestores relataram sua composição com um ambiente moderno e atrativo. Já os
clientes, em síntese, não perceberam diferença significativa no ar condicionado
Rheem, face aos produtos concorrentes.
QUADRO 3: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Design das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios do Design
Gestores
Clientes
Modernidade

Impressão de ambiente
moderno

Nesse

termo

não

há

nenhum ganho.
Impressão

de

máquina

mais antiga.
Atraente

Remete a um ambiente
que atrai as pessoas.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Não

vêem

como

um

produto que vence pela estética.

75

Sobre as associações relativos ao design das máquinas, os gestores afirmam ser
máquinas modernas e que transmite robustez. Os clientes não concordam com esta
afirmação dos gestores.
QUADRO 4: Percepções das Principais Associações relativos ao Design das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do Design
Gestores
Clientes
Beleza

Modernidade

Máquina

não

chama

atenção pelo design.
Tamanho
Em
demais

relação
marcas

mercado.

às
do

visor

Robustez

Grande

Desenho diferente, com

Desenho

vertical

e

com

muitas

informações com o objetivo de

inferior

às

máquinas presentes no mercado
atualmente.

facilitar seu uso.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação a distinção, os gestores afirmam ser um produto com capacidade real
aliado a um visual diferenciado, enquanto os clientes não acreditam que este seja
um fator decisivo para compra.
QUADRO 5: Percepções de Distinção relativas ao Design das máquinas de ar condicionado Rheem
pelos Gestores e Clientes
Distinção de Design
Gestores
Clientes
Visual

Máquina

com

visual

Não é fator decisivo

diferente da maioria do mercado.
Capacidade

Capacidade

real

da

Não é fator decisivo

máquina e robustez.
Diferenciação

A marca aposta em uma
máquina

diferente

disponíveis no mercado.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

das

já

Acham

ser

uma

diferenciação arriscada, ou seja,
um desenho muito diferente que
pode dividir opiniões.
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5.2

Preço

De acordo com o entendimento dos gestores, as máquinas de ar condicionado
Rheem, possuem preços competitivos com o mercado, que possibilita aos seus
clientes varejistas um ganho significativo em termos de lucratividade.
Entende-se que o preço é um fator determinante para escolha da marca, levando em
consideração os demais agregadores de valor do produto.
Verifica-se que a percepção dos clientes pesquisados, realmente entra em um
acordo com os gestores da empresa nesse aspecto relacionado ao preço dos
produtos da marca.
Diante das características e atributos relativos ao preço, os gestores afirmam que os
preços são agressivos e que agrega valor ao negócio. Os clientes confirmam a
posição dos gestores ao afirmar que os preços realmente são agressivos e que
possibilitam a ter ganhos maiores com a marca
QUADRO 6: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Preço das máquinas
de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes.
Características e
Gestores
Clientes
Atributos do Preço
Preço

Preços agressivos

Preços agressivos

Custo Benefício

Máquinas com qualidade

Boa

com preços atraentes.
Preço

cliente

por

gerar

maior

capacidade de lucro.
Custo Benefício

Melhor

relação

benefício do mercado.

custo

benefício.

Agrega valor ao negócio
do

relação

Capacidade de trabalhar
com

margens

de

vendas

melhores.
custo

Ótima

relação

custo

benefício.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Em relação aos benefícios do preço existe congruência nas afirmações de gestores
e clientes ao afirmarem a possibilidade de maiores ganhos.
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QUADRO 7: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Preço das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios do Preço
Gestores
Clientes
Ganhos
financeiros

Maiores

ganhos

financeiros.

Negociação

com poder de ganho alto.
Com

poder

de

negociação com os clientes.

Preços de compra bom

Ganho de escala

Maior

bons

Possibilidade de aumentar
margem de venda.
Negociação flexível.

preços

de

Aumentam

volumes

de

compras, clientes podem fazer

compras, e com preço atraente,

maiores volumes e com isso

giram rapidamente seus estoques

terem

e ganham com isso.

um

ganho

de

ecala

significativo.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Em relação as associações do preço, se confirma as afirmações dos gestores pela
fala dos clientes, no que diz respeito aos preços agressivos e menores que o da
concorrência.

QUADRO 8: Percepções das Principais Associações relativos ao Preço das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do Preço
Gestores
Clientes
Competitividade

Agressivo

Baixo em comparação as
outras marcas.
Forte

atrativo

para

melhorar competitividade.
Margens

Maiores ganhos;
Maiores ganhos

Margens para negociarem
com clientes, facilitando negócios
de grandes volumes.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Os clientes afirmam que o preço é um fator decisivo pela compra dos produtos da
marca, confirmando a afirmação dos gestores.
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QUADRO 9: Percepções das Principais Distinções relativos ao Preço das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinções do Preço
Gestores
Clientes
Mercado

Melhor preço do mercado

Fator decisivo.
Bem

visto

pela

possibilidade de obter maiores
ganhos
Custo Benefício

Ótima
Melhor custo benefício do
mercado

relação

custo

benefício.
Fator que agrega valor à
“saúde” financeira do negócio.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.3

Formas de Pagamento

Para os gestores, a política de pagamento para seus clientes varejistas, possibilita
aos mesmos uma tranqüilidade em seus fluxos de caixa, permitindo-lhes maior
competitividade para venda dos produtos Rheem.
As formas de pagamento tornam-se decisivas para clientes, pois possibilitam
planejar melhor suas contas a receber e pagar, de acordo com suas realidades e
necessidades.
Nesse ponto, o que foi colocado pelos gestores e percebido pelos clientes, é que
existe uma congruência entre o posicionamento da empresa e a percepção dos
clientes varejistas.
A forma de pagamento é um componente que existe uma congruência entre os
gestores e clientes, ao perceberem e afirmarem que é um fator competitivo e que
gera facilidade na operação.
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QUADRO 10: Percepções das Principais Características e Atributos relativos às Formas de
Pagamento das máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características e
Gestores
Clientes
Atributos das Formas de
Pagamento
Prazo de Pagamento

Desde

à

vista

com

Prazo médio de 75 dias

desconto até 150 dias de prazo.
Formas de pagamento

Via

boletos

bancários,

depósito em conta.
Prazo de Pagamento

Prazos

alongados

Boletos

bancários

ou

depósito em conta
que

melhoram o fluxo de caixa para o

Gera melhor planejamento
do fluxo de caixa.

cliente.
Formas de pagamento

Duas opções confortáveis
para os clientes.

Atende as necessidades
das empresas.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Os benefícios relacionados às formas de pagamento são percebidos na fala dos
gestores e clientes, que é um fator facilitador para o negócio.

QUADRO 11: Percepções dos Principais Benefícios relativos às Formas de Pagamento das máquinas
de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios das Formas
Gestores
Clientes
de Pagamento
Caixa

Giro de caixa;
Mais tranquilidade para

Capacidade de divisão em
várias parcelas.

realizarem os pagamentos.
Menor dependência de

Menor individamento de
curto prazo.

instituições financeiras.

Planejamento do fluxo de
caixa.

Agilidade

Comodidade.

Agilidade e comodidade.
Previsibilidade.

Facilidade

de

informações.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Observa-se nas associações relativas às formas de pagamento, que existe uma
concordância nas informações entre os gestores e clientes.
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QUADRO 12: Percepções das Principais Associações relativas às Formas de Pagamento das
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações das
Gestores
Clientes
Formas de Pagamento
Prazos Dilatados
forma

Grandes prazos;

Prazos bons;

Prazos que encaixam de

Possibilidade

fácil

na

política

de

pagamento dos clientes.

produtos

antes

de
mesmo

girar
de

efeturarem os pagamentos dos
mesmos ao fabricante

Agilidade

Facilidade para efetuar o
pagamento.

Rapidez e segurança para

Realização
pagamentos

Facilidade.

via

dos
boletos

efetivação dos pagamentos.

ou

pagamento eletrônico.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

A distinção relativa às formas de pagamento, segundo os gestores, é um fator
decisivo, que se confirma pela fala dos clientes que concordam com esta afirmação.

QUADRO 13: Percepções de Distinção relativas às Formas de Pagamento das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção de Formas de
Gestores
Clientes
Pagamento
Prazo de Pagamento

Fator decisivo por dividir
em várias parcelas.
Diferencial
concorrência.

Fator

decisivo

pelo

número de parcelas.
da

Exceção

entre

os

fabricantes de máquinas em ar
condicionado.

Formas de pagamento

Tranquilidade.

Facilidade.

Simplicidade.

Simplicidade.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.4

Promoção – Ações de Marketing

Os gestores da empresa informam que possuem uma política clara e definida para
realizações de promoções e ações de marketing juntos aos seus clientes varejistas,
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que possibilita maiores ganhos em quantidades de máquinas e, posteriormente, no
auxílio de ações de publicidade para divulgação das máquinas.
A verba de propaganda cooperada – VPC, que a empresa informa ter para todos os
clientes, é vista como ponto forte pelos clientes, porém, muitos desses clientes não a
conhecem ou não está clara esta política de promoção.
Em relação as características e atributos relacionados a promoção, os gestores
afirmam que existir uma periodicidade, com bons materiais. Já os clientes não
concordam com a afirmação da periodicidade, mas informam que, quando existente,
os materiais e os resultados são positivos.
QUADRO 14: Percepções das Principais Características e Atributos relativos à Promoção das
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes.
Características e
Gestores
Clientes
Atributos da Promoção
Tipo

Criativos,

atraentes,

divulgação através de materiais
de

boa

qualidade,

Bons

materiais,

abrangência restrita.

grande

abrangência.
Periodicidade

Mensal

Vendas

Chama

Desconhecem
atenção

dos

Impulsiona as vendas.

consumidores.
Periodicidade

Pelo fato de ser mensal,
os consumidores não esquecem

Poderia

ser

mais

consistente na periodicidade.

da marca.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados à promoção, os gestores a
alvancagem das vendas e a evidência da marca. Já os clientes, em síntese,
percebem também a alavancagem das vendas, mas acreditam que as promoções
poderiam ser em menores espaços de tempo.
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QUADRO 15: Percepções dos Principais Benefícios relativos à Promoção das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios da Promoção
Gestores
Clientes
Alavangem

Alavancagem

das

vendas.

Aumentam as vendas;
Giro rápido do estoque

Ajuda
varejistas

a

os
girarem

clientes
mais

adquirido.

o

estoque.
Exposição

da

Espaços longos entre uma

Evidência da marca.

marca

Divulgação e informação
sobre a marca.

promoção e outra.
Conhecimento

do

mercado sobre o produto.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativas à promoção das máquinas, os gestores afirmam que
existem condições diferenciadas para maiores volumes e que a marca se torna
lembrada pelo consumidor. Os clientes concordam com esta afirmação dos gestores.
QUADRO 16: Percepções das Principais Associações relativas à Promoção das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações da
Gestores
Clientes
Promoção
Oportunidades

Bons preços.

Boas

Condições diferenciadas
para maiores volumes.

oportunidades

de

negócios.
Oportunidade em estocar
maiores volumes e vender mais
em menor tempo.

Lembrança

A

marca

sempre

lembrada.
Empresa

parceira

clientes nas vendas.

dos

Parceria nas vendas dos
produtos da marca.
Muitos

não

conhecem

esta política de promoção.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação a distinção, os gestores afirmam que atuam no fator psicológico da
promoção e que atuam de acordo com a sazonalidade, enquanto os clientes
concordam com parte desta afirmação e discordam com relação a ações em baixa
temporada.
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QUADRO 17: Percepções de Distinção relativas à Promoção das máquinas de ar condicionado
Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção da Promoção
Gestores
Clientes
Efeito

Efeito
promoção

psicológico
e

de

da

ganhos

Oportunidade de ganhos
através da divulgação.

financeiros.
Periodicidade

Constante.
De

acordo

Ajuda na divulgação e nos
com

a

necessidade de alavancagem de
vendas de cada cliente.
De

acordo

ganhos.
A periodicidade poderia
ser em menor espaço de tempo.

com

sazonalidade.

a

Poderia haver um plano
para as baixas temporadas.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.5

Consumo Energético

Na visão dos gestores, o consumo energético das máquinas não está entre as
melhores classificações do Inmetro, definido pela classificação nacional de eficiência
energética, mas possui classificações moderadas, que, em conjunto de seus preços,
possibilita interesse grande do mercado em adquiri-los. Todavia, a empresa está
trabalhando para obter melhor classificação de eficiência energética para suas
máquinas, segundo informações dos gestores.
Os clientes também possuem a mesma opinião dos gestores da empresa em afirmar
que a classificação de eficiência energética não é um atrativo da marca, sendo um
agravante em alguns casos em vendas para os consumidores finais.
Em relação as características e atributos relacionados ao consumo energético, os
gestores afirmam ser um produto com baixo consumo de energia. Já os clientes não
concordam com esta afirmação.
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QUADRO 18: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Consumo Energético
das máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características e
Gestores
Clientes
Atributos do Consumo
Energético
Valor gasto com
energia elétrica.

Baixo

consumo

energético.

Classificação

energética

ruim.

O valor não é alto para

Gasta-se

muito

com

manter uma máquina da marca

energia elétrica para manter a

em funcionamento.

máquina

em

funcionamento

constante.
Consumo

com

energia elétrica.

Consumo

racional

de

energia.

Existe grande diferença para as

Mesmo
classificação

Ponto negativo da máquina.

com
de

uma
eficiência

marcas

que

possuem

classificação “A”.

energética ruim, não está muito
longe dos níveis mais aceitos do
mercado.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados ao consumo energético, os gestores
relataram que existe um menor gasto com energia. Já os clientes, em síntese, não
perceberam diferença significativa no ar condicionado Rheem, face aos produtos
concorrentes.
QUADRO 19: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Consumo Energético das máquinas
de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios do Consumo
Gestores
Clientes
Energético
Valor gasto com
energia elétrica.

Menor gasto com energia
elétrica.

Gasto maior com energia
elétrica.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativas ao consumo de energia elétrica das máquinas, os
gestores afirmam ser máquinas ecologicamente responsáveis. Os clientes não
concordam com esta afirmação dos gestores
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QUADRO 20: Percepções das Principais Associações relativas ao Consumo Energético das
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do
Gestores
Clientes
Consumo Energético
Valor gasto com
energia

elétrica

relação

a

em

Máquinas ecologicamente
responsáveis.
Máquinas com qualidade

outros

equipamentos.

Máquinas Inverter ainda
não disponíveis para o mercado
brasileiro.

em consumo.
Máquinas com consumo
de energia elevado.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação à distinção, os gestores afirmam ser um produto que aumenta a
competitividade, enquanto os clientes não acreditam que este seja um fator decisivo
para compra.

QUADRO 21: Percepções de Distinção relativas ao Consumo Energético das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção de Consumo
Gestores
Clientes
Energético
Competitividade

Aumenta competitividade
das máquinas.

Ponto

negativo

das

máquinas.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.6

Ruído

O ruído emitido por máquinas de ar condicionado, ou a não existência de ruído, é
um fator que pode diferenciar bastante entre um produto bem aceito no mercado.
Quando um consumidor necessita ou deseja utilizar os benefícios deste
equipamento, o mesmo busca um conforto térmico do ambiente, e atrelado a este
conforto, também necessita do conforto auditivo, não querendo ser incomodado por
ruídos da máquina.

86

De acordo com a percepção do gestores, as máquinas de ar condicionado Rheem
são as mais silenciosas do mercado, emitindo baixíssimo ruído quando do seu
funcionamento.
Para os clientes, existe de forma evidente a confirmação desta informação da
empresa, destacando como ponto forte de toda a gama de produtos da marca.
Em relação às características e atributos relacionados ao ruído, os gestores afirmam
ser o produto mais silencioso do mercado. Os clientes concordam com esta
afirmação.
QUADRO 22: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Ruído das máquinas
de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Cliente
Características e
Gestores
Clientes
Atributos do Ruído
Barulho

emitido

durante funcionamento.

Máquinas

mais

silenciosas do mercado.
Baixíssimo

ruído

Máquinas

muito

silenciosas.
em

funcionamento.

Se
eficiência

não
em

fosse

pela

baixar

a

temperatura, não é perceptível
que as mesmas estão ligadas.
Ruído em relação
a outras marcas.

Silêncio no ambiente.
Conforto para os clientes.

Silêncio parecendo que a
máquina está desligada.
Conforto térmico e sonoro.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados ao ruído, os gestores relataram que
não gera stress com barulho e transmite uma sensação de ambiente harmonioso. Já
os clientes, perceberam a mesma sensação face aos produtos dos concorrentes.
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QUADRO 23: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Ruído das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes.
Benefícios do Ruído
Gestores
Clientes
Tranquilidade

Não

gera

stress

com

barulho.

Ambiente silencioso sem
gerar irritação com barulhos.
Sensação

Sensação de Ambiente
harmonioso.

de

ambiente

traquilo.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativos ao ruído, os gestores afirmam serem máquinas
extremamente silenciosas. Os clientes concordam com esta afirmação dos gestores.
QUADRO 24: Percepções das Principais Associações relativas ao Ruído das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do Ruído
Gestores
Clientes
Lembrança
funcionamento

do

Extremamente

Silêncio.

silenciosas.
Em comparação a outras

Mais silenciosas que as
demais marcas de mercado.

marcas, é a mais silenciosa.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação à distinção, os gestores afirmam ser um produto com tecnologia e
estudo para se manterem silenciosas em seu funcionamento, enquanto os clientes
acreditam que este, seja um fator decisivo para compra.
QUADRO 25: Percepções de Distinção relativas ao Ruído das máquinas de ar condicionado Rheem
pelos Gestores e Clientes
Distinção de Ruído
Gestores
Clientes
Tecnologia

Produto com Tecnologia

Ponto

positivo

das

para se manter silencioso em seu

máquinas e fator decisivo na

funcionamento.

compra.

Engenharia
desenvolvendo
contínua

para

Sentimento de tecnologia.
tecnologia
melhorar

o

funcionamento dos equipamentos
da marca.
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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5.7

Disponibilidade de Produtos

A disponibilidade de estoques é fator primordial para uma bem sucedida penetração
e perpetuação no mercado varejista. A falta de produtos determina um dos pontos
significantes da satisfação ou insatisfação dos clientes, pois resulta na perda de
faturamento pela falta, e consequentemente, a falta de evidência da marca perante o
mercado.
Este item se refere à disponibilidade de estoque para entrega de acordo com a
necessidade dos clientes varejistas. Segundo os gestores da empresa, esta
disponibilidade existe de acordo com as necessidades de mercado, e quando da
ocasião da entrevista, a empresa possuía estoque de todos os modelos e
capacidades para atender o mercado.
Este ponto ficou bem dividido na opinião dos clientes, pois em alguns momentos
houve faltas de determinadas capacidades e modelos, porém, de modo geral, a
empresa consegue disponibilizar toda a gama de produtos na maior parte dos
períodos, porém aqueles momentos de falta causam transtornos e irritações em
seus clientes que perdem vendas.
Em relação as características e atributos relacionados à disponibilidade de produtos,
os gestores afirmam ter um alto nível de estoque e agilidade nas entregas. Já os
clientes não concordam com esta afirmação.
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QUADRO 26: Percepções das Principais Características e Atributos relativos à Disponibilidade de
Produtos de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características e
Gestores
Clientes
Atributos da
Disponibilidade de
Produtos
Estoque

Nível alto de estoque.
Disponibilidade

Períodos do ano com falta
de

de máquinas.

produtos para os clientes.

Falta
capacidades

de
e

algumas

modelos

em

determinados períodos do ano.
Entrega

Demora nas entregas.

Agilidade na entrega.

Lentidão para informar a

Rapidez

disponibilidade.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados à disponibilidade de produtos, os
gestores relataram que não geram perdas de vendas por falta de produto. Já os
clientes, em síntese, afirmam que perdem vendas pela falta de estoque.
QUADRO 27: Percepções dos Principais Benefícios relativos à Disponibilidade de Produtos de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios da
Gestores
Clientes
Disponibilidade de
Produtos
Ganhos

Faltam

Não gera perda de venda.
Abastece o mercado de

produtos

para

venda.

acordo com a necessidade.

Desabastece o mercado
varejista.

Logística

Dinamismo.
Transporte

Retarda as vendas.
rápido

e

Transporte satisfatório.

seguro.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativas à disponibilidade de máquinas, os gestores afirmam
ter produtos em estoque a disposição dos clientes. Os clientes não concordam com
esta afirmação dos gestores em certos períodos do ano.
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QUADRO 28: Percepções das Principais Associações relativas à Disponibilidade de Produtos de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações da
Gestores
Clientes
Disponibilidade de
Produtos
Disponibilidade
em

relação

às

Muitos

outras

produtos

à

disposição dos clientes.

Indisponibilidade da linha
completa no estoque em certos

marcas.

períodos do ano como inverno
(máquinas quente/fria).
Transporte

Diculdades na informação
das entregas.
Transportadora

Serviço eficiente

eficiente

no que diz respeito à agilidade do
transporte

e

integridade

dos

produtos.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação a distinção, os gestores afirmam ter disponibilidade constante no
estoque e agilidade de entrega, enquanto os clientes não acreditam que este seja
um fator decisivo para compra.
QUADRO 29: Percepções de Distinção relativas à Disponibilidade de Produtos de ar condicionado
Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção de
Gestores
Clientes
Disponibilidade de
Produtos
Gestão
Estoques.

de

Toda
modelos

e

a

variedade

capacidades

estoque.

de
em

Ponto

que

precisa

de

melhorias para não haver perdas
de vendas.

Serviços

Ponto negativo por não

Logísticos.

manter
Agilidade.

uma

constante

regularidade nas

entregas por

parte da empresa e não pela
transportadora.
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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5.8

Instalação

Este item se refere à eficiência e facilidade para instalação das máquinas. Segundo
os gestores, todas as máquinas Rheem possuem manual e kit de instalação para
facilitar a instalação por parte dos consumidores, e que, com este kit, os mesmos
economizam consideravelmente em termos financeiros com insumos.
Conforme constatado pela pesquisa junto aos clientes, há uma confirmação das
informações e posicionamento da empresa fabricante relacionados a este critério.
Foi muito elogiada a simplicidade e, também, o kit de instalação, que, até o
momento desta pesquisa, parece ser um diferencial e exclusividade da marca.
Em relação as características e atributos relacionados a instalação, os gestores
afirmam ser um produto fácil e que contém um kit que facilita a montagem dos
produtos. Os clientes concordam com esta afirmação.
QUADRO 30: Percepções das Principais Características e Atributos relativos à Instalação das
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características e
Gestores
Clientes
Atributos da Instalação
Simplicidade

Kit

de

instalação

manual de fácil leitura.
Agilidade

e

Kit de instalação perfeito e
montagem fácil.

Rápido.

Rápido.

Fácil montagem.

Fácil montagem.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados à instalação, os gestores relataram
que os clientes têm ganhos maiores por gastarem menos em insumos para
instalarem as máquinas. Os clientes, em síntese, perceberam este ganho e a
facilidade para instalação.
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QUADRO 31: Percepções dos Principais Benefícios relativos à Instalação das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes.
Benefícios da Instalação
Gestores
Clientes
Custos

Gasto menor na instalação.

Custo

Ganhos maiores para os

bom

para

instalação.
Facilidade

instaladores.

instaladores

para

venderem

os
seus

serviços.
Tempo

Ganho de tempo.
Possibilidade

Economia de tempo.
de

realização de maior número de

Ganho de escala para os
instaladores.

instações e, consequentemente,
faturamento para os instaladores.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativas à instalação, os gestores afirmam ser máquinas
simples e de rápida instalação. Os clientes concordam com esta afirmação dos
gestores.

QUADRO 32: Percepções das Principais Associações relativas à Instalação das máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações da
Gestores
Clientes
Instalação
Facilidade

Máquinas extremamente
simples de serem montadas.

Simplicidade

na

montagem.

Manual auto explicativo.

Manual de fácil leitura e
rápido.

Dinamismo

Rápida instalação.

Rápida instalação.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação à distinção, os gestores afirmam ser um fator positivo e decisivo para a
escolha do cliente, enquanto os clientes acreditam que este seja um fator decisivo
para compra também.
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QUADRO 33: Percepções de Distinção relativas à Instalação das máquinas de ar condicionado
Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção de Instalação
Gestores
Clientes
Especialização na
Instalação

Fator positivo e decisivo
pela escolha da máquina.

Ponto

positivo

gerando

boa relação com os consumidores
e instaladores.

Instaladores

Aumenta a popularidade
Agrada instaladores, que
são formadores de opinião e
grandes consumidores.

do produto.
Divulga a marca entre os
instaladores

que

adquirem

os

produtos e divulgam a mesma
entre outros clientes.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.9

Atendimento

O atendimento é um diferencial que as empresas podem proporcionar a seus
clientes, e, de forma criativa e atenciosa, pode desenvolver um relacionamento de
longo prazo.
Este item refere-se ao nível de atendimento que a empresa proporciona aos seus
clientes, de acordo com os gestores, há uma busca constante no treinamento e
capacitação dos funcionários para fornecer aos clientes um atendimento rápido,
eficiente e que solucione todas as necessidades dos mesmos.
Os clientes, de modo geral, julgaram como positivo o atendimento das áreas de
relacionamento da Rheem, destacando alguns pontos de melhorias a serem
observados.
Em relação as características e atributos relativos ao atendimento, os gestores
afirmam que este é um ponto chave para a marca e que o pessoal é capacitado para
atender bem seus consumidores. Já os clientes demonstram que existe um bom
atendimento, mas que precisam ser melhores treinados.
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QUADRO 34: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Atendimento dos
clientes de máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características e Atributos

Gestores

Clientes

Ponto chave da política

Bom relacionamento.

do Atendimento

Relacionamento

da empresa.
Funcionários

Treinados.

Necessitam de treinamento.

Capacitação

Treinamentos

para

os

clientes e instaladores.
Conhecimento

todas

as

dúvidas

periódicos

sobre os produtos.

Pessoal capacitado para
tirar

Treinamentos

dos

Funcionários

com

conhecimento sobre os produtos.

consumidores.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados ao atendimento, os gestores
relataram a abertura para oportunidade de negócios e discussões sobre possíveis
problemas. Já os clientes percebem também este ponto como um facilitador para os
negócios com a marca.

QUADRO 35: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Atendimento dos clientes de
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios do
Gestores
Clientes
Atendimento
Relacionamento

Abertura

para

oportunidades de negócios.

Facilidade

de

relacionamento, facilitando novos
negócios.

Solução
Problemas

de

Abertura para discussão
de

possíveis

produto.

problemas

do

Bom
dificuldades

entendimento

nas

provenientes

de

problemas.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativas ao atendimento, os gestores afirmam ter cordialidade
e atenção com seus clientes. Os clientes concordam com esta afirmação dos
gestores.
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QUADRO 36: Percepções das Principais Associações relativas ao Atendimento dos clientes de
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do
Gestores
Clientes
Atendimento
Simpatia

Cordialidade

no

atendimento.

Profissionais
atenciosos e prestativos.
Retornam

Atenção com todos os
clientes.
Infra Estrutura

todas

as

agradável

e

solicitações.
Ambiente

Ambiente agradável.
Estrutura
treinamento

muito

de

para
clientes

e

instaladores.

propício aos negócios.
Estrutura
capacitação

para
dos

clientes

varejistas.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação à distinção, os gestores afirmam que possuem o melhor atendimento
do segmento, e os clientes concordam com esta afirmação.

QUADRO 37: Percepções de Distinção relativas ao Atendimento dos clientes de máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção de
Gestores
Clientes
Atendimento
Atendimento

Melhor atendimento do
segmento.

Melhor

atendimento

do

segmento.

Atendimento diferenciado
dos concorrentes.

Atendimento
personalizado,

atendendo

as

necessidades dos clientes.
Cliente

Foco

principal

da

empresa.
Entender
necessidades de cada cliente.

Sentem-se

com

atendimento diferenciado.
as

Atendem as exigências de
informações e soluções.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.10

Pós - Vendas

O pós - vendas é outro tipo de atendimento que necessita atenção por parte de toda
empresa. Trata-se da perpetuação do relacionamento com o cliente após este obter
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um determinado produto, que visa garantir o funcionamento, manutenção e soluções
de possíveis dúvidas e questionamentos que, por ventura, possam surgir com o
equipamento.
Esse item refere-se às necessidades dos consumidores em obter informações,
assistências, reparos, garantias ou qualquer outro auxílio após terem comprado
produtos de ar condicionado da marca Rheem. Os gestores informam na entrevista
que a política é clara e eficiente quanto às necessidades de pós - vendas, e que a
mesma vem funcionando de forma satisfatória.
Foi verificado que o pós - vendas da empresa é, ainda, um ponto crítico, que pode
ser até explicado pela recente chegada da empresa no Brasil e pelo fato dos
primeiros problemas e necessidades dos clientes estarem inicialmente surgindo.
Porém observou-se que, neste mercado de ar condicionado, no geral, os demais
concorrentes têm dificuldade em prestar um serviço rápido, transparente e eficaz,
levando aos sentimentos dos clientes varejistas que, mesmo tendo a necessidade
de melhorar muito, o pós - vendas, ainda assim, já se destaca como melhor que a
concorrência. Isto se deve à razão de haver um bom atendimento.
Em relação as características e atributos relacionados ao pós-vendas, os gestores
afirmam possuir estoque de peças de reposição e solução rápida para os problemas.
Já os clientes não concordam na totalidade com esta afirmação.
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QUADRO 38: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Pós - Vendas de
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características e
Gestores
Clientes
Atributos do Pós –
Vendas
Peças

de

Reposição.

Estoque

de

peças

de

reposição de todos os modelos.

Possui
reposição,
possui

peças

de

mas

nem

sempre

todas

as

peças

necessárias.
Atendimento

Rápido e com solução do

Burocrático e demorado.

problema.
Respostas

Respostas rápidas.

Agilidade de envio

Envio

de peças.

rápido

para

Respostas rápidas.
o

Após aprovação, em caso

cliente não ficar com máquina

de

reposição

de

peças

parada.

máquinas, o envio é rápido.

ou

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Questionados sobre os benefícios relacionados ao pós-vendas, os gestores
relataram que evitam desgastes com clientes e custos com possíveis processos. Os
clientes, em síntese, percebem um tratamento diferenciado para resolver os
problemas, face aos produtos concorrentes.
QUADRO 39: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Pós Vendas de máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios do Pós
Gestores
Clientes
Vendas
Relacionamento

Evitar desgastes com os
clientes,

da marca no mercado.

Evitar
possam

Evita desgaste da imagem

processos

afetar a imagem

marca.

que

Reter clientes e incentivá-

da

los à recompra dos produtos da
marca.

Justiça

Economiza com possíveis
Evitar custos e justiça.

custos com justiça e preserva a
imagem da marca.

Fonte: dados da pesquisa – 2010
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Sobre as associações relativos ao pós-vendas, os gestores afirmam proporcionar
interesse em solucionar possíveis problemas. Os clientes concordam com esta
afirmação dos gestores.

QUADRO 40: Percepções das Principais Associações relativas ao Pós - Vendas de máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do
Gestores
Clientes
Pós – Vendas
Resolução

dos

Problemas.

Proporcionar ao cliente a
percepção

da

solução

de

possíveis problemas.

Sentimento
em

resolver

os

de

vontade

casos

que

necessitam de atenção.

Demonstrar o interesse
em solucionar qualquer problema
do produto.
Concorrência.

Ser mais ágeis e eficazes
em relação à concorrência.

Melhor

atendimento

do

pós - vendas que da concorrência
em geral.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação à distinção, os gestores afirmam ter um atendimento rápido e seguro,
enquanto os clientes concordam com esta afirmação, mas responderam que nem
sempre a marca possui todas as peças para reposição disponíveis.

QUADRO 41: Percepções de Distinção relativas ao Pós - Vendas de máquinas de ar condicionado
Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção de
Gestores
Clientes
Pós - Vendas
Estoque de Peças
de Reposição.

Atendimento
seguro

nas

orientações.

rápido

reposições

e
ou

Bom

orientações seguras, mas nem
sempre possui todas as peças
necessárias.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

atendimento,
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5.11

Mix de Produtos

Este item refere-se à linha de produtos que compreende as máquinas de ar
condicionado ACJ (ar condicionado de janela), HW (High Wall), PT (Piso Teto), K7
(Cassete) e máquinas dutadas.
É importante que uma marca possua a linha completa de produtos, pois, muitos
consumidores, principalmente estabelecimentos comerciais e industriais, quando
adquirem máquinas de ar condicionado, querem padronizar seus ambientes
mantendo somente uma marca, daí a importância do fabricante oferecer a linha
completa de produtos.
Os gestores afirmam possuir uma linha completa de produtos para fornecer ao
mercado, mas foi verificado tanto em seu portfólio de produtos quanto pela pesquisa
com seus clientes, que faltam algumas linhas, mas daquelas que eles participam,
possuem todas as capacidades.

Em relação as características e atributos relacionados ao mix de produtos, os
gestores afirmam ter a linha completa. Já os clientes não concordam com esta
afirmação.
QUADRO 42: Percepções das Principais Características e Atributos relativos ao Mix de Produtos de
máquinas de ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Características do Mix
Gestores
Clientes
de Produtos
Linha Completa.

Possui a linha completa
em ar condicionado.

Todas
Capacidades.

as

Possui

Não possui a linha de ACJ
e máquinas de maior porte.

todas

capacidades em suas linhas.

as

Possui

as

capacidades nas linhas de HW,
PT e K7.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

todas
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Questionados sobre os benefícios relacionados ao mix de produtos, os gestores
relataram que possibilitam ganhos em relação a concorrência. Já os clientes,
concordam com essa afirmação nas linhas de HW, PT e K7.
QUADRO 43: Percepções dos Principais Benefícios relativos ao Mix de Produtos de máquinas de ar
condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Benefícios do Mix de
Gestores
Clientes
Produtos
Ganhos
Concorrências.

de

Possibilita

ganhos

de

Possibilita

concorrências que necessitam de

concorrências

uma marca para preencher todas

comerciais como HW, PT e K7.

as

necessidades

em

ar

condicionado.
Possui

Possuem
interessantes

alternativas

de

em

ganhar
máquinas
soluções

intermediárias

na

linha de HW.

capacidades que complemetam a
linha de HW.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Sobre as associações relativos ao mix de produtos, os gestores afirmam possuir
atendimento completo para as linhas residenciais e comerciais. Os clientes
concordam com esta afirmação dos gestores, mas salientam que poderíam oferecer
a linha de ACJ também..

QUADRO 44: Percepções das Principais Associações relativas ao Mix de Produtos de máquinas de
ar condicionado Rheem pelos Gestores e Clientes
Associações do Mix de
Gestores
Clientes
Produtos
HW, PT e K7

Atendimento
fornecimento

em

e
toda

residencial e comercial.

linha

Atendimento completo em
HW, PT e K7.
Poderíam

oferecer

também ACJ.
Fonte: dados da pesquisa – 2010

Com relação à distinção, os gestores afirmam que todas as máquinas possuem
opção em serem obtidas em fria ou quente/fria, e os clientes confirmam esta
informação.

101

QUADRO 45: Percepções de Distinção relativas ao Mix de Produtos de máquinas de ar condicionado
Rheem pelos Gestores e Clientes
Distinção do Mix de
Gestores
Clientes
Produtos
Máquinas Frias e
Quente/Fria.

Todas
possuem

as

opção

máquinas
em

obter

somente fria ou quente/fria.

Todas

as

máquinas

possuem opção em obter fria ou
quente/fria.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.12

Comparação do nível de congruência

Além da análise qualitativa foi aplicada uma pesquisa quantitativa. Seus resultados
serão demosntrados pelo quadro a seguir para que possa ser feita uma comparação
quanto ao nível de congruência entre ao posicionamento da marca informado pela
empresa e a percepção de seus clientes varejistas.
Segundo Tavares (2008, 400) “a congruência pode ser avaliada pela comparação
entre padrões adotados pelos consumidores para determinar quais associações são
comuns e quais são distintivas”. Dessa forma os clientes foram questionados quanto
aos mesmos 11 elementos da pesquisa qualitativa, mais uma pergunta em relação à
marca. Observou-se uma perspectiva bastante congruente com os resultados
obtidos na análise qualitativa.
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QUADRO 46: Nível de Concordância das Dimensões Analisadas
PERGUNTAS
1) Você considera o design das máquinas adequados?
2) O preço é competitivo com as demais marcas de mercado?
3) As formas de pagamento atendem suas necessidades?
4) São realizadas ações de marketing para divulgação da marca junto a sua empresa?

Concordo Concordo Não concordo Discordo Discordo
Plenamente
nem discordo
Totalmente
(5)
-

(4)
4
8
10

(3)
2

(2)
8
4
-

(1)
-

2

2

6

2

-

5) O selo Procel das máquinas atendem suas necessidades de mercado?

-

-

2

8

2

6) As máquinas são silenciosas?

2

10

-

-

-

7) Existe disponibilidade de produtos de acordo com suas programações?

-

10

2

-

-

8) A instalação é simples e atende as exigências do Inmetro?

2

10

-

-

-

9) O atendimento da área comercial é satisfatório?

4

8

-

-

-

10) O pós-vendas é ágil e soluciona os eventuais problemas das máquinas?

-

-

10

2

-

11) A marca possui uma linha completa em ar condicionado?

2

2

-

8

-

12) As pessoas se sentem bem em um ambiente que tem a marca?

2

8

2

-

-

Fonte: dados da pesquisa – 2010

Conforme quadro acima, que demonstra a pontuação informada por cada cliente
varejista da empresa, pode-se concluir o que já foi descrito na análise qualitativa. O
design, o selo procel e a linha completa de produtos são os pontos que os clientes
mais criticam e que precisam de uma atenção dos gestores da empresa, por não
haver uma congruência no posicionamento e a percepção do consumidor.
As questões sobre ações de marketing e pós - vendas, verifica-se que há uma
dúvida entre os respondentes, pois os mesmos, em sua maioria não concordam e
nem discordam da afirmação da empresa sobre a condução desses dois pontos.
Pelo questionário qualitativo, pode-se observar, também, que esses pontos não
estão bem claros para os clientes.

Já para as questões relacionadas a preço, formas de pagamento, ruído das
máquinas, disponibilidade de produtos e instalação, os clientes demonstram
satisfação e estão de acordo com a ideia de posicionamento da empresa, o que é
um conjunto de fatores muito positivo e que deve ser explorado e potencializado
pela marca.
Os itens que são colocados de forma em destaque pelos clientes, podem ser
julgados como um conjunto de distinção da marca, pois são fatores que são

103

determinantes para decisão de compra por determinado produto, como preço,
facilidades de pagamento e simplicidade na instalação.
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6

CONCLUSÕES,

LIMITAÇÕES

E

SUGESTÕES

PARA

FUTURAS

PESQUISAS

6.1

Conclusões

A presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo de identificar o
posicionamento de uma marca de ar condicionado e qual a percepção do seu
público consumidor varejista. Para tanto foram entrevistados dois gestores e doze
clientes, dentre os vinte existentes no Brasil. Esta pesquisa foi realizada por meio de
um estudo exploratório, com entrevistas aplicadas aos gestores e clientes do
fabricante, bem como de observação do participante.
Durante a realização deste trabalho, buscou-se identificar fatores a serem utilizados
pela

empresa

para

estabelecimentos

varejistas

no

desenvolvimento

do

posicionamento da marca, visando obter um grau de congruência deste fator, tendo
como base o fato de que a congruência é o fator chave de sucesso para a
implementação de estratégias de posicionamento de marca, bem como um
entendimento sobre os conceitos de identidade e imagem de marca, atingindo-se
assim os objetivos deste estudo.
Ao se analisarem as características de 11 elementos pela perspectiva da empresa
fabricante de ar condicionado e seus clientes varejistas, foi possível identificar o que
agrega valor e representa ganho efetivo, capaz de levar o consumidor a definir sua
compra. Foi possível, também, identificar os fatores tidos como negativos e, assim,
verificar como esses se relacionam com os fatores que agregam valor.
O posicionamento de um fabricante de ar condicionado foi estudado por meio de
entrevista com dois de seus gestores, com o objetivo de identificar qual a real
posição de sua marca, segundo a percepção desses, no mercado nacional. Foram
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analisadas as características, atributos, benefícios, associações e distinções da
marca dessa empresa.
Verificou-se por meio da metodologia que o objetivo geral foi alcançado, pois é clara
a consonância existente entre o posicionamento da empresa por meio da percepção
de suas propostas pelos clientes, salvo alguns pontos em que existem divergências
e que merecem atenção por parte dos gestores do fabricante.
Os resultados demonstram que, os aspectos de posicionamento por meio de uma
marca agressiva em preços e formas de pagamento, são fortes influenciadores nas
decisões de seus consumidores e que é importante explorar esses aspectos como
um diferencial de mercado no ramo varejista. Isso sugere que a empresa divulgue
de forma mais abrangente e visível seu potencial em preços, a relação custo
benefício de seus produtos e a facilidade para efetuar os pagamentos.
Além disso, os elementos analisados no ponto de venda que apresentaram
divergência nas características, atributos, benefícios, associações e distinção entre o
posicionamento descrito pela empresa e o percebido pelos clientes, foram o design,
consumo energético e disponibilidade de produtos. A empresa deve investir em novo
desenho para suas máquinas, que a torne mais atrativa do ponto de vista do design,
atuar junto a sua engenharia no processo de fabricação de máquinas com melhor
índice de eficiência energética e programar de forma mais eficiente sua produção,
para garantir níveis de estoques que não desabasteçam seus clientes.
O quesito promoção apresenta divergência da posição da empresa em relação ao
percebido pelos clientes nas características, atributos e benefícios, porém nestes
últimos dois, de forma bem dividida, levando a perceber que não está clara a política
de promoções. O mesmo acontece com o quesito pós - vendas, que apresenta
divergência nas características e atributos, contradizendo os benefícios, associações
e distinção. Ao mesmo tempo que parece ser burocrático, lento e não ter todas as
peças disponíveis para reposição, os clientes demonstram que existe um certo
esforço e interesse por parte da empresa em solucionar os problemas, e que esta
atenção, mesmo não satisfatória, é melhor do que a da concorrência. No item mix de
produtos, existe divergência em relação às características, pelo fato de a empresa
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não possuir as máquinas chamadas de ACJ e máquinas de grandes capacidades,
mas na linha de HW, PT e K7 a empresa possui a linha completa ,inclusive nas
opções fria e quente/fria.
Em contrapartida, os elementos preço, formas de pagamento, ruído, instalação,
atendimento e mix de produtos (exceto características) apresentaram considerável
convergência em sua totalidade. Isto demonstra que a empresa, nesses aspectos
está posicionando sua marca, de forma eficiente diante de seus clientes, e que esse
posicionamento deve ser melhorado continuamente e divulgado.
Essa resposta à pesquisa aplicada mostra que há uma necessidade constante da
empresa em conhecer como suas características percorrem a metodologia até
chegar à distinção que impacta a percepção de seus clientes. Esse conhecimento
pode gerar maior interação entre as atividades da empresa, de forma que
comuniquem a mesma mensagem visando coerência maior no posicionamento da
marca.
Por se tratar de uma pesquisa com amostra por conveniência, há que se considerar
que as interseções entre as propostas da empresa e as percepções dos clientes
possam ser maiores ou menores do que a apresentada neste resultado. A análise e
acompanhamento desse processo certamente resultará em uma congruência cada
vez maior.
Ao analisar os dados e informações coletadas, ficou claro que a diferenciação e o
posicionamento da marca está interligado ao conceito de imagem de marca que é
levado ao mercado, visto que se trata de um processo de transformação constante
do posicionamento para esta construção e percepção por parte do mercado
consumidor. A importância de se diferenciarem os dois conceitos, visando à
elaboração de uma estratégia de marca, advém do risco em se confundir realidade e
visão, como ocorre comumente.
Com relação á análise do posicionamento da marca, a congruência foi analisada da
perspectiva de seus gestores e clientes. Verificou-se que a visão pretendida para a
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marca foi obtida por meio dos valores da organização que, apesar de ser uma marca
nova no mercado nacional, possui uma história e uma cultura muito bem
consolidada em seu país de origem (USA). Esta visão está diretamente ligada a uma
marca de preços agressivos, qualidade e relacionamento, e são justamente esses
pontos que são percebidos pelos clientes varejistas.
Outro ponto importante a se destacar é que os gestores informaram que, por ser
uma marca de origem americana, existe uma boa visão dos clientes sobre a
confiabilidade e qualidade do produto. Apesar de nenhum cliente ter mencionado
esse fator, deve ser levado em consideração, pois, ao longo deste estudo, foi
observada uma recém - chegada em grande escala de marcas chinesas, sem
exatamente, uma política de distribuição e garantias bem definidas, o que leva a
uma certa apreensão por parte dos consumidores.
Pelos resultados obtidos, a consonância entre o posicionamento da marca em
relação ao ponto de vista de seus clientes varejistas, pode-se dizer que a identidade
e a imagem desta marca está sendo construída e percebida pelo mercado, levando
em consideração alguns elementos, como descrito anteriormente, que necessitam
de uma correção em seu percurso para não levar este posicionamento para outra
realidade que não seja a proposta. Esses pontos que houveram dissonância entre o
posicionamento da empresa e a percepção dos clientes, deverão ser reavaliados, e
a partir disso, precisa elaborar planos de ações para atingirem seus objetivos de
posicionamento da marca.

6.2

Implicações para a Empresa

Componentes considerados como bem posicionados pela empresa, como design,
promoção, consumo energético, disponibilidade de produtos e pós - vendas,
merecem uma atenção especial visto que houve dissonância nas percepções
empresa-cliente. A empresa deve considerar a imagem que esses componentes
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estão representando para seus clientes, e buscar melhorias para que haja uma
percepção congruente com suas perspectivas.
As questões referentes a consumo energético, promoção e pós - vendas são
algumas vezes encaradas pelos clientes como sem importância para os gestores da
empresa, visto que não há evidências por parte dos clientes de que a gestão se
interesse em divulgar esses itens, causando certa confusão e falta de clareza como
percebido na pesquisa. Nesse caso, a empresa pode considerar a opinião de seus
clientes e tomar decisões no sentido de melhorar essa informação, e, ao mesmo
tempo, buscar a melhoria de seus processos para obter o posicionamento pleno da
marca que é informada e divulgada pelos gestores.
É fundamental que as empresas encarem a necessidade de ouvir seus clientes, sem
que suas sugestões sejam vistas como reclamações, mas como fator de
competitividade no mercado. A necessidade ou desejo dos clientes pode ser
analisada como pontos de melhorias e futuro destaque dos fabricantes.

6.3

Limitações da Pesquisa

Pelo fato do fabricante de ar condicionado realizar suas vendas ao mercado
somente via distribuidores (atacadistas ou varejistas), seu número de clientes diretos
é bem reduzido (20) em todo o Brasil até a data da pesquisa. Nesse mercado, foi
possível observar que a concorrência é muito forte, e devido a essa concorrência,
houve dificuldades em obter o retorno das pesquisas dentro do tempo estipulado, e
oito (8) casos não quiseram responder. O número de unidades de observação é
pequeno.
Vale destacar, também, que este estudo limitou-se a avaliar a consonância existente
entre o posicionamento da marca em relação ao ponto de vista de seus clientes sob
a perspectiva dos aspectos do produto e ações da empresa.
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6.4

Sugestões para Futuras Pesquisas

Os resultados obtidos não comportam limitações, mas podem ser utilizados como
base para novas pesquisas sobre o tema analisado por outras perspectivas, como:
identidade e imagem da marca, e um comparativo entre os concorrentes do mesmo
setor.
Como este trabalho retratou o caso de uma marca, há possibilidade de se
estudarem outras marcas disponíveis no mercado, bem como compará-las, ou até
mesmo segmentar por capacidades ou aplicações (residencial, comercial ou
industrial).
Fazer um estudo comparativo com as marcas líderes de mercado no Brasil, e
realizar pesquisa junto aos consumidores para verificar a existência de congruência
ou não entre os vários fabricantes e varejistas.
Quanto às empresas varejistas, pode-se, também, buscar uma análise entre o
posicionamento das diversas marcas, com que as mesmas trabalham, para
contribuir em relação ao ponto de venda, assim, diferenciando marca por marca e
atingindo seu público alvo. Outra sugestão é a verificação dos canais de distribuição,
que implicam mapeamentos e estudos voltados às aplicações de distribuição dos
produtos destinados aos vários públicos.
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APÊNDICES
Roteiro de Entrevista com os Gestores da Empresa
Questões
HISTÓRIA DA EMPRESA
1. Fale sobre a origem da Marca Rheem.
2. Quais momentos da história da marca você destacaria?
IDENTIDADE DE MARCA
POSICIONAMENTO
3. Como a marca se posiciona para o consumidor varejista? Qual a sua proposição de valor?
4. Como é a gestão de preços da empresa?
5. Quais os aspectos tangíveis de maior relevância na visão da empresa?
IDENTIDADE
6. Imagine sua marca como uma pessoa. Descreva-a.
CULTURA
7. Como você define a cultura de sua organização?
8. Quais os valores mais importantes que representam a marca?
RELAÇÃO
9. Qual ou quais experiência(s) a marca da sua empresa pretende proporcionar aos seus
clientes varejistas?
10. O que é feito para manter um relacionamento mais próximo com os seus distribuidores?

REPUTAÇÃO
11. Qual a imagem de seu público-alvo?
12. Como eles são? Descreva-os.
IMAGEM
13. Como seus clientes projeta sua imagem para a sociedade através da marca?
14. Como o varejo se comporta quando utiliza a marca?
Fonte: Adaptado de Lisboa e Pontes (2009)
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Questionário aplicado aos Clientes

CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS

BENEFÍCIOS

ASSOCIAÇÕES

DISTINÇÃO

(descrição/propriedades)

(agregadores

(ganhos)

(relações/lembra

(fatores

nças)

decisivos)

de valor)
DESIGN
PREÇO
FORMAS

DE

PAGAMENTO
PROMOÇÃO
Ações

de

marketing
CONSUMO
ENERGÉTICO
RUÍDO

DISPONIBILIDADE
DE PRODUTOS
INSTALAÇÃO

ATENDIMENTO

PÓS VENDAS

MIX

DE

PRODUTOS
(descrever

por

categorias)
Fonte: Adaptado de Lisboa (2009)
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Questionário aplicado aos Clientes
Meu nome é Ernane Araújo, sou Mestrando em Administração pela Fundação Pedro
Leopoldo, e estou elaborando minha Dissertação de Mestrado.
Estou realizando uma pesquisa sobre a marca de ar condicionado Rheem do Brasil visando
avaliar o grau de alinhamento entre a empresa e seus clientes varejistas quanto a sua identidade e
imagem da marca.
Conto com a sua colaboração. O tempo de resposta é de cerca de 10 minutos. Você fará
opções sobre a alternativa que melhor descreve a sua percepção sobre a empresa informada acima.
Você deverá optar na escala entregue a você, pela opção que melhor caracteriza sua opinião em
cada caso.

PERGUNTAS

Concordo Concordo Não concordo Discordo Discordo
Plenamente
nem discordo
Totalmente
(5)

1) Você considera o design das máquinas adequados?
2) O preço é competitivo com as demais marcas de mercado?
3) As formas de pagamento atendem suas necessidades?
4) São realizadas ações de marketing para divulgação da marca junto a sua empresa?
5) O selo Procel das máquinas atendem suas necessidades de mercado?
6) As máquinas são silenciosas?
7) Existe disponibilidade de produtos de acordo com suas programações?
8) A instalação é simples e atende as exigências do Inmetro?
9) O atendimento da área comercial é satisfatório?
10) O pós-vendas é ágil e soluciona os eventuais problemas das máquinas?
11) A marca possui uma linha completa em ar condicionado?
12) As pessoas se sentem bem em um ambiente que tem a marca?

(4)

(3)

(2)

(1)
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PERGUNTAS ABERTAS
13) De modo geral, como você avalia marca Rheem?

14) Qual é a imagem da marca Rheem para sua empresa?

Para finalizar, conte-nos um pouco sobre você e a sua empresa:
Gênero:
( ) Feminino ( ) Masculino
Faixa etária:
(
(
(
(
(
(
(

) Até 20 anos
) De 21 a 25 anos
) De 26 a 30 anos
) De 31 a 35 anos
) De 36 a 40 anos
) De 41 a 45 anos
) Acima de 45 anos

Escolaridade:
(
(
(
(
(

) Ensino Médio Incompleto – Antigo 2º grau
) Ensino Médio Completo – Antigo 2º grau
) Superior Incompleto
) Superior Completo
) Pós-Graduado

Faixa de renda mensal:
(
(
(
(
(
(

) Até um salário mínimo
) De 1 a 2 salários mínimos
) De 3 a 4 salários mínimos
) De 5 a 6 salários mínimos
) Acima de 7 salários mínimos
) Não possuo renda pessoal

Cargo que você ocupa na empresa em que trabalha:
(
(
(
(

) Diretor(a)
) Gerente(a)
) Proprietário(a)
) Funcionário(a)
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