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RESUMO
O presente trabalho foi elaborado visando auxiliar uma microempresa de vendas da
região do Vale do Sinos a alavancar suas vendas e aumentar sua presença na
internet. Para isto, será proposta a elaboração de uma análise situacional, que é a
parte inicial no processo de criação de um plano de marketing. Posteriormente a
empresa poderá utilizar este material para a construção de seu plano de marketing.
A empresa comercializa equipamentos de medição na área da qualidade e
metrologia e a fim de melhor entender o mercado no qual está inserida, esta fará uso
desta análise situacional. Inicialmente, será abordada a importância do marketing
com foco no ambiente digital. Em seguida, será analisada a situação atual da
empresa, bem como seu histórico, tipos de produtos comercializados e seus
processos atuais. Posteriormente, será elaborada uma análise SWOT, e por fim,
serão identificados os principais problemas.
Palavras-chave: Plano de Marketing. Análise SWOT. Marketing. Vendas.
Qualidade. Metrologia.
ABSTRACT
The present paper was elaborated aiming to help a sales micro-enterprise of the Vale
dos Sinos region to leverage its sales and to increase its presence on the internet. In
order to do that, the elaboration of a situational analysis will be proposed, which is
the initial part in the creation process of a marketing plan. Afterwards, the company
can use this material for drawing up its marketing plan. The company sells measuring
equipment in the quality and metrology fields and in order to better understand the
market in which it is inserted, it will make use of the proposed situational analysis.
Initially,

the importance of marketing will be approached focusing on its digital

environment. After that, the current situation of the company will be verified, such as
its history, types of products sold and its current processes. Subsequently, a SWOT
analysis will be developed, and finally, the main problems will be identified.
Keywords: Marketing plan. SWOT analysis. Marketing. Sales. Quality. Metrology.
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1 INTRODUÇÃO
O setor da tecnologia da informação vem revolucionando o mundo e com isso
tem crescido de forma exponencial nas últimas décadas. As empresas deste setor,
por estarem inseridas neste meio, normalmente têm mais acesso à informação e
muitas empresas e startups já nascem com uma presença digital estabelecida, ou
pelo menos com planos sólidos para tal.
Por outro lado, empresas de outros setores mais antigos, como por exemplo
as indústrias, têm buscado se adaptar e se atualizar à nova realidade, com setores
de marketing robustos, primeiramente entendendo essa revolução provocada pela
tecnologia e então se adaptando a ela.
Na área da qualidade e metrologia, que fazem parte das indústrias, ainda não
se vê a tecnologia com todo seu potencial introduzida nos processos de compra e
venda de equipamentos. Ainda não é comum compras destes equipamentos por
e-commerce, como se vê com produtos mais básicos e diários, voltados ao
consumidor final, como por exemplo smartphones, eletrodomésticos, livros, etc.
A tecnologia da informação a cada momento tem se tornado cada vez mais
parte não só do nosso cotidiano pessoal como do profissional, portanto uma
presença digital robusta tem a tendência de se tornar uma peça obrigatória para
empresas que visam conquistar posições de sucesso no mercado atual.
Através das mídias digitais, redes sociais como Instagram e o Twitter se
tornaram importantes formas de comunicação com o consumidor. Por meio delas
seus usuários trocam informações importantes sobre seu relacionamento entre si e
também sobre seu relacionamento com outras empresas e produtos. Desta forma,
as empresas têm a oportunidade de analisar a forma como seus consumidores
interagem entre si e com seus produtos.
Considerando que a maioria das microempresas de vendas não possuem
estruturas formais e robustas de marketing, e por carecerem de informações e
profissionais especializados nesta área, notamos que um bom planejamento de
marketing, aliado a uma estratégia de marketing robusta, pode se tornar uma
vantagem competitiva interessante para uma empresa que almeja sucesso frente a
seus concorrentes.
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Este trabalho visa abordar a importância do marketing para as empresas, os
diversos aspectos do plano de marketing e como uma análise situacional pode ser
aplicada na prática por uma microempresa de vendas do vale dos sinos.
Esta empresa em questão já está há 14 anos no mercado. Em 2011 iniciou
sua presença na internet com um website institucional. No entanto, sua presença
digital se resume a seu site e seus emails, que são utilizados principalmente para
contato com clientes e envio de orçamentos. Existe um mercado inexplorado no que
tange ferramentas de marketing digital, como email marketing, interação com
clientes por meio de redes sociais, divulgação de produtos e serviços em redes
sociais, dentre tantos outros.
Para melhor compreender o alcance e todas características que compõem a
vantagem competitiva que o marketing proporciona, é preciso entender a
importância do marketing como um todo. Para isso, examinaremos algumas
definições de marketing e qual sua importância para a administração de empresas.
Observando sob o ponto de vista pessoal, este trabalho me proporciona a
oportunidade de aplicar em uma empresa real, os conhecimentos teóricos adquiridos
ao longo do curso.

1.1 Objetivos
Neste item serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos
deste trabalho. Primeiramente é apresentado o objetivo geral e posteriormente os
objetivos específicos que devem ser completados para que o objetivo geral do
trabalho seja atingido.

1.1.1 Objetivo Geral
O presente trabalho tem como objetivo geral elaborar uma análise situacional
que sirva como base para a elaboração de um plano de marketing que possa ser
utilizado por uma empresa de vendas de instrumentos de medição que não possui
um setor de marketing estabelecido.
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1.1.2 Objetivos Específicos

● Investigar a atual abordagem de marketing da empresa
● Elaboração da análise SWOT
● Definição dos principais problemas identificados

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão Bibliográfica
Este capítulo trata de apresentar teorias e informações de livros e artigos
sobre o assunto abordado neste trabalho. Esta introdução aos conceitos básicos
sobre o marketing é importante para se ter uma melhor compreensão dos assuntos
abordados mais adiante no presente estudo.
Assim sendo, neste capítulo será apresentado teorias gerais e explanações
sobre o marketing, sua importância para as empresas, o marketing na atualidade e
por fim o marketing digital.

2.1.1 Definições de Marketing
O marketing, de acordo com Kotler (2000, p.30), pode ser definido como "um
processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que
necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e
serviços de valor com outros".
Em uma definição mais simplista, Kotler (1999, p.54) define o marketing como
"a arte de descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas".
Podemos notar que o marketing está relacionado às necessidades e também
desejos das pessoas. Desta forma, as necessidades e desejos das pessoas é a

6

peça central que deve ser estudada pelo marketing, de forma que a empresa possa
satisfazê-las.
A American Marketing Association, em 2013, definiu o Marketing da seguinte
forma:
Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar,
comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para
consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. (American
Marketing Association – AMA, 2013)

Novamente, podemos notar que o marketing relaciona diretamente o mercado
com as necessidades da sociedade. Entende-se então que o papel do marketing é
analisar o mercado em busca das necessidades da sociedade, a fim de poder atuar
em cima disso e assim poder lucrar.
Limeira (2007, p. 4), por sua vez, define o marketing como sendo “a função
empresarial que cria valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura
para a empresa por meio da gestão estratégica do composto de marketing”. Por
composto de marketing, entende-se mix de marketing ou “4 P’s” do marketing:
produto, preço, promoção e ponto de distribuição.

2.1.2 Marketing e suas técnicas na atualidade
O marketing nem sempre foi como ele é hoje. Anteriormente, dirigentes de
empresas e profissionais da administração tinham como prática, de uma maneira
geral, pensar no marketing e relacioná-lo mais com as vendas do que com os
consumidores.
Equiparavam o marketing a vendas, focavam em vender os produtos, ao
invés de compreender e sanar as necessidades dos clientes. Era comum os
gerentes verem os gastos no setor de marketing como despesas, ao invés de
investimento.
Na opinião de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.30), eles descrevem que
“inicialmente, o marketing era visto apenas como uma entre várias funções
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importantes de apoio à produção, ao lado dos recursos humanos, e das finanças. A
função principal do marketing era gerar demanda de produtos”.
Com o passar do tempo, os gerentes e profissionais de administração foram
entendendo a real necessidade de focar no cliente.
Esta transição fica evidente quando pensamos que hoje existem canais de
atendimento 24 horas por dia (como telefones 0800, emails para contato, etc),
pesquisas de satisfação, canais de pós venda, dentre tantas outras abordagens.
Kotler (1999) se refere a estas abordagens como marketing inteligente, no
qual o objetivo das empresas em seguir esta abordagem é melhorar o conhecimento
que a empresa tem do cliente, a fim de melhorar seu desempenho no mercado.
Conforme o aumento e avanço das mídias sociais, cada vez mais os
consumidores

irão

influenciar

outros

consumidores com suas opiniões e

experiências. Além disso, as empresas cada vez menos tem a tendência de
influenciar o comportamento de compra dos consumidores, visto que as pessoas
estão cada vez menos suscetíveis às mídias convencionais (como TV, jornais,
revistas) - portanto, seus anúncios - e passando cada vez mais tempo nos meios
digitais (como vídeo games, computador) (Kotler, Kartajaya e Setiawan, 2010).
Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.9), “como as mídias sociais são de
baixo custo e pouco tendenciosas, será delas o futuro das comunicações de
marketing”.

2.1.3 Administração do marketing e sua importância para as empresas
De acordo com Kotler (1999, p. 31), “se as empresas se concentrarem
apenas em seus custos, nunca atingirão a grandeza. Sem crescimento não pode
haver lucros.”
O objetivo final do marketing é a geração de receita para as empresas.
Segundo Kotler (1999), ele obtém este resultado por meio de identificação, avaliação
e seleção de oportunidades de mercado, estabelecendo estratégias para se
destacar no mercado-alvo.
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No entendimento de Robert Skacel (1992), o marketing é importante para as
empresas no sentido de que as auxilia a conseguir que mais clientes comprem mais
produtos ou utilizem mais serviços.
Kotler (1999) destaca também que o marketing não se limita a apenas o setor
específico de marketing dentro da empresa, mas as idéias e filosofia do marketing
devem se estender por todos os setores. Se um cliente entra em contato por algum
meio com outro setor da empresa, e é mal atendido, ele criará uma visão negativa
da empresa e todo o esforço de marketing para atrair aquele cliente terá sido em
vão.
Para Kotler (1999, p. 34), “empresas avançadas buscam fazer com que todos
os seus departamentos sejam orientados para o cliente, ou mesmo que funcionem
em função deste.”
Kotler (1999) define o processo de administração de marketing em cinco
etapas sistemáticas, que podemos representar como:
PM → SDP → MM → I → C
No qual, cada sigla significa:
● PM = Pesquisa de Mercado
● SDP = Segmentação, Definição de público-alvo e Posicionamento
● MM = Mix de Marketing (também conhecimento como os quatro P’s - produto,
preço, praça e promoção)
● I = Implementação
● C = Controle (avaliar feedback e resultados, reavaliar estratégia)
Para Las Casas (2009), o plano de marketing é importante pois pode servir de
base do plano de negócios, que por sua vez poderá atrair investidores e facilitar a
obtenção de capital.

2.1.4 Plano de marketing
Para John Westwood (1996, p. 5), "um plano de marketing deve identificar
oportunidades de negócios mais promissoras para a empresa e esboçar como
penetrar, conquistar e manter posições em mercados identificados."
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De acordo com Skacel (1992), um dos três fatores que seriam essenciais
para determinar se o marketing de uma empresa obteria sucesso é a elaboração de
um plano de marketing no qual consiga identificar estratégias e um plano de ação
para atingir os resultados esperados.
Para Kotler (1999) um plano de marketing deve ser simples e direto. No
entanto, deve conter alguns dados mínimos, como:
● Análise situacional
● Objetivos e metas de marketing
● Estratégia de marketing
● Plano de ação de marketing
● Controle de marketing
Na parte de análise situacional, que é o foco no presente trabalho, alguns
aspectos que devem ser observados são:
● Descrição da situação atual
● Análise SWOT
● Principais problemas
● Principais previsões para o futuro
Já para Westwood (1996), para um plano de marketing poder ser considerado
completo, deve no mínimo conter dados históricos, previsões futuras, objetivos e
estratégias para se alcançar estes objetivos.

2.1.5 Marketing Digital
A internet revolucionou a maneira como negócios são realizados entre
empresas e consumidores. Hoje não é mais necessário comparecer pessoalmente a
uma loja, ou então fazer a análise em diversas lojas diferentes, perguntar para
vendedores sobre especificações de produtos e dicas.
Hoje, podemos fazer toda a pesquisa de forma online, pesquisar e comparar
preços de diversas lojas diferentes, tudo ao mesmo tempo, e finalmente, realizar o
processo de compra sem precisar sair de casa. As lojas virtuais nos proporcionam
esta facilidade.
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Limeira (2007) explica que o marketing interativo surgiu quando o consumidor
passou a ter um papel central na definição da oferta das empresas, o que acabou
exigindo dessas empresas uma personalização dos seus produtos.
Tania define o marketing interativo da seguinte forma.
“O conjunto de ações de marketing direcionadas a criar uma interação entre
o cliente e a empresa, na qual ele tem um papel ativo, possibilitando a
personalização e a customização dos produtos e dos serviços oferecidos
por ela.”. (LIMEIRA, 2007, p. 10)

Com a evolução natural da tecnologia e da internet, o marketing interativo
evoluiu para o marketing eletrônico (digital). Na definição de Limeira (2007, p.10),
“marketing eletrônico é o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais
eletrônicos, como a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo da
informação recebida”.
A

internet

oportunizou

as

empresas

terem

mais

contato com os

consumidores. O contato que antes era mais esporádico ou restrito, hoje é mais
acessível por meio da internet: consumidores podem entrar em contato com as
empresas por meio de e-mail e até mesmo falar com a empresa em tempo real por
meio de chats dos sites das empresas.
Toda essa facilidade e quantidade de informação ajuda os profissionais de
marketing no sentido de que esses têm um melhor conhecimento dos seus
consumidores.
É possível também notar a importância do marketing digital quando se
considera a rapidez da evolução que a internet tem mostrado. Por exemplo, de
acordo com Turchi (2012), só no Brasil, o número de usuários de internet cresceu de
2,5 milhões em 1999 para mais de 85 milhões em 2011 e o e-commerce no Brasil
cresceu 1000% nos últimos sete anos (de 2003 a 2010).
É importante notar que, mesmo com a evolução da tecnologia da informação,
ainda há um grande percentual de empresas que ainda não fazem uso da internet especialmente micro e pequenas empresas. De acordo com Turchi (2012), foi
observado por meio de um levantamento do Comitê Gestor de Internet no Brasil
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(CGI-Brasil) que apenas 70% das micro e pequenas empresas têm acesso a
internet, contra 90% das grandes empresas.
O mais importante, no entanto, é quando analisado o engajamento das micro
e pequenas empresas em relação a publicidade na internet e participação em redes
sociais. De acordo com Turchi (2012), 30% das pequenas e médias empresas usam
ferramentas da internet para divulgar suas empresas e 17% dessas empresas tem o
perfil da empresa cadastrado em alguma rede social.
Para Limeira (2007) a internet pode ser utilizada pelas empresas como canal
de marketing de duas maneiras: primeiro, como meio de divulgação de quaisquer
tipo de informações e anúncios sobre a empresa, sem nenhum tipo de interação por
parte dos consumidores; segundo, como canal de interação com os consumidores,
seja por meios privados como e-mails, seja por redes sociais.
Ainda de acordo com Limeira (2007, p.55), “no ambiente de negócios, a
empresa utiliza a internet para implementar um modelo de negócios online, quando
ela usa a internet para vender seus produtos ou seus serviços, gerando assim
receitas e lucros.”

2.2 Elaboração da Análise Situacional
O objetivo da análise situacional é promover a compreensão das forças,
fraquezas e limitações por parte da empresa, bem como as demandas existentes do
mercado. Por meio de uma análise situacional a empresa estará melhor preparada
para definir uma estratégia mais adequada para sua situação.
Alguns pontos que podem ser observados na análise situacional e que serão
analisados neste trabalho são a análise organizacional, descrição da situação atual,
análise SWOT e principais problemas.

2.2.1 Análise Organizacional

12

Neste ponto será abordado algumas informações sobre o tipo de empresa
que será alvo deste trabalho, como sua localização, tipo de negócio e produtos que
trabalha, estrutura, entre outros.

2.2.1.1 Histórico da empresa
O presente estudo foi realizado tendo como base uma empresa de vendas de
equipamentos de medição, especializada na venda de equipamentos de precisão
para os setores de metrologia e qualidade. Esta empresa foi criada em meados de
2004, na região do vale dos sinos, a cerca de 30 km da capital Porto Alegre.
A empresa em questão é uma micro-empresa, portanto, conta com uma
estrutura enxuta, com três funcionários:
● Diretor e coordenador técnico
● Administrativo
● Técnico da qualidade

Figura 1: Organograma proposto
Fonte: Organograma proposto pelo autor

A empresa não conta com setor específico de marketing: esta atividade é
realizada pela direção e administrativo.
A empresa atua principalmente fornecendo produtos e soluções para
empresas do setor metal-mecânico, como indústrias de usinagem, fundição, plástico
e borracha. Entretanto, como a norma de qualidade ISO 9001 e outras normas de
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qualidade como a automotiva ISO/IEC 17025 exigem um controle de qualidade
estruturado, qualquer empresa que busca uma dessas certificações é um potencial
cliente.

2.2.1.2 Produtos e serviços
A empresa trabalha com vendas de instrumentos dimensionais, máquinas e
equipamentos de medição. Seu foco são as vendas de instrumentos de precisão.

Figura 2: Exemplos de instrumentos que a empresa comercializa, paquímetros e relógios comparadores,
respectivamente.
Fonte: http://www.midwestflex.com/brand/mahr.html. Acesso em 30/05/2018.

Além da venda de instrumentos e equipamentos, em função da demanda de
problemas de medição dos clientes, a empresa propõe soluções específicas, desde
o projeto até a execução final, tais como, calibres especiais, dispositivos, manuais
automatizados, etc.

Figura 3: Exemplos de dispositivos e calibres que a empresa produz.
Fonte: Fotos fornecidas pela empresa
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2.2.2 Situação atual

Para melhor estruturação e definição da situação atual da empresa, foi
realizado um checklist contendo alguns pontos de interesse com a área de marketing
e vendas da empresa. Estes dados foram coletados por meio de entrevista com o
diretor comercial, atual responsável pelas atividades de marketing da empresa.
Em relação à concorrência:
● Em uma rápida análise, é possível notar que todos os concorrentes são
basicamente do mesmo tamanho, não tendo, por exemplo, empresas
grandes ou multinacionais contra micro empresas. São todas empresas
de pequeno porte.
● Alguns desses concorrentes utilizam e-commerce, mas esta não é uma
prática comum do setor.
Em relação ao relacionamento entre a empresa e os clientes:
● As informações de contatos de clientes são organizadas através do
software de emails Outlook.
● A empresa não possui nenhum tipo de controle onde é anotado os
hábitos de consumo dos clientes, portanto não possui nenhuma análise
estatística de seus clientes.
● Foi observado que a empresa não utiliza de nenhuma rotina de email
marketing ou newsletter.
● Foi observado que a empresa não possui nenhum registro em redes
sociais a fim de manter este canal com os consumidores.
● A empresa possui um website onde consta os telefones de contato e
um formulário de contato, no qual a empresa recebe um email quando
o formulário é enviado.
Em relação às necessidades de seus clientes:
● Não é feito nenhum tipo de pesquisa com os clientes. Nas visitas
técnicas, no entanto, é feito uma pesquisa na hora onde o cliente tem a
oportunidade de demonstrar suas necessidades na área metrológica.
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● A empresa não possui um banco de dados com informações
atualizadas e precisas sobre seus clientes. Possui alguns contatos
espalhados por seus sistemas, como Outlook ou planilhas de excel.
Por não possuir esse sistema estruturado, a empresa acaba não
fazendo uso de informações sobre seus clientes, como suas
necessidades, satisfação, entre outros.
Em relação a promoção e propaganda:
● Eventualmente é realizado alguma campanha promocional, que é
divulgada por email. Normalmente ocorre uma ou duas vezes ao ano.
● Neste ponto, foi possível notar que estas campanhas não possuem
objetivos específicos e nem indicadores de controle e sucesso.
● A propaganda é realizada por meio de emails e também visitação.

2.2.3 Análise SWOT
A análise SWOT é uma ferramenta clássica da administração que tem como
objetivo a análise de mercado, utilizada basicamente para analisar os pontos fortes e
fracos, ameaças e oportunidades da empresa.
A palavra SWOT é uma sigla de origem inglesa e é um acrônimo para Forças
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças
(Threats).
A análise SWOT é bastante utilizada durante a elaboração de planejamentos
estratégicos e até mesmo no planejamento de solução para problemas específicos.
De acordo com Rocha, Ferreira e Silva (2012), a análise SWOT é
basicamente uma matriz 2 x 2 onde são preenchidos as oportunidades, ameaças,
pontos fortes e pontos fracos.
Para Westwood (1996, p. 95), que se refere a análise SWOT como análise
PFOA (Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças), "a análise PFOA
faz as perguntas que lhe permitirá determinar se a sua companhia e o seu produto
realmente serão capazes de satisfazer o seu plano e quais serão as limitações."
Após a realização da análise SWOT, a empresa tem então a oportunidade de
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traçar metas e estratégias com mais informações, a fim de aumentar suas chances
de sucesso e reduzir seus riscos.
Com base nos dados coletados até o momento, apresenta-se a seguir uma
proposta de análise SWOT.

Figura 4: Matriz SWOT
Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir será explanado com mais detalhes sobre os pontos identificados na
análise SWOT proposta acima.

2.2.3.1 Forças

● Grande experiência técnica e confiabilidade
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A empresa estudada é uma empresa que vem atuando há mais de 14 anos no
mercado. Além disso, sua equipe conta com profissionais com mais de 38 anos no
mercado, com forte experiência nas áreas da qualidade, metrologia e comércio.
● Marca própria com boa qualidade
A empresa, além dos produtos representados, também atua com fabricação de
soluções sob medida, específicos para cada problema de cada cliente. Com o apoio
de prestadores de serviço e parceiros comerciais de ótima qualidade para fabricação
de seus produtos, aliado a capacidade técnica e experiência dos profissionais da
empresa para elaboração dos projetos, seus produtos são fabricados com ótima
qualidade e são assim reconhecidos por seus clientes.
● Produtos representados de alta qualidade e confiabilidade
A empresa representa grandes marcas de instrumentos de precisão no meio da
qualidade e da metrologia, como por exemplo a alemã MAHR e a japonesa Mitutoyo,
ambas multinacionais conhecidas pela qualidade e que estão a muitos anos no
mercado.
● Pouco capital de giro necessário para as operações
Por se tratar de uma empresa de representação e vendas de produtos de terceiros,
e por atuar com estoques mínimos, a empresa não requer uma grande estrutura
física. A maioria do trabalho pode ser realizado apenas com um computador e um
telefone, não sendo exigido outros equipamentos ou investimentos. Em relação aos
produtos desenvolvidos com marca própria, por se tratar de projetos únicos, para o
desenvolvimento do mesmo basicamente são necessários recursos intelectuais,
como expertise e tempo, já que sua fabricação é terceirizada.

2.2.3.2 Fraquezas

● Falta de planejamento estratégico robusto
Como pode ser observado a empresa vem atuando sem um planejamento
estratégico robusto e atualizado, desta forma, atua sem um norte ou objetivo
específico.
● Falta de estrutura de marketing e de divulgação
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A empresa vem atuando sem um setor ou funcionário responsável pelo marketing.
Como resultado, pode-se pressupor que esteja perdendo boas oportunidades de
negócio que poderiam ser exploradas. Além disso, não existem campanhas
promocionais estruturadas e frequentes e que estejam alinhadas a estratégia da
empresa.
● Pouco conhecimento do mercado
A empresa pouco conhece sobre as necessidades dos clientes, seus hábitos de
consumo e preferências de compra. Também há uma falta de conhecimento sobre
os concorrente, mercados que possuem, demanda total do mercado e a fatia que
detém.
● Pouca presença digital
A empresa possui fraca presença digital. Não possui registro em redes sociais, não
pratica campanhas de marketing e divulgação online. A empresa possui um site,
com informações sobre sua história, produtos que comercializa, no entanto, o site
não é atualizado desde 2011. Outro ponto importante que vale ser destacado é que,
por se tratar de um site antigo, não está otimizado com as melhores práticas de
SEO, ou Search Engine Optimization, e por isso, não aparece em uma boa posição
nos resultados de busca dos buscadores, como Google, por exemplo. Outro ponto
crítico é em relação a segurança, que por se tratar de um site antigo, é vulnerável a
ataques digitais.
● Atuação apenas em mercado local
Este ponto está fortemente relacionado ao ponto anterior, fraca presença digital. A
empresa atua mais fortemente no mercado local, ou seja, da mesma cidade e
cidades vizinhas. Dentre os clientes, estão pequenas e médias empresas. Isto se
deve basicamente ao tipo de divulgação e prospecção que a empresa realiza. Como
um grande ponto forte da empresa é a confiabilidade, muitos novos clientes ficam
sabendo da empresa por meio de outros clientes. Outra forma de prospecção são as
feiras de negócios, como Feimafe e Mercopar, por exemplo. Este tipo de prospecção
tem a vantagem de estreitar a relação com os consumidores, de propiciar eles
conhecerem a empresa de perto, no entanto, como ponto negativo, seu alcance é
curto e local.
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Com uma presença digital forte, a empresa estará aberta e melhor preparada para
conhecer e atuar em negócios fora de sua área geográfica, então a distância física
não mais passa a ser um empecilho.

2.2.3.3 Oportunidades

● Economia nacional estável e em recuperação
A empresa já passou por cenários econômicos nacionais nada favoráveis, o mais
recente foi o ano de 2016, onde o Brasil enfrentava uma grande crise financeira que
havia iniciado em meados de 2014 e atingiu fortemente a indústria como um todo.
Como resultado, as empresas reduziram drasticamente o quadro de funcionários e
muitas até mesmo fecharam fábricas. De acordo com artigo da revista Época
(acesso em 20 de Maio de 2018), no triênio de 2014 a 2016, havia previsão de que a
economia deveria encolher a um ritmo médio de 2,4% ao ano. A título de
comparação, na crise financeira brasileira de 1930, a economia encolheu a um ritmo
de 1,4% ao ano.
No entanto, em 2018, o cenário é bem mais favorável e a economia mostra que o
país está novamente em ritmo de crescimento. De acordo com reportagem do site
Folha de São Paulo (acesso em 20 de Maio de 2018), em 2017 o país já
demonstrava que estava em crescimento, com crescimento na economia de 1% ao
ano.
● Indústrias em recuperação
De acordo com reportagem do site Correio Braziliense (acesso em 20 de Maio de
2018), a produção industrial nacional teve crescimento de 0,2% no ano de 2017. No
Rio Grande do Sul, o crescimento foi de 1,4%. De acordo com reportagem da revista
Veja (acesso em 20 de Maio de 2018), 58 dos 93 segmentos da indústria nacional
apresentaram crescimento em 2017, o que representa 62% da indústria. Com o
crescimento da indústria nacional, as empresas novamente passam a ter mais
confiança na hora de investir e portanto acabam podendo comprar mais.
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2.2.3.4 Ameaças

● Forte concorrência do setor
Existem diversas empresas que trabalham com a comercialização de instrumentos
dimensionais na região do Vale do Sinos. Estima-se que haja cerca de 70 empresas
concorrentes na região que trabalham com vendas de instrumentos de precisão e
equipamentos de medição. Além disso, dependendo do tipo de equipamento, é
possível também encontrá-los em lojas como ferragens.
● Concorrentes com maior estrutura e maior poder de barganha
Apesar de não possuir muitas empresas concorrentes de grande porte e nenhuma
multinacional, existem algumas outras empresas com maior estrutura e com volume
de vendas maior, o que faz com que consigam comprar de seus fornecedores em
grandes quantidades, conseguindo assim maiores margens de lucro ou menores
preços.
Como exemplo de concorrentes de grande porte, pode-se citar os dois conhecidos
como os maiores, Ferramentas Gerais e a LF Máquinas e Ferramentas.
● Facilidade de compra de produtos chineses mais baratos
A empresa estudada trabalha com um grupo seleto de representadas, todos de boa
qualidade e reconhecimento por parte do mercado. No entanto, existem no mercado
diversos fornecedores de qualidade e preços inferiores, o que pode ser um atrativo
para diversos consumidores.

2.2.4 Principais Problemas
Conforme pode-se observar nos capítulos anteriores e na análise SWOT,
alguns dos problemas que a empresa enfrenta podem ser considerados mais críticos
e até mesmo raiz para outros problemas. Dentre os principais, pode-se destacar:
● Falta de um planejamento estratégico robusto
● Falta de estrutura de marketing, plano de marketing e divulgação
● Pouca presença digital e atuação restrita ao mercado local
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Com um planejamento estratégico, a empresa estará em melhores condições
de conduzir seu negócio, com um plano e metas a seguir.
Com uma estrutura de marketing, mesmo que terceirizada por uma agência
especializada, a empresa poderá ter planos de marketing a fim de buscar novas
oportunidades de negócios ainda não exploradas e melhorar os processos já
existentes.
Da mesma forma, com uma presença digital mais robusta, a empresa terá
melhores condições de prospectar novos negócios e atingir mercados não
explorados, até mesmo superando a barreira da distância física.

3 CONCLUSÃO
Tendo em vista o objetivo de melhor entender o posicionamento da empresa
no mercado onde está inserida, sua relação com outras empresas e clientes, o
presente trabalho propôs a elaboração de uma análise situacional.
O cenário observado é que a empresa possui algumas qualidades
importantes que podem ser melhor aproveitadas. Também verificou-se que a
empresa está atualmente atuando sob boas perspectivas da economia nacional e
portanto tem a oportunidade de traçar uma melhor estratégia para aproveitar ao
máximo essa oportunidade.
Além disso, foi observado que a empresa atua em um mercado altamente
competitivo, mas que isso pode ser atenuado se a empresa conseguir se destacar
com uma estratégia robusta. Foi identificado que a empresa pode se beneficiar se
colocar esforços na elaboração de um planejamento estratégico e um plano de
marketing, e isto pode ser facilitado com a assessoria de uma agência de marketing
especializada.
Sob o ponto de vista acadêmico, este trabalho pode contribuir para o
desenvolvimento e propagação dos assuntos marketing e análise SWOT,
fortalecendo as pesquisas na área.
O presente trabalho forneceu ao autor a possibilidade de colocar em prática
alguns

dos

conhecimentos

teóricos aprendidos durante a graduação em
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Administração, o que acabou auxiliando em seu desenvolvimento acadêmico e
profissional.
Em relação às limitações deste trabalho, pode-se notar que ele foi realizado
em um período de poucos meses, o que traz implicações do ponto de vista dos
resultados obtidos já que se houvesse um período maior de tempo, os resultados
poderiam ser mais aprofundados.
Outro ponto é em relação a especificidade deste estudo, que foi desenvolvido
com o foco em uma empresa específica. Recomenda-se certo cuidado ao replicar
suas conclusões em outras realidades.
Foi decidido ocultar as informações sobre a empresa estudada, a fim de
resguardar sua privacidade e confidencialidade. A expectativa é que o presente
trabalho sirva como meio propulsor para estimular idéias e futuras atividades na área
de marketing, como um plano de marketing, campanhas na área, entre outros que a
empresa optar. De forma geral, o trabalho não encerra as discussões sobre o tema,
apenas aprofunda um pouco mais esse assunto através de um método científico
específico e estruturado.
Através da elaboração da análise situacional, pode-se atingir o objetivo de
melhor definir as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa, a fim de
que ela possa utilizar este material para um futuro plano de marketing ou até mesmo
planejamento estratégico. No curto prazo, o resultado deste trabalho poderá ser
utilizado para melhorar o processo de tomada de decisões futuras, já que a empresa
estará melhor embasada.
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