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Carta ao aluno
O crescimento e a convergência do potencial das tecnologias da 

informação e da comunicação fazem com que a educação a distância, 
sem dúvida, contribua para a expansão do ensino superior no Brasil, 
além de favorecer a transformação dos métodos tradicionais de ensino 
em uma ino vadora proposta pedagógica.

Foram exatamente essas características que possibilitaram à Unopar 
ser o queé hoje: uma referência nacional em ensino superior. Além 
de oferecer cursos nas áreas de humanas, exatas e da saúde em três 
campi localizados no Paraná, é uma das maiores universidades de 
educação a distância do país, com mais de 450 polos e um sistema 
de ensino diferenciado que engloba aulas ao vivo via satélite, Internet, 
ambiente Web e, agora, livros-texto como este.

Elaborados com base na ideia de que os alunos precisam de 
instrumentos didáticos que os apoiem — embora a educação a distância 
tenha entre seus pilares o autodesenvolvimento —, os livros-texto da 
Unopar têm como objetivo permitir que os estudantes ampliem seu 
conhecimento teórico, ao mesmo tempo em que aprendem a partir de 
suas experiências, desenvolvendo a capacidade de analisar o mundo a 
seu redor.

Para tanto, além de possuírem um alto grau de dialogicidade — 
caracterizado por um texto claro e apoiado por elementos como “Saiba 
mais”, “Links” e “Para saber mais” —, esses livros contam com a seção 
“Aprofundando o conhecimento”, que proporciona acesso a materiais 
de jornais e revistas, artigos e textos de outros autores.

E, como não deve haver limites para o aprendizado, os alunos 
que quiserem ampliar seus estudos poderão encontrar na íntegra, 
na Biblioteca Digital, acessando a Biblioteca Virtual Universitária 
disponibilizada pela instituição, a grande maioria dos livros indicada na 
seção “Aprofundando o conhecimento”.

Essa biblioteca, que funciona 24 horas por dia durante os sete dias 
da semana, conta com mais de 2.500 títulos em português, das mais 
diversas áreas do conhecimento, e pode ser acessada de qualquer 
computador conectado à Internet.

Somados à experiência dos professores e coordenadores 
pedagógicos da Unopar, esses recursos são uma parte do esforço 



da instituição para realmente fazer diferença na vida e na carreira de 
seus estudantes e também — por que não? — para contribuir com o 
futuro de nosso país.

Bom estudo!

Pró-reitoria



Apresentação
Olá a todos vocês, alunos e alunas do curso superior de Tecnologia 

Estética e Imagem Pessoal!

Este é o livro Fundamentos de gestão e marketing e é com muito 
prazer que conversamos neste momento! Sou o professor Ivan 
Ferreira de Campos e ao redigir este texto, organizar os conteúdos 
que compõem este livro e trabalhar nas unidades específicas que 
vincularão as teorias e conceitos de gestão e marketing à atuação 
de vocês, futuros profissionais da estética e imagem pessoal, realizei 
um esforço qualitativo no sentido do desenvolvimento de habilidades 
e competências que possam auxiliá-los no campo empreendedor e 
gerencial da vida profissional e empresarial de vocês.

Para nós será muito importante o tempo que passaremos juntos 
neste livro, pois devemos nos questionar e refletir como a gestão e 
o marketing serão importantes para vocês quando concluírem este 
curso e estiverem atuando em diferentes centros de estética e imagem 
pessoal.

Da mesma forma, devemos analisar a possibilidade de que 
grande parte de vocês poderá atuar de maneira independente, 
autônoma, podendo potencialmente tornarem-se empreendedores 
e empreendedoras, sendo de extrema importância, então, que 
conheçam as teorias, técnicas e funções que a gestão e o marketing 
terão no dia a dia da vida profissional de vocês.

Ademais nesta grande aventura que é o mercado de trabalho, os 
desafios e perigos são inúmeros e cabe aos aventureiros saber como 
agir para que seja possível atingir os objetivos de sucesso financeiro e 
profissional!

Pensem bem, quantos profissionais do campo da estética e 
imagem pessoal estarão formados tanto no nível técnico quanto 
superior quando vocês estiverem prontos para entrar no mercado de 
trabalho? Mesmo que vocês já atuem e estejam realizando este curso 
para aprimorarem suas habilidades e conhecimentos, quais são seus 
diferenciais?

Espero que pensem nisso ao realizarem a leitura deste livro, sendo 
que em particular nesta primeira unidade do livro Fundamentos da 
gestão e marketing, percorreremos um caminho de introdução 



relacionado aos conceitos inerentes à Administração, de forma que 
seja possível conversamos acerca das abordagens que moldaram a 
atuação empresarial a partir do século XX, nos guiando ao presente 
momento em que nossas empresas vivenciam e enfrentam os 
inúmeros desafios citados.

Tais conceitos encontram-se vivos na realidade das micro, 
pequenas e médias empresas, e mesmo alguns destes que datam do 
início do século passado estão tão vivos como se estivéssemos falando 
diretamente das empresas dos tempos de Taylor e Ford.

Ainda trabalharemos aspectos fundamentais para o entendimento 
das engrenagens do sistema gerencial, a saber: os processos 
administrativos, as funções básicas da administração e como a 
organização das atividades e o planejamento surgiram de maneira a 
possibilitar a vivência dentro das organizações.

É de suma importância que vocês acessem os links e aproveitem os 
espaços de leitura complementar, bem como as discussões propostas 
para que seu conhecimento seja aprofundado, pois assim ser á possível 
a vocês estabelecerem uma rotina de estudos que contribuirá para 
que tenhamos uma base sólida de compreensão acerca dos demais 
conceitos que serão trabalhados.

Por falarmos em base sólida, a seguir cita-se uma passagem textual 
que guiará seus estudos na busca por esse entendimento de que 
acabamos de falar.

Bons estudos!

Prof. Ivan Ferreira de Campos

O conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para 
o desenvolvimento de qualquer pessoa.

Peter Drucker



Unidade 1

Fundamentos da 
administração

Apresentar os conceitos introdutórios inerentes à gestão de 
empresas, passando pelos pensamentos de autores clássicos e 
pelo processo administrativo de maneira que seja possível aos 
alunos entender como se dá a gestão nas organizações.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção passaremos pelo processo e pelos estudos que originaram 

a teoria administrativa, de maneira a entender-se de que forma e quais 

motivos fizeram surgir a “Ciência da Administração”. Desde as abordagens 

que passaram pelos estudos de Frederick Winslow Taylor, assim como pelo 

processo gerencial, abordagem comportamental e pela teoria que podemos 

associar à gestão de empresas hoje, observaremos como as diferentes 

empresas passaram a vivenciar uma visão sistêmica que as guiasse em busca 

de melhores resultados.

Nesta seção com um natural foco na abordagem clássica de Henri Fayol, 

observaremos como constitui-se o processo de gestão por processos, ou 

seja, a organização das funções administrativas. Nosso objetivo é conhecer 

o processo de divisão das funções e organização das rotinas gerenciais das 

empresas. Com o desenvolvimento desta perspectiva, espera-se que vocês 

identifiquem na vivência profissional os pontos que motivam a organização 

dos processos em favor dos resultados organizacionais.

Seção 1 | Fundamentos da administração

Seção 2 | Processo administrativo

Luciane Soutello Koetz
Ivan Ferreira de Campos





Introdução à unidade
Como surgiu a Administração e o processo gerencial? Ninguém 

sabe, ninguém viu!

Essa pergunta e essa resposta — nitidamente descompromissada 
e até mesmo debochada — fazem parte não apenas do imaginário 
popular, mas em particular, fazem parte da vida de muitas empresas.

O processo de gestão advindo da Administração e do 
desenvolvimento das empresas e de duas funções não surgiu do nada, 
aliás, mesmo sabendo que a administração teve sua concepção formal 
apenas no século XX, podemos e devemos entender que as empresas 
já existiam e as funções empresariais já eram percebidas, ainda que não 
fossem estudadas e desenvolvidas.

Com o surgimento da abordagem mercadológica moderna e das 
funções empresariais em que um sistema econômico passou a ter 
finalidade e houve a necessidade de entender-se como movimentar 
o mercado em função de objetivos econômicos cada vez maiores, 
podemos assumir que surgiu a necessidade de que profissionais das 
mais diferentes áreas entendessem o que é a administração e como se 
dá o processo gerencial.

Médicos, fisioterapeutas, profissionais do esporte, professores, 
pesquisadores, atores e atrizes, bem como empresários dos mais 
variados segmentos, em que podemos incluir os profissionais da estética 
e imagem pessoal, devem não apenas ter o interess de conhecer os 
conceitos e teorias que formam a administração, como também 
devem desenvolver habilidades e conhecimentos que propiciem 
melhores condições para o desenvolvimento de suas atividades no 
campo prático profissional e empreendedor.

Bons estudos!
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Seção 1

Fundamentos da administração

Introdução

Vivemos em uma sociedade formada por organizações, e essas 
organizações fornecem meios de subsistência para muitas pessoas. 
Podemos perceber essa relação no comentário feito por Cury (2000, 
p. 103):

Esta é uma realidade para um número grande de pessoas, por esse 
motivo necessitamos compreender este universo de organizações. As 
organizações fazem parte de nossas vidas, vejam algum exemplo de 
dependência que temos em relação a elas:

• Necessitamos de serviços de saúde — dependemos de hospital;

• Necessitamos nos vestir — dependemos das fábricas de roupas;

• Necessitamos de trabalho — dependemos de organizaçõ es ou 
empresas;

• Necessitamos nos capacitar — dependemos de instituição de 
ensino.

Stoner e Freeman (1994) afirmam que as organizações são, por 
diversos motivos, um elemento necessário à vida civilizada.

Em decorrência dessa importância, iremos nesta unidade focar 
nossa atenção em com preender o que são organizações e quais 
suas características. Então vamos lá!

Organizações

Vamos ver algumas definições do que é organização:

Hoje, podemos dizer que vivemos em uma sociedade 
eminentemente organizacional. Nas socie dades 
complexas, o homem, em todas as etapas de sua vida, desde 
o nascimento até a morte, depende das organizações, é 
controlado por organizações e nelas passa a maior parte 
de seu tempo.
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A organização é uma coletividade formada por pessoas 
que: tem a função de produzir bens e prestar serviços 
à sociedade, bem como atender as necessidades de 
seus participantes, e possui uma estrutura formada por 
indivíduos que se relacionam, colaborando e dividindo 
o trabalho para transformar insumos em bens e serviços 
(BERNARDES; MARCONDES, 2006, p. 14).

“Organização é uma entidade social composta de pessoas e de 
recursos, deliberadamente estruturada e orientada para alcançar um 
objetivo comum” (CHIAVENATO, 2003, p. 23).

Gibson et al. (2006) contribuem dizendo que as organizações são 
entidades que capacitam a sociedade a buscar realizações que não 
podem ser atingidas por pessoas atuando individualmente.

As organizações têm como finalidade atender ne cessidades que 
a sociedade demanda. Como essas de mandas são heterogêneas, as 
organizações também são. Elas têm finalidades e objetivos distintos, 
têm tamanhos, missão, visão, estrutura e outras inúmeras características 
que a as fazem ser muito diferentes umas das outras.

Maximiano (2004) diz que uma organização é um sistema de 
recursos que procura realizar algum tipo de objetivo (ou conjunto 
de objetivos), e que além dos objetivos e recursos, as organizações 
contam também com dois outros componentes, são eles: processos 
de transformação e divisão do trabalho.

Weber (apud CURY, 2000, p. 15) contribui dizendo que a 
caracterização se dá pela:

• Divisão do trabalho, do poder e das responsabilidades 
de comunicação, divisão essa que não é obra de casua 
lidade nem obedece a um esquema tradicional, senão 
que tem sido deliberadamente planejada, para favorecer a 
realização de fins específicos;
• Presença de um ou mais centros de poder que controlam 
os esforços concentrados da organização e os dirigem 
até seus fins; estes centros de poder, ademais, revisam 
continuamente a atuação da organização e remodelam 
sua estrutur a, onde se tornar necessário, para aumentar 
sua eficiência;
• Substituição de pessoal, isto é, que as pessoas que não 
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satisfazem possam ser dispensadas e suas tarefas atribuídas 
a outras. A organização pode também mudar seu pessoal 
por meio de transferência e promoção.

Assim, então, compreendemos que para que se caracterize como 
uma organização formal esta deve possuir características como as 
apresentadas anteriormente.

1.1 As organizações e o relacionamento com as pessoas

As organizações são compostas por pessoas, e estas são 
partes importantes no desenvolvimento e no desempenho das 
organizações. Entendemos melhor esse relacionamento quando 
sabemos qual é a relação existente entre as organizações e as 
pessoas.

As organizações se relacionam com várias pessoas: com 
os proprietários, com os funcionários, com clientes, com a 
comunidade, com fornecedores, com concorrentes, com órgãos 
regulamentadores e outros. Esse relacionamento é uma via de mão 
dupla. As organizações esperam das pessoas e as pessoas esperam 
das organizações. Ex.:

1.2 Que outras formas de relacionamentos há entre as 
organizações e as pessoas?

O relacionamento das pessoas com as organizações é fundamental 
e imprescindível, pois não se pode negar que existe um ciclo de 
dependência entre elas, assim como as organizações dependem das 
pessoas, as pessoas dependem das organizações.

Vejamos agora algumas distinções entre as organizações.

A primeira delas é quanto à finalidade, elas podem ser organizações 
que produzem bens ou que prestam serviços.

F u n d a m e n t o s  d a  a d m i n i s t r a ç ã o  5

1.1 As organizações e o relacionamento com as 
pessoas 

As organizações são compostas por pessoas, e estas são partes importantes no de-
senvolvimento e no desempenho das organizações. Entendemos melhor esse relaciona-
mento quando sabemos qual é a relação existente entre as organizações e as pessoas. 

As organizações se relacionam com várias pessoas: com os proprietários, com os 
funcio nários, com clientes, com a comunidade, com fornecedores, com concorrentes, 
com órgãos regulamentadores e outros. Esse relacionamento é uma via de mão dupla. 
As organizações esperam das pessoas e as pessoas esperam das organizações. Ex.: 

1.2 Que outras formas de relacionamentos há entre 
as organizações e as pessoas? 

O relacionamento das pessoas com as organizações é fundamental e imprescin-
dível, pois não se pode negar que existe um ciclo de dependência entre elas, assim 
como as organizações dependem das pessoas, as pessoas dependem das organizações. 

Vejamos agora algumas distinções entre as organizações. 

A primeira delas é quanto à finalidade, elas podem ser organizações que produ-
zem bens ou que prestam serviços. 

 Organização formal: aqui poderíamos relembrar o que lemos na 
última citação de Weber que caracteriza a organi zação formal, 
pela divisão do trabalho, do poder, das responsabilidades, do 
centro de poder e também da substituição das pessoas; 

 Organização informal: agrupamentos naturais de pessoas em 
situações de trabalho, que se juntam em resposta a necessidades 
sociais. “São grupos que evo luem naturalmente, por afinidade 
e interesses comuns” (GIBSON et al., 2006, p. 235). 

Em relação aos setores da sociedade, elas podem ser organizações do primeiro 
setor, segundo setor e terceiro setor. 

No primeiro setor temos as organizações de interesses públicos, aquelas que 
existem para servir a sociedade (público em geral), são mantidas pelo poder público. 
Órgãos governamentais: ministérios, secretarias, autarquias e empresas de economia 
mista (que têm dinheiro público aplicado). 
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1.1 As organizações e o relacionamento com as 
pessoas 

As organizações são compostas por pessoas, e estas são partes importantes no de-
senvolvimento e no desempenho das organizações. Entendemos melhor esse relaciona-
mento quando sabemos qual é a relação existente entre as organizações e as pessoas. 

As organizações se relacionam com várias pessoas: com os proprietários, com os 
funcio nários, com clientes, com a comunidade, com fornecedores, com concorrentes, 
com órgãos regulamentadores e outros. Esse relacionamento é uma via de mão dupla. 
As organizações esperam das pessoas e as pessoas esperam das organizações. Ex.: 

1.2 Que outras formas de relacionamentos há entre 
as organizações e as pessoas? 

O relacionamento das pessoas com as organizações é fundamental e imprescin-
dível, pois não se pode negar que existe um ciclo de dependência entre elas, assim 
como as organizações dependem das pessoas, as pessoas dependem das organizações. 

Vejamos agora algumas distinções entre as organizações. 

A primeira delas é quanto à finalidade, elas podem ser organizações que produ-
zem bens ou que prestam serviços. 

 Organização formal: aqui poderíamos relembrar o que lemos na 
última citação de Weber que caracteriza a organi zação formal, 
pela divisão do trabalho, do poder, das responsabilidades, do 
centro de poder e também da substituição das pessoas; 

 Organização informal: agrupamentos naturais de pessoas em 
situações de trabalho, que se juntam em resposta a necessidades 
sociais. “São grupos que evo luem naturalmente, por afinidade 
e interesses comuns” (GIBSON et al., 2006, p. 235). 

Em relação aos setores da sociedade, elas podem ser organizações do primeiro 
setor, segundo setor e terceiro setor. 

No primeiro setor temos as organizações de interesses públicos, aquelas que 
existem para servir a sociedade (público em geral), são mantidas pelo poder público. 
Órgãos governamentais: ministérios, secretarias, autarquias e empresas de economia 
mista (que têm dinheiro público aplicado). 
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• Organização formal: aqui poderíamos relembrar o que 
lemos na última citação de Weber que caracteriza a 
organi zação formal, pela divisão do trabalho, do poder, 
das responsabilidades, do centro de poder e também da 
substituição das pessoas;
• Organização informal: agrupamentos naturais de 
pessoas em situações de trabalho, que se juntam em 
resposta a necessidades sociais. “São grupos que evoluem 
naturalmente, por afinidade e interesses comuns” (GIBSON 
et al., 2006, p. 235).

Em relação aos setores da sociedade, elas podem ser organizações 
do primeiro setor, segundo setor e terceiro setor.

No primeiro setor temos as organizações de interesses públicos, 
aquelas que existem para servir a sociedade (público em geral), são 
mantidas pelo poder público. Órgãos governamentais: ministérios, 
secretarias, autarquias e empresas de economia mista (que têm 
dinheiro público aplicado).

No segundo setor temos as organizações de interesses privados, 
as denominadas empresas que têm como finalidade a obtenção de 
lucros. As empresas podem ser industriais, comerciais e prestadoras 
de serviços. No Quadro 1.1 temos os exemplos e a descrição de 
cada uma delas:

No terceiro setor temos as organizações de interesses públicos. 
Estas são mantidas pela iniciativa privada, porém são entidades 
sem fins lucrativos. Alguns exemplos são: ONGs (organizações 
não governamentais); associações de pessoas físicas, fundações, 
organizações sem fins lucrativos, Oscip (Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público) e entidades de assistência social.

Em relação à dimensão, são apresentadas duas classi ficações, a do 
BNDS e a do Sebrae.

Fonte: Koetz (2009, p. 4).

Quadro 1.1 | Empresas

6 F U N D A M E N T O S  D E  G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G

No segundo setor temos as organizações de interesses privados, as denominadas 
empresas que têm como finalidade a obtenção de lucros. As empresas podem ser 
industriais, comerciais e prestadoras de serviços. No Quadro 1.1 temos os exemplos 
e a descrição de cada uma delas: 

Quadro 1.1 Empresas

Industriais Comerciais Prestadodoras de serviços

São as transformadoras; trans-
formam a matéria-prima

São as que comercializam; 
compram e vendem

São aquelas que prestam 
serviços

Fábrica de móveis
Fábrica de carros
Fábrica de eletrodomésticos

Loja
Supermercado
Posto de gasolina

Escola
Segurança
Hotel

Fonte: Koetz (2009, p. 4).

No terceiro setor temos as organizações de interesses públicos. Estas são mantidas 
pela iniciativa privada, porém são entidades sem fins lucrativos. Alguns exemplos são: 
ONGs (organizações não  governamentais); associações de pessoas físicas, fundações, 
organizações sem fins lucrativos, Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público) e entidades de assistência social. 

Em relação à dimensão, são apresentadas duas classi ficações, a do BNDS e a do Sebrae. 

A classificação de porte de empresa adotada pelo BNDS e aplicável a indústria, 
ao comércio e aos serviços é a seguinte: 

 Microempresas: receita operacional bruta anual ou anua lizada até R$ 1.200.000 
(um milhão e duzentos mil reais);

 Pequenas empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 
1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500.000 
(dez milhões e quinhentos mil reais);

 Médias empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 
10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60 
milhões (sessenta milhões de reais);

 Grandes empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 
R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais). 

No site do Sebrae você encontra uma classificação de em presas industriais por 
número de empregados (Quadro 1.2). 

Quadro 1.2 Classificação de empresas industriais por número de empregados 

Parte/setor Indústria Comércio e serviços

Microempresas Até 19 empregados Até 9 empregados

Empresas de pequeno porte De 20 a 99 De 10 a 49

Médias De 100 a 499 De 50 a 99

Grandes 500 ou mais 100 ou mais

Fonte: Koetz (2009, p. 5).
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A classificação de porte de empresa adotada pelo BNDS e aplicável 
a indústria, ao comércio e aos serviços é a seguinte:

• Microempresas: receita operacional bruta anual ou anua lizada até 
R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais);

• Pequenas empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada 
superior a R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou 
igual a R$ 10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil reais);

• Médias empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada 
superior a R$ 10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior 
ou igual a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais);

• Grandes empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada 
superior a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais).

No site do Sebrae você encontra uma classificação de empresas 
industriais por número de empregados (Quadro 1.2).

Com base na Resolução n. 054 do presidente do IBGE, de 19/12/94, 
publicada no Diário Oficial da União n. 244 em 26/12/94, vem sendo 
implementada desde 1995 uma classificação relacionada à atividade 
industrial e econômica brasileira, pelo Sistema Estatístico Nacional e 
órgãos da administração federal (KOETZ, 2009).

Além das distinções apresentadas, cabe salientar que as 
organizações ainda têm outras características que as dis tinguem 
como: tamanho, interesse, cultura, localização, as pessoas que a 
compõem, desempenho.

Fonte: Koetz (2009, p. 5).

Quadro 1.2 | Classificação de empresas industriais por número de empregados

6 F U N D A M E N T O S  D E  G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G

No segundo setor temos as organizações de interesses privados, as denominadas 
empresas que têm como finalidade a obtenção de lucros. As empresas podem ser 
industriais, comerciais e prestadoras de serviços. No Quadro 1.1 temos os exemplos 
e a descrição de cada uma delas: 

Quadro 1.1 Empresas

Industriais Comerciais Prestadodoras de serviços

São as transformadoras; trans-
formam a matéria-prima

São as que comercializam; 
compram e vendem

São aquelas que prestam 
serviços

Fábrica de móveis
Fábrica de carros
Fábrica de eletrodomésticos

Loja
Supermercado
Posto de gasolina

Escola
Segurança
Hotel

Fonte: Koetz (2009, p. 4).

No terceiro setor temos as organizações de interesses públicos. Estas são mantidas 
pela iniciativa privada, porém são entidades sem fins lucrativos. Alguns exemplos são: 
ONGs (organizações não  governamentais); associações de pessoas físicas, fundações, 
organizações sem fins lucrativos, Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público) e entidades de assistência social. 

Em relação à dimensão, são apresentadas duas classi ficações, a do BNDS e a do Sebrae. 

A classificação de porte de empresa adotada pelo BNDS e aplicável a indústria, 
ao comércio e aos serviços é a seguinte: 

 Microempresas: receita operacional bruta anual ou anua lizada até R$ 1.200.000 
(um milhão e duzentos mil reais);

 Pequenas empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 
1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500.000 
(dez milhões e quinhentos mil reais);

 Médias empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 
10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60 
milhões (sessenta milhões de reais);

 Grandes empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 
R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais). 

No site do Sebrae você encontra uma classificação de em presas industriais por 
número de empregados (Quadro 1.2). 

Quadro 1.2 Classificação de empresas industriais por número de empregados 

Parte/setor Indústria Comércio e serviços

Microempresas Até 19 empregados Até 9 empregados

Empresas de pequeno porte De 20 a 99 De 10 a 49

Médias De 100 a 499 De 50 a 99

Grandes 500 ou mais 100 ou mais

Fonte: Koetz (2009, p. 5).
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Para saber mais

Uma fonte de informação interessante é a Classificação Nacional 
das Atividades Econômicas, que é oficialmente adotada pelo Sistema 
Estatístico Nacional e pelos órgãos federais gestores de registros 
administrativos.
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O desempenho de uma organização pode ser medido de várias 
maneiras, mas as mais comuns são em relação a sua eficiência e sua 
eficácia.

[Eficiência]: é a palavra usada para indicar que a 
organização realiza seus objetivos. Quanto mais alto o 
grau de realização dos objetivos, mais a organização é 
eficaz.
[Eficácia]: é a palavra usada para indicar que a organização 
utiliza produtivamente, ou de maneira econômica, seus 
recursos. Quanto mais alto o grau de produtividade ou 
economia na utilização dos recursos, mais eficiente a 
organização é. Em muitos casos, isso significa usar menor 
quantidade de recursos para produzir mais (MAXIMIANO, 
2004, p. 35 apud KOETZ, 2009, p. 5).

Ser eficaz é alcançar os objetivos organizacionais. Ser eficiente é 
alcançar esses objetivos com o mínimo de desperdício de recursos, 
ou seja, fazer melhor uso possível do dinheiro, do tempo, dos materiais 
e das pessoas (BATEMAN; SNEL, 2007, p. 16). Assim, o bom adminis 
trador ou gestor deve procurar atingir os objetivos das organizações 
sendo o mais eficiente e eficaz possível.

Devemos ser capazes então de compreender o porquê da existência 
e da importância da administração, afinal é somente por intermédio 
de uma boa administração que as orga nizações conseguem ter 
um excelente desempenho. É por meio da administração que as 
organizações tornam-se capazes, produtivas e obtêm sucesso.

Na história da humanidade temos vários exemplos de administração, 
voltemos a 4.000 a.C. e vemos a administração de grandes projetos, 
como exemplo: as pirâmides do Egito. Assim, podemos começar a 
pensar em como foi feita a gestão de um projeto tão grandioso. A história 
mostra que não há comprovação exata de como as pirâmides foram 
construídas, inúmeras suposições e teorias foram e são apresentadas, 
e muitas delas enfatizam caracterís ticas e técnicas utilizadas hoje nas 
organizações. Pensemos no contingente de pessoas que fizeram 
parte da realização desse projeto (mão de obra) e nos recursos físicos 
necessários para a construção, também podemos pensar no fato de 
que elas foram construídas mediante a um estabelecimento de objetivo 
prévio e também da realização de um planejamento par a conseguir 
alcançar esse objetivo.
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Assim como o exemplo anterior, no decorrer dos tempos 
poderíamos citar vários proje tos que foram realizados e tiveram a 
mesma necessidade de encontrar soluções para serem concretizados.

As repostas para essa questão (encontrar soluções) estão 
constantemente sendo buscadas. Quando estivermos lendo algumas 
das abordagens administrativas iremos identificar que basicamente 
a proposta de cada uma delas era buscar respostas e soluções para 
essas neces sidades. E isto ainda continua acontecendo, conforme 
as modificações vão acontecendo, vão surgindo novas buscas por 
soluções.

1.3 Mas afinal, o que é administração?

Montana e Charnov (2006, p. 2) definem a administração como o 
“ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para realizar 
os objetivos da organização, bem como de seus membros”.

Encontramos outras palavras que definem o mesmo conceito — 
administração. Maximiano (2004) diz que podemos deparar com 
outras terminologias que também definem esse processo dinâmico de 
tomar decisões sobre a utilização de recursos, são elas: Management e 
Gestão. Mas basicamente quando nos deparamos com essas palavras 
estamos falando da mesma coisa.

Caravantes, Panno e Kloeckner (2005, p. 385) dizem que 
a administração é o “processo de consecução dos objetivos 
organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz, por meio do 
planejamento, da organização, da liderança e do controle dos recursos 
organizacionais”. “Administração é uma palavra antiga, associada a 
outras que se relacionam com o processo de tomar decisões sobre 
recursos e objetivos.” (MAXIMIANO, 2004, p. 33).

1.4 E qual sua finalidade?

Segundo Taylor (apud OLIVEIRA; PRADO; SILVA, 2005) o principal 
objetivo da adminis tração deve ser o de assegurar o máximo de 
prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade 
ao empregado.

Outro objetivo da administração é fazer com que os impactos do 
desempenho das orga nizações diante da sociedade sejam positivos.
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1.5 O que você acha que determina o sucesso empresarial?

Poderíamos enumerar uma série de itens, porém iríamos fugir 
de nosso foco, o importante para nós é que um dos motivos mais 
importantes está relacionado com a maneira como administramos.

E é o ato de administrar que faz com que as organizações sejam 
capazes de utilizar cor retamente seus recursos e atingir seus objetivos 
(MAXIMIANO, 2004).

Atualmente, sabemos que qualquer tipo de organização necessita 
de um mínimo de organização para poder sobreviver.

A administração na sociedade moderna tornou -se vital e 
indispensável. Em uma sociedade de organizações, na qual 
a complexidade e a interdependência das organizações 
constituem o aspecto crucial, a Administração avulta 
como o fator-chave para a melhoria da qualidade de vida e 
para a solução dos problemas mais complexos que afligem 
a humanidade de hoje (CHIAVENATO, 2003, p. 20).

Com isto, em um contexto de concorrência cada vez mais acirrada e 
de um mundo em constantes mudanças, as perspectivas são de que as 
atividades organizacionais cada vez mais exijam pessoas especializadas 
e com competências diversas, assim como exigem também que as 
organizações sejam cada vez mais flexíveis e tenham a capacidade de 
modificar-se e de adaptar-se.

1.6 Habilidades

Muitas são as habilidades necessárias para atuar em uma atividade 
gerencial, principal mente no contexto atual, dinâmico e desafiador. 
Kantz (apud MONTANA; CHARNOV, 2006) classificou as habilidades 
críticas dos gerentes em três categorias: técnicas (ou operacionais), 
humanas e conceituais. Alguns autores defendiam e defendem que 
o sucesso do administrador é em decorrência de traços particulares. 
Pensando no que foi estabelecido por Kantz, temos a visão de que o 
que determinará o sucesso será a capacidade do que ele faz, e não das 
características que ele tem.

Agora vamos conhecer cada uma das habilidades separadamente.
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1.6.1 Habilidades técnicas

As habilidades técnicas são aquelas que estão relacionadas com a 
realização do trabalho, ou seja, relacionadas com o conhecimento que 
se tem acerca do desenvolvimento das atividades, é o como fazer. Esse 
tipo de habilidade é mais utilizado no nível operacional da organização.

1.6.2 Habilidades humanas

As habilidades humanas são aquelas relacionadas com o lidar 
com pessoas. Essas habilidades exigem capacidade de comunicação, 
de liderança, de motivação, ou seja, habilidade de se relacionar 
com outras pessoas. Essas habilidades são necessárias em qualquer 
nível organizacional, mas principalmente aos que ocupam cargo de 
liderança.

1.6.3 Habilidades conceituais

As habilidades conceituais são aquelas que envolvem a visão da 
organização como um todo. Para Montana e Charnov (2006, p. 8) 
é a “habilidade de pensar conceitualmente e solucionar problemas 
complexos com consequências de prazo mais longo para a empresa”.

Essas habilidades são exigidas principalmente daqueles profissionais 
que ocupam cargos elevados nas organizações, pois exige destes que 
tenham capacidade de análise crítica, pensamento analítico e facilidade 
na compreensão dos problemas e formulação de respostas.

1.6.4 Habilidades e papéis administrativos

O desempenho administrativo é fortemente dependente de 
habilidades que os administradores devem ter e dos papéis que 
assumem em função das contingências.

1.6.5 Habilidades administrativas, de Katz

As habilidades são necessárias para um bom desempenho em 
qualquer tipo de atividade, em qualquer situação.

Habilidades são as destrezas específicas para transformar 
conhecimento em ação, que resulte no desempenho desejado para 
alcan ce dos objetivos.
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Há basicamente três tipos de habilidades necessárias, segundo 
Robert L. Katz, para que o administrador possa atuar de maneira eficaz 
no processo de suas atividades. São elas:

• habilidades técnicas: aquelas relacionadas ao desempenho de 
funções ou trabalhos especializados dentro da organização; consistem 
no conhecimento, nos métodos técnicos e nos equipamentos para a 
realização de tarefas específicas;

• habilidades humanas: aquelas relacionadas ao tratamento com 
pessoas; consistem na capacidade e no discernimento para trabalhar 
com pessoas, compreendendo suas atitudes e motivações, exercendo 
a liderança;

• habilidades conceituais: as relacionadas à capacidade de ver a 
empresa de maneira total; consistem na capacidade de compreender 
as complexidades da organização, de modo global, e promover o 
ajustamento do comportamento dos participantes da organização.

Os administradores, além dessas habilidades, devem desenvolver o 
conhecimento aplicado dentro de cada uma delas, para que se torn 
em eficazes.

Resumindo: um administrador deve ser alguém que a) dirija as 
atividades de outras pessoas e b) assuma a responsabilidade de alcançar 
determinados objetivos, por meio da soma de esforços.

Nos diversos níveis administrativos, as habilidades estão distribuídas 
conforme a Figura 1.1.

Nela, observa-se que no nível da alta administração é necessária 
pouca quantidade de habilidade técnica e grande quantidade de 
habilidade conceitual.

A alta administração (diretoria) deve se ocupar em resolver 
tarefas complexas e abstratas, tais como soluções de problemas, 
tomadas de decisão, criatividade, dentre outras que envolvem 
estudos analíticos e quantitativos.

As habilidades conceituais também incluem a habilidade de 
definir e entender situações, isto é, o planejamento organizacional.

Esses sistemas abstratos são os mais difíceis, porque implicam 
analisar as mudanças no ambiente e desenvolver respostas para 
elas, o que os torna também complexos.
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Fonte: Koetz (2009, p. 11).

Figura 1.1 | As habilidades gerenciais, nos diversos níveis da administração

F u n d a m e n t o s  d a  a d m i n i s t r a ç ã o  11

A alta administração (diretoria) deve se ocupar em resolver tarefas complexas e 
abstratas, tais como soluções de problemas, tomadas de decisão, criatividade, dentre 
outras que envolvem estudos analíticos e quantitativos.

As habilidades conceituais também incluem a habilidade de definir e entender 
situações, isto é, o planejamento organizacional.

Esses sistemas abstratos são os mais difíceis, porque implicam analisar as mudan-
ças no ambiente e desenvolver respostas para elas, o que os torna também complexos.

Figura 1.1 As habilidades gerenciais, nos diversos níveis da administração

Fonte: Koetz (2009, p. 11).

A média administração (gerência convencional) precisa relativamente de uma menor 
quantidade de habilidade conceitual do que a alta administração para a sua eficácia fun-
cional, porém necessita em maior quantidade do que a supervisão. Por outro lado, a admi-
nistração operacional (supervisão) precisa de grande quantidade de habilidades técnicas (o 
“saber fazer”), por causa da necessidade de resolução rápida dos problemas operacionais 
(que dependem mais do conhecimento técnico do que de qualquer outra variável). 

À medida que se sobe na escala hierárquica, maior é a necessidade de habili-
dades conceituais e menor a de habilidades técnicas. As habilidades humanas são 
fortemente exigidas em todos os níveis hierárquicos da organização; no entanto, 
quando ocorre um crescimento hierárquico, as habilidades humanas se deslocam de 
intragrupais para intergrupais. 

1.7 Competência administrativa 
Os educadores estão muito interessados na identificação das competências ne-

cessárias para o su cesso na carreira administrativa. As competências são “exigências” 
além das funções de planejamento, organização, direção e controle administrativos. 

Uma competência administrativa é um conjunto de conhecimentos, habilida-

des, comportamentos e atitudes de que uma pessoa necessita para ser eficaz em 

um vasto campo de atividades administrativas, em vários tipos de organizações.
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A média administração (gerência convencional) precisa 
relativamente de uma menor quantidade de habilidade conceitual 
do que a alta administração para a sua eficácia funcional, porém 
necessita em maior quantidade do que a supervisão. Por outro lado, a 
administração operacional (supervisão) precisa de grande quantidade 
de habilidades técnicas (o “saber fazer”), por causa da necessidade de 
resolução rápida dos problemas operacionais (que dependem mais do 
conhecimento técnico do que de qualquer outra variável).

À medida que se sobe na escala hierárquica, maior é a necessidade 
de habilidades conceituais e menor a de habilidades técnicas. As 
habilidades humanas são fortemente exigidas em todos os níveis 
hierárquicos da organização; no entanto, quando ocorre um 
crescimento hierárquico, as habilidades humanas se deslocam de 
intragrupais para intergrupais.

1.7 Competência administrativa

Os educadores estão muito interessados na identificação das 
competências necessárias para o su cesso na carreira administrativa. 
As competências são “exigências” além das funções de planejamento, 
organização, direção e controle administrativos.

Uma competência administrativa é um conjunto de conhecimentos, 
habilidades, comportamentos e atitudes de que uma pessoa necessita 
para ser eficaz em um vasto campo de atividades administrativas, em 
vários tipos de organizações.
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Algumas competências pessoais para o sucesso gerencial estão 
listadas a seguir, extraídas da Ame rican Assembly of Collegiate Schools 
of Business (AACSB):

• liderança: habilidade de influenciar outros a reali zar tarefas;

• auto-objetividade: habilidade de avaliar a si mesmo realisticamente;

• pensamento analítico: habilidade de interpretar e explicar padrões 
em informações;

• flexibilidade comportamental: habilidade de modificar o 
comportamento pessoal para alcançar uma meta;

• comunicação escrita: habilidade de se expressar cla ramente por 
escrito;

• comunicação verbal: habilidade de expressar claramente ideias 
em apresentações orais;

• impacto pessoal: habilidade de criar uma boa impressão e instigar 
confiança;

• resistência ao estresse: habilidade de realizar tarefas sob condições 
estressantes;

• tolerância na incerteza: habilidade de produzir em situações 
adversas.

Todo o objeto das habilidades e competências administrativas 
se apoia na aprendizagem, definida como qualquer mudança de 
comportamento como resultado da experiência.

Com efeito, a aprendizagem é também uma habilidade que 
substancialmente afeta o crescimento e o desenvolvimento pessoal e 
profissional de uma pessoa. Talvez seja a habilidade mais importante e 
a mais difícil de ser desenvolvida por um administrador.

1.8 Bases históricas

Quando desejo compreender o que está acontecendo hoje ou 
tento decidir o que acontecerá amanhã, olho para trás.

O. W. Holmes Jr.

Agora voltaremos ao passado para conhecer as bases históricas das 
organizações e das teorias que contribuíram na busca de soluções para 
os seus problemas existentes. Como já foi comentado anteriormente, 
as organizações surgem a partir de muitas necessidades, é em decor 
rência dessas necessidades que uma ou mais pessoas se unem para 
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formar uma organização. As organizações que conhecemos hoje 
nem sempre existiram dessa forma. Porém no decorrer da história 
sempre houve alguma maneira de se administrarem as contingências 
existentes.

O desenvolvimento de teorias relacionadas à administração surgiu 
e evoluiu a partir do século XX. Chiavenato (2003) aponta que antes 
desse período a administração sofreu inúmeras influências, influência 
dos filósofos, da organização da Igreja Católica, da organização militar, 
da Revolução Industrial, influência dos economistas liberais e dos 
pioneiros e empreendedores.

A Revolução Industrial mudou profundamente a configuração do 
mundo. Houve a substituição das oficinas artesanais pelas fá bricas e a 
mudança da agricultura para a indústria. Com o advento da máquina 
a vapor, inventada por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James 
Watt em 1765, houve o impulso na produção industrial. Nesse novo 
cenário, muitas mudanças ocorrem, a mudança na força de trabalho e 
a passagem para a produção em massa.

Para saber mais

Do ponto de vista da tecnologia, a Revolução Industrial foi a substituição 
do trabalho humano pelo mecânico. Do ponto de vista da administração, 
foi o momento que surgiram as fábricas e as grandes empresas, com a 
divisão do trabalho e a necessidade de administrar essas empresas de 
forma profissional.

As teorias administrativas são praticamente novas, têm pouco 
mais de cem anos e tiveram grande influên cia no desempenho das 
organizações no passado e na atualidade. Mas afinal, o que é uma 
“teoria”? Maximiano (2004, p. 47) diz que:

A seguir optamos por colocar um quadro com a cronologia das 
teorias administrativas para facilitar sua compreensão. No decorrer do 

Se, para você, a palavra teoria tem conotação negativa e 
lembra uma ideia sem possibilidade de aplicação prática, 
pense novamente. O grande Einstein dizia que não há nada 
mais prático que uma boa teoria. As teorias da administração 
são exatamente isso: ideias práticas que ajudam a entender 
e administrar organizações.
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texto iremos abordar algumas delas (não todas), mas caso desperte seu 
interesse siga a sugestão de leitura dos seguintes livros:
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e aperfeiçoada por James Watt em 1765, houve o impulso na produção industrial. 
Nesse novo cenário, muitas mudanças ocorrem, a mudança na força de trabalho e a 
passagem para a produção em massa. 

Do ponto de vista da tecnologia, a Revolução Industrial foi a substituição do trabalho humano 

pelo mecânico. Do ponto de vista da administração, foi o momento que surgiram as fábricas e 

as grandes empresas, com a divisão do trabalho e a necessidade de administrar essas empresas 

de forma profissional.

Para saber mais

As teorias administrativas são praticamente novas, têm pouco mais de cem anos 
e tiveram grande influên cia no desempenho das organizações no passado e na atua-
lidade. Mas afinal, o que é uma “teoria”? Maximiano (2004, p. 47) diz que: 

Se, para você, a palavra teoria tem conotação negativa e lembra 
uma ideia sem possibilidade de aplicação prática, pense nova-
mente. O grande Einstein dizia que não há nada mais prático que 
uma boa teoria. As teorias da administração são exatamente isso: 
ideias práticas que ajudam a entender e administrar organizações. 

A seguir optamos por colocar um quadro com a cronologia das teorias adminis-
trativas para facilitar sua compreensão. No decorrer do texto iremos abordar algumas 
delas (não todas), mas caso desperte seu interesse siga a sugestão de leitura dos 
seguintes livros: 

Fonte: Koetz (2009, p. 14).

Iniciaremos a Seção 2 abordando o processo admnistrativo e a teoria clássica 
(Henry Fayol, na França), que tive ram como objetivo principal propiciar fundamen-
tação científica às atividades administrativas. Depois, conheceremos cada uma das 
teorias. 
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Fonte: Koetz (2009, p. 14).

Iniciaremos a Seção 2 abordando o processo admnistrativo e a teoria 
clássica (Henry Fayol, na França), que tive ram como objetivo principal 
propiciar fundamentação científica às atividades administrativas. 
Depois, conheceremos cada uma das teorias.
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Seção 2

Processo administrativo

Introdução

Todos nós sabemos que estamos em época de grandes 
transformações, ouve-se muito falar em globalização, competitividade, 
avanços tecnológicos, inovação, qualidade, capital intelectual, trabalho 
colaborativo, lucratividade e mais várias outras coisas que fazem 
com que os gestores se perguntem constantemente: Como atuar 
com excelência em meio a tudo isso? Para responder essa questão, 
nesta unidade iremos tratar de assuntos que propiciem ao gestor a 
compreensão do processo de administração, pois independentemente 
das habilida des e competências do gestor, é por meio do planejamento, 
da organização, da liderança e do controle que as organizações 
encontram respostas para atingir o sucesso.

2.1 Processo administrativo

A administração é o processo de consecução dos objetivos 
organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz, e isso é possível por 
meio do planejamento, da organização, da liderança e do controle dos 
recursos organizacionais (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005).

Antes de darmos início a cada um dos itens do processo, faz-se 
necessário esclarecer que um processo é um modo sistêmico de fazer 
algo. No Quadro 1.3 temos uma breve descrição de cada uma das 
quatro atividades do processo administrativo.

Quadro 1.3 | Atividades do processo administrativo
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Seção 2 Processo administrativo

Introdução 

Todos nós sabemos que estamos em época de grandes transformações, ouve-se 
muito falar em globalização, competitividade, avanços tecnológicos, inovação, qua-
lidade, capital intelectual, trabalho colaborativo, lucratividade e mais várias outras 
coisas que fazem com que os gestores se perguntem constantemente: Como atuar 
com excelência em meio a tudo isso? Para responder essa questão, nesta unidade 
iremos tratar de assuntos que propiciem ao gestor a compreensão do processo de 
administração, pois independentemente das habilida des e competências do gestor, 
é por meio do planejamento, da organização, da liderança e do controle que as or-
ganizações encontram respostas para atingir o sucesso. 

2.1 Processo administrativo 
A administração é o processo de consecução dos objetivos organizacionais de 

uma maneira eficiente, eficaz, e isso é possível por meio do planejamento, da or-
ganização, da liderança e do controle dos recursos organizacionais (CARAVANTES; 
PANNO; KLOECKNER, 2005). 

Antes de darmos início a cada um dos itens do processo, faz-se necessário es-
clarecer que um processo é um modo sistêmico de fazer algo. No Quadro 1.3 temos 
uma breve descrição de cada uma das quatro atividades do processo administrativo. 

Quadro 1.3 Atividades do processo administrativo 

Fonte: Koetz (2009, p. 71).
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Fonte: Koetz (2009, p. 71).

14 F U N D A M E N T O S  D E  G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G

Seção 2 Processo administrativo

Introdução 

Todos nós sabemos que estamos em época de grandes transformações, ouve-se 
muito falar em globalização, competitividade, avanços tecnológicos, inovação, qua-
lidade, capital intelectual, trabalho colaborativo, lucratividade e mais várias outras 
coisas que fazem com que os gestores se perguntem constantemente: Como atuar 
com excelência em meio a tudo isso? Para responder essa questão, nesta unidade 
iremos tratar de assuntos que propiciem ao gestor a compreensão do processo de 
administração, pois independentemente das habilida des e competências do gestor, 
é por meio do planejamento, da organização, da liderança e do controle que as or-
ganizações encontram respostas para atingir o sucesso. 

2.1 Processo administrativo 
A administração é o processo de consecução dos objetivos organizacionais de 

uma maneira eficiente, eficaz, e isso é possível por meio do planejamento, da or-
ganização, da liderança e do controle dos recursos organizacionais (CARAVANTES; 
PANNO; KLOECKNER, 2005). 

Antes de darmos início a cada um dos itens do processo, faz-se necessário es-
clarecer que um processo é um modo sistêmico de fazer algo. No Quadro 1.3 temos 
uma breve descrição de cada uma das quatro atividades do processo administrativo. 

Quadro 1.3 Atividades do processo administrativo 

Fonte: Koetz (2009, p. 71).
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2.2 Planejamento

Para as organizações alcançarem tudo o que esperam e almejam 
é necessário planejar. Somente analisando o presente e pensando no 
futuro que se pode estabelecer algo mais concreto. As organizações 
não devem trabalhar com base na imprevisão, pois para atuarem de 
forma eficiente e eficaz é necessário estabelecer aonde se quer chegar, 
de que forma, quando e como.

Vejamos algumas definições sobre qual a função do planejamento:

O processo de planejamento é a ferramenta para 
administrar as relações com o futuro. É uma aplicação 
específica do processo de tomar decisões. As decisões 
que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro, ou 
que serão colocadas em práticas no futuro, são decisões 
de planejamento (MAXIMIANO, 2004, p. 138).
Planejamento compreende a definição das metas de uma 
organização, o estabelecimento de uma estratégia global 
para alcançar essas metas e o desenvolvimento de uma 
hierarquia de planos abrangente para integrar e coordenar 
as atividades. Diz respeito, portanto, aos fins (o que será 
feito) e também aos meios (como será feito) (ROBBINS, 
2003, p. 116).

Para saber mais

Os objetivos são fundamentais e muito importantes para qualquer tipo 
de organização, pois eles proporcionam direção ao negócio.

Vemos, então, que o planejamento não está relacionado somente 
com o presente, mas principalmente com o futuro, pois as decisões 
que serão tomadas no processo de planejamento estão voltadas para 
o futuro.
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Para Stoner e Freeman (1994, p. 5), planejar significa que os 
administradores pensam antecipadamente em seus objetivos e ações, 
e que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica, e 
não em palpites.

A administração não pode ser feita na base do “achômetro”: acho 
que pode dar certo! Acho que este é o caminho! Acho que vamos 
conseguir!

Um dos itens de mais destaque no planejamento é o estabelecimento 
de objetivos e metas.

O planejamento é elemento essencial para que a organização 
estabeleça suas prioridades e melhore seu desempenho organizacional.

Vemos o planejamento desdobrando-se em três níveis 
organizacionais (KOETZ, 2009, p. 72):

Resultante do processo de planejamento surge a necessidade da 
formulação de um plano. O plano é um instrumento que mostra qual 
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2.2 Planejamento 
Para as organizações alcançarem tudo o que esperam e almejam é necessário pla-

nejar. Somente analisando o presente e pensando no futuro que se pode estabelecer 
algo mais concreto. As organizações não devem trabalhar com base na imprevisão, 
pois para atuarem de forma eficiente e eficaz é necessário estabelecer aonde se quer 
chegar, de que forma, quando e como. 

Vejamos algumas definições sobre qual a função do planejamento: 

O processo de planejamento é a ferramenta para administrar 
as relações com o futuro. É uma aplicação específica do pro-
cesso de tomar decisões. As decisões que procuram, de alguma 
forma, influenciar o futuro, ou que serão colocadas em práticas 
no futuro, são decisões de planejamento (MAXIMIANO, 2004, 
p. 138). 

Planejamento compreende a definição das metas de uma organi-
zação, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançar 
essas metas e o desenvolvimento de uma hierarquia de planos 
abrangente para integrar e coordenar as atividades. Diz respeito, 
portanto, aos fins (o que será feito) e também aos meios (como será 
feito) (ROBBINS, 2003, p. 116). 

Vemos, então, que o planejamento não está 
relacionado somente com o presente, mas prin-
cipalmente com o futuro, pois as decisões que 
serão tomadas no processo de planejamento estão 
voltadas para o futuro. 

Para Stoner e Freeman (1994, p. 5), planejar 
significa que os administradores pensam anteci-
padamente em seus objetivos e ações, e que seus 
atos são baseados em algum método, plano ou 
lógica, e não em palpites. 

A administração não pode ser feita na base do “achômetro”: acho que pode dar 
certo! Acho que este é o caminho! Acho que vamos conseguir! 

Um dos itens de mais destaque no planejamento é o estabelecimento de objetivos 
e metas. 

O planejamento é elemento essencial para que a organização estabeleça suas 
prioridades e melhore seu desempenho organizacional. 

Vemos o planejamento desdobrando-se em três níveis organizacionais (KOETZ, 
2009, p. 72):

Os objetivos são fundamentais e 

muito importantes para qualquer 

tipo de organização, pois eles pro-

porcionam direção ao negócio.

Para saber mais
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• Planejamento estratégico: é o planejamento voltado para 
longo prazo. É amplo e abrange a organização como um 
todo. Leva em consideração não somente o ambiente 
interno da organização, mas também o ambiente externo;
• Planejamento tático: é o que abrange cada departamento 
da organização, é um planejamento com duração de 
tempo menor;
• Planejamento tático tem um tempo de duração mais curto
que o planejamento estratégico e está voltado mais 
especificamente a variáveis como condições de mercado, 
metas financeiras e recursos necessários para executar 
a missão. Todo planejamento tático é realizado dentro 
da estrutura do planejamento estratégico (MONTANA; 
CHARNOV, 2006, p. 121).
• Planejamento operacional: possui um prazo ainda mais 
curto do que o planejamento tático. É o planejamento 
diário, que trata de cronogramas, tarefas específicas e 
alvos mensuráveis e envolve gerentes em cada unidade que 
serão responsáveis pela realização do plano (MONTANA; 
CHARNOV, 2006).
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• Planos estratégicos: definem a missão, o futuro e as 
formas
de atuar no ambiente (pro dutos e serviços, cliente e 
mercado, vantagens competitivas), bem como os objetivos 
de longo prazo;
• Planos funcionais ou administrativos: definem os 
objetivos e cursos de ação das áreas funcionais (marketing, 
finanças, operações, recursos humanos) para realizar os 
planos estratégicos;
• Planos operacionais: definem as atividades, os recursos e 
as formas de controles necessários para realizar os cursos 
de ação escolhidos.

2.3 Definição de planejamento

Pode-se definir planejamento em termos de ser formal ou informal. 
Todos os gerentes se envolvem no planejamento, mesmo que seja 
apenas de variedade informal. No planejamento informal, pouca coisa 
é escrita, se há alguma. O que deve ser alcançado está na cabeça de 
uma ou de poucas pessoas. Além disso, os objetivos da organização 
raramente são proclamados. Esse conceito descreve o planejamento 
em muitas empresas pequenas: o proprie tário/gerente tem uma visão 
particular de onde quer ir e como espera chegar lá. O planejamento 
é geral e não tem continuidade. É claro que o planejamento informal 
também existe em algumas organizações grandes, da mesma forma 
que algumas pequenas empresas têm planos formais bastante 
sofisticados.

Entretanto, quando empregamos o termo planejamento neste 
livro, estamos falando de planejamento formal. Os objetivos 
específicos são declarados e disponibilizados aos membros da 
organização.

Isso significa que a gerência claramente define o caminho que 
quer seguir, a fim de ir de onde está e c hegar até onde pretende.

foi o propósito estabelecido pelo planejamento, ele permite programar 
as atividades e ações para realizar os objetivos estabelecidos no 
planejamento.

Assim como o planejamento abrange os três níveis organizacionais, 
os planos também o fazem. Maximiano (2004, p. 153) apresenta os três 
tipos de planos elaborados pelas organizações:
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2.4 Planejamento em ambientes incertos

Se os gerentes desempenhassem seu trabalho em organizações 
que nunca enfrentaram mudanças ambientais, haveria pouca 
necessidade de planejamento. O que um gerente fez hoje e o que 
fará bem no futuro seria precisamente o mesmo que fazia há duas 
décadas. Não haveria a necessidade de se pensar sobre o que fazer, 
pois isso já estaria escrito em algum manual. Nesse tipo de mundo, 
os esforços de planejamento seriam desnecessários. As mudanças 
tecnológicas, sociais, políticas, econômicas e legais estão sempre 
presentes. O ambiente que os gerentes enfrentam é muito dinâmico 
e tem um efeito muito grande na sobrevivência da organização para 
ser deixado ao acaso. Desse modo, os gerentes contemporâneos 
precisam planejar — e planejar eficazmente.

2.5 Por que os gerentes devem planejar formalmente?

Os gerentes devem se envolver no planejamento por, pelo 
menos, quatro motivos. O planejamento proporciona direção, reduz 
o impacto da mudança, minimiza o desperdício e a redundância e 
estabelece padrões para facilitar o controle (veja a Figura 1.2).

O planejamento estabelece esforço coordenado. Este proporciona, 
igualmente, direção a gerentes e não gerentes. Quando todos os 
membros da organização entendem para onde ela está indo e o que 
devem fazer para contribuir com a chegada aos objetivos, eles podem 
começar a coordenar suas atividades, promovendo desse modo a 
cooperação e o trabalho em equipe. Em contrapartida, a falta de 
planejamento pode fazer com que vários membros da organização 
ou suas unidades trabalhem em sentido contrário. Em consequência, 
isso pode levar a organização a não se movimentar eficientemente 
em direção aos seus objetivos.

Fonte: Koetz (2009, p. 75).

Figura 1.2 | Motivos para o planejamento
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Entretanto, quando empregamos o termo planejamento neste livro, estamos 
falando de planejamento formal. Os objetivos específicos são declarados e disponi-
bilizados aos membros da organização. 

Isso significa que a gerência claramente define o caminho que quer seguir, a fim 
de ir de onde está e chegar até onde pretende. 

2.4 Planejamento em ambientes incertos 
Se os gerentes desempenhassem seu trabalho em organizações que nunca enfren-

taram mu danças ambientais, haveria pouca necessidade de planejamento. O que um 
gerente fez hoje e o que fará bem no futuro seria precisamente o mesmo que fazia há 
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estaria escrito em algum manual. Nesse tipo de mundo, os esforços de planejamento 
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estão sempre presentes. O ambiente que os gerentes enfrentam é muito dinâmico e tem 
um efeito muito grande na sobrevivência da organização para ser deixado ao acaso. 
Desse modo, os gerentes contemporâneos precisam planejar — e planejar eficazmente. 

2.5 Por que os gerentes devem planejar formalmente? 
Os gerentes devem se envolver no planejamento por, pelo menos, quatro motivos. O 

planejamento proporciona direção, reduz o impacto da mudança, minimiza o desper-
dício e a redundância e estabelece padrões para facilitar o controle (veja a Figura 1.2). 

O planejamento estabelece esforço coordenado. Este proporciona, igualmente, 
direção a gerentes e não gerentes. Quando todos os membros da organização en-
tendem para onde ela está indo e o que devem fazer para contribuir com a chegada 
aos objetivos, eles podem começar a coordenar suas atividades, promovendo desse 
modo a cooperação e o trabalho em equipe. Em contrapartida, a falta de planejamento 
pode fazer com que vários membros da organização ou suas unidades trabalhem em 
sentido contrário. Em consequência, isso pode levar a organização a não se movi-
mentar eficientemente em direção aos seus objetivos. 

Figura 1.2 Motivos para o planejamento 

Fonte: Koetz (2009, p. 75).
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O planejamento reduz a incerteza, forçando os gerentes a olhar 
para a frente, a antecipar as mudanças, a considerar o impacto 
destas e a elaborar respostas apropriadas. Ele também esclarece as 
consequências das ações dos gerentes em resposta às mudanças. 
Dessa forma, planejamento é exatamente aquilo de que os gerentes 
precisam em um ambiente caótico.

O planejamento também reduz o desperdício de atividades e 
evita redundâncias. A coordena ção antes do fato provavelmente 
descobrirá o desperdício e a redundância. Além disso, quando os 
meios e os fins são claros, as ineficiências se tornam óbvias.

Por último, o planejamento estabelece objetivos ou padrões que 
facilitam o controle. Se os membros organizacionais não tiverem 
certeza do que estão tentando conseguir, como podem determinar 
se atingiram o objetivo? No planejamento, os objetivos são 
desenvolvidos. Na função de controle da gerência, o desempenho 
é comparado em relação aos objetivos estabelecidos. Se e quando 
desvios significativos são identificados, tomam-se as medidas 
corretivas. Assim, sem planejamento não pode realmente haver um 
controle eficaz.

Os gerentes e organizações que planejam têm um desempenho 
melhor do que aqueles que não planejam? Ou os críticos do 
planejamento ganharam o debate? Vamos examinar a evidência.

Contrariando os motivos argumentados pelos críticos do 
planejamento, a evidência geralmente sustenta a posição de que 
as organizações deveriam ter planos formais. Mas não se interprete 
isso como um endosso abrangente do planejamento. Seria inexato 
afirmar que as organizações que planejam formalmente sempre 
apresentam melhor desempenho do que as que não planejam. 
Muitos estudos exploraram a relação planejamento/desempenho. 
Com base nesses estudos, pode mos tirar algumas conclusões. 
Primeira: o planejamento formal em uma organização geralmente 
significa mais lucros, retornos mais altos sobre os ativos e outros 
resultados financeiros positivos. Segunda: a qualidade do processo 
de planejamento e a implementação apropriada dos planos 
provavelmente contribuem mais para o alto desempenho do que 
a extensão do planejamento. Outra conclusão: nas organizações 
onde o planejamento formal não levou a um desempenho 
mais alto, geralmente o ambiente foi o culpado. Por exemplo, 
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regulamentações governamentais e restrições ambientais similares 
reduzem o impacto do planejamento no desempenho de uma 
organização. Por quê? Porque os gerentes terão poucas alternativas 
viáveis.

2.5.1 Tipos de planos

Os meios mais comuns de descrever os planos são em termos 
de sua amplitude (estratégia versus tática), estrutura de tempo 
(longo prazo versus curto prazo), especificidade (direcional versus 
específico) e frequência de uso (uso único versus uso permanente). 
Mas tenha em mente que essas classificações do planejamento não 
são independentes. Por exemplo, existe uma íntima relação entre o 
período de tempo de longo prazo e o foco estratégico. O Quadro 
1.4 mostra a relação entre os tipos de plano.

2.6 Como o planejamento estratégico e o tático diferem?

Os planos que se aplicam à organização como um todo, os que 
estabelecem os objetivos gerais da organização e os que procuram 
posicionar a organização em termos de seu ambiente são pla nos 
estratégicos. Os planos estratégicos impulsionam os esforços da 
organização em atingir seus objetivos. Conforme esses planos 
são filtrados na organização, eles servem de base para os planos 
táticos. Os planos táticos (algumas vezes conhecidos como “planos 
operacionais”) especificam os detalhes de como os objetivos gerais 
serão alcançados. Os planos estratégicos e táticos diferem em três 
pontos fundamentais — suas estruturas de tempo, escopo, e se 
incluem um conjunto conhe cido de “objetivos organizacionais”. Os 
planos táticos cobrem períodos de tempo mais curtos. Por exemplo, 
os planos mensais, semanais e diários de uma organização são 
quase todos táticos. Por outro lado, os planos estratégicos cobrem 
períodos de tempo mais extensos — cinco anos ou mais. Eles 
também cobrem uma área mais ampla e lidam menos com coisas 
específicas. Por último, os planos estratégicos incluem a formulação 
de objetivos, ao passo que os planos táticos presumem a existência 
dos objetivos. Os planos táticos descrevem como esses objetivos 

Fonte: Koetz (2009, p. 78).

Quadro 1.4 | Tipos de plano
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Quadro 1.4 Tipos de plano 

Fonte: Koetz (2009, p. 78).

2.6 Como o planejamento estratégico e o tático diferem? 
Os planos que se aplicam à organização como um todo, os que estabelecem os 

objetivos gerais da organização e os que procuram posicionar a organização em ter-
mos de seu ambiente são pla nos estratégicos. Os planos estratégicos impulsionam os 
esforços da organização em atingir seus objetivos. Conforme esses planos são filtrados 
na organização, eles servem de base para os planos táticos. Os planos táticos (algumas 
vezes conhecidos como “planos operacionais”) especificam os detalhes de como os 
objetivos gerais serão alcançados. Os planos estratégicos e táticos diferem em três 
pontos fundamentais — suas estruturas de tempo, escopo, e se incluem um conjunto 
conhe cido de “objetivos organizacionais”. Os planos táticos cobrem períodos de tempo 
mais curtos. Por exemplo, os planos mensais, semanais e diários de uma organização 
são quase todos táticos. Por outro lado, os planos estratégicos cobrem períodos de 
tempo mais extensos — cinco anos ou mais. Eles também cobrem uma área mais ampla 
e lidam menos com coisas específicas. Por último, os planos estratégicos incluem a 
formulação de objetivos, ao passo que os planos táticos presumem a existência dos 
objetivos. Os planos táticos descrevem como esses objetivos serão alcançados. 

2.7 Em que estrutura de tempo existem os planos? 
Os analistas financeiros tradicionalmente descrevem os retornos sobre o inves-

timento como de curto e de longo prazo. O curto prazo cobre menos de um ano. 
Qualquer estrutura de tempo além de cinco anos é classificada como de longo prazo. 
Os gerentes adotaram a mesma terminologia para os planos. Para esclarecer, enfati-
zaremos os termos planos de curto prazo e planos de longo prazo nesta discussão. 

A diferença entre planos de curto e de longo prazo é importante por causa da extensão 
dos comprometimentos futuros e do grau de variabilidade que as organizações enfrentam. 
Por exemplo, quanto mais os planos atuais da organização afetarem seus compromissos 
futuros, mais longa deverá ser a estrutura de tempo que a gerência deve usar. Isto é, os 
planos deveriam se estender o suficiente para completar os compromissos estabelecidos 
hoje. Planejar por um período de tempo muito longo ou muito curto é ineficiente. Com 
relação ao grau de variabilidade, quanto maior for a incerteza, mais planos deverão ser 
de curto prazo. Isto é, se as mudanças tecnológicas, sociais, econômicas, legais ou outras, 
rápidas e importantes, estiverem acontecendo, será mais provável que as rotas mais bem 
definidas e precisamente mapeadas retardem o desempenho de uma organização, em 
vez de auxiliá-la. Os planos de prazo mais curto permitem mais flexibilidade.
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serão alcançados.

2.7 Em que estrutura de tempo existem os planos?

Os analistas financeiros tradicionalmente descrevem os retornos 
sobre o investimento como de curto e de longo prazo. O curto 
prazo cobre menos de um ano. Qualquer estrutura de tempo além 
de cinco anos é classificada como de longo prazo. Os gerentes 
adotaram a mesma terminologia para os planos. Para esclarecer, 
enfatizaremos os termos planos de curto prazo e planos de longo 
prazo nesta discussão.

A diferença entre planos de curto e de longo prazo é importante 
por causa da extensão dos comprometimentos futuros e do grau de 
variabilidade que as organizações enfrentam. Por exemplo, quanto 
mais os planos atuais da organização afetarem seus compromissos 
futuros, mais longa deverá ser a estrutura de tempo que a gerência 
deve usar. Isto é, os planos deveriam se estender o suficiente para 
completar os compromissos estabelecidos hoje. Planejar por um 
período de tempo muito longo ou muito curto é ineficiente. Com 
relação ao grau de variabilidade, quanto maior for a incerteza, 
mais planos deverão ser de curto prazo. Isto é, se as mudanças 
tecnológicas, sociais, econômicas, legais ou outras, rápidas e 
importantes, estiverem acontecendo, será mais provável que as 
rotas mais bem definidas e precisamente mapeadas retardem o 
desempenho de uma organização, em vez de auxiliá-la. Os planos 
de prazo mais curto permitem mais flexibilidade.

2.8 Qual é a diferença entre planos específicos e direcionais?

Parece intuitivamente correto que planos específicos sejam 
sempre preferíveis aos planos di recionais, ou frouxamente 
direcionados. Os planos específicos têm objetivos claramente 
definidos. Não há ambiguidade e não há problemas com mal-
entendidos. Por exemplo, um gerente que busca aumentar as vendas 
de sua empresa em 10% durante um período de 12 meses poderá 
estabelecer procedimentos específicos, alocações orçamentárias e 
programações das atividades para atingir esse objetivo. Essas ações 
representam planos específicos.

Mas os planos específicos também têm suas desvantagens. Eles 
requerem uma clareza e uma previsibilidade que geralmente não 
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existem. Quando a incerteza é alta e a gerência precisa manter 
a flexibilidade, a fim de responder às mudanças inesperadas, os 
planos direcionais são preferíveis. Ambos os planos, direcionais e 
específicos, podem levar do ponto A ao ponto B. No entanto, se 
houver um desvio, os planos específicos poderão criar confusão. 
Os planos direcionais, por outro lado, identificam as diretrizes 
gerais. Eles proporcionam o foco, mas não travam os gerentes 
em objetivos específicos ou cursos de ação específicos. Um plano 
específico poderá almejar cortar os custos em 10% e aumentar as 
receitas em 8% nos próximos seis meses; já um plano direcional 
poderá almejar a melhoria dos lucros corporativos entre seis e 12% 
durante os próximos seis meses. A flexibilidade inerente aos planos 
direcionais é óbvia. Essa vantagem deve ser pesada contra a perda 
de clareza que os planos específicos proporcionam.

2.9 Criação de departamentos e definição de responsabilidades

Definidos os objetivos e identificadas as funções, o trabalho a 
ser realizado é dividido em unidades ou blocos, de acordo com os 
critérios que sejam mais apropriados para sua realização:

• Os blocos de trabalho podem ser chamados de departamentos, 
gerências, unidades, setores, divisões, diretorias, áreas e assim por 
diante. Esses nomes são arbitrários e cada empresa pode usar os 
nomes que quiser.

• O departamento pode ter uma única função da empresa (por 
exemplo, departamento de administração de recursos humanos). 
Em outros, um departamento concentra diversas funções 
(departamento de administração de recursos humanos  e de 
serviços gerais, por exemplo).

• Embora todas as empresas tenham aproximadamente as 
mesmas funções, a quantidade de departamentos varia de uma 
empresa para outra e depende do volume de operações e do 
número de funcionários. Funções são tarefas; departamentos são 
unidades de tr abalho.

O resultado da divisão do trabalho é a especialização das 
pessoas. Em todas as empresas há divisão do trabalho. Em uma 
barraca de feira, pizzaria ou supermercado, podem-se observar 
os funcionários especializados em tarefas distintas, como prestar 
o serviço, atender os clientes nas mesas, manter o suprimento 
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de mercadorias e cuidar do caixa. Nas grandes empresas, como 
as cadeias de pizzarias, bancos ou companhias aéreas, há muitas 
pessoas especializadas em realizar essas e outras tarefas, agrupadas 
em grandes departamentos ou diretorias.

2.10 Estrutura organizacional

Mesmo que as funções sejam as mesmas em todas as empresas, 
a forma específica de dividir o trabalho varia de uma para outra. 
Cada departamento pode ficar responsável por toda uma fun ção, 
um grupo de tarefas, um tipo de cliente, um produto ou uma área 
geográfica. Esses e outros critérios de departamentalização definem 
a estrutura organizacional da empresa. O desenho da estrutura 
organizacional chama-se organograma.

Estudaremos em seguida os principais critérios de 
departamentalização, que são: pessoas, funções, produtos, clientes 
e área geográfica. Uma empresa pode usar mais de um critério de 
departamentalização, dependendo de suas necessidades.

2.11 Organização por pessoas

A forma mais simples de montar uma estrutura organizacional 
é designar responsabilida des para pessoas, de acordo com suas 
competências (Figura 1.3). A estrutura organizacional muda 
sempre que uma pessoa, em posição gerencial, é deslocada para 
outras tarefas. Quando isso acontece, as responsabilidades são 
redistribuídas, para se alcançar o melhor ajuste com as competências 
das pessoas. Esse critério de organização é muito comum em 
pequenas e mpresas.

Fonte: Koetz (2009, p. 83).

Figura 1.3 | A organização por pessoas
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do caixa. Nas grandes empresas, como as cadeias de pizzarias, bancos ou companhias 
aéreas, há muitas pessoas especializadas em realizar essas e outras tarefas, agrupadas 
em grandes departamentos ou diretorias. 

2.10 Estrutura organizacional 
Mesmo que as funções sejam as mesmas em todas as empresas, a forma específica 

de dividir o trabalho varia de uma para outra. Cada departamento pode ficar responsável 
por toda uma fun ção, um grupo de tarefas, um tipo de cliente, um produto ou uma área 
geográfica. Esses e outros critérios de departamentalização definem a estrutura organi-
zacional da empresa. O desenho da estrutura organizacional chama-se organograma. 

Estudaremos em seguida os principais critérios de departamentalização, que são: 
pessoas, funções, produtos, clientes e área geográfica. Uma empresa pode usar mais 
de um critério de departamentalização, dependendo de suas necessidades. 

2.11 Organização por pessoas 
A forma mais simples de montar uma estrutura organizacional é designar 

responsabilida des para pessoas, de acordo com suas competências (Figura 1.3). A 
estrutura organizacional muda sempre que uma pessoa, em posição gerencial, é 
deslocada para outras tarefas. Quando isso acontece, as responsabilidades são redis-
tribuídas, para se alcançar o melhor ajuste com as competências das pessoas. Esse 
critério de organização é muito comum em pequenas empresas. 

Figura 1.3 A organização por pessoas 

Presidente — João Alberto Sênior

Vendas — João 

Alberto Júnior I

Financeiro — João 

Alberto Júnior II

Produção — João 

Alberto Júnior III

Fonte: Koetz (2009, p. 83).
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2.12 Organização por funções

A departamentalização por funções (ou funcional) consiste em 
atribuir a cada departamento a responsabilidade por uma função 
da empresa — operações, marketing, finanças, recursos humanos 
e assim por diante (Figura 1.4). Em uma estrutura organizacional 
dividida segundo o critério funcional, o administrador geral comanda 
o conjunto todo e, logo a seguir, cada integrante do primeiro 
escalão hierárquico é responsável por uma função específica. O 
modelo funcional é particularmente apropriado para empresas de 
pequeno porte, que estão começando ou que trabalham com uma 
única linha de produtos e serviços ou clientes.

Nas empresas estruturadas por funções, nem sempre há um 
departamento para cada função nem um gerente individual para 
cada departamento. Nas pequenas empresas, é provável que os 
responsáveis principais tenham de se deslocar de uma função 
para outra ou acumular cargos, conforme as necessidades e as 
competências individuais. É o caso do sócio-presidente de uma 
empresa de pequeno porte, que acumula o cargo de diretor de  
vendas e de vendedor.

Uma das grandes vantagens da organização funcional é a clareza 
das responsabilidades. Uma desvantagem importante: as pessoas 
podem dar mais atenção à função do que à em presa, e isso pode 
fazê-las perder o foco na qualidade geral do produto e na satisfação 
do consumidor.

2.13 Organização por produtos

A departamentalização por produtos é adequada quando a 
empresa produz mais de um produto ou serviço, com diferenças 

Fonte: Koetz (2009, p. 84).
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keting, finanças, recursos humanos e assim por diante (Figura 1.4). Em uma estrutura 
organizacional dividida segundo o critério funcional, o administrador geral comanda 
o conjunto todo e, logo a seguir, cada integrante do primeiro escalão hierárquico é 
responsável por uma função específica. O modelo funcional é particularmente apro-
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com uma única linha de produtos e serviços ou clientes. 
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Fonte: Koetz (2009, p. 84).

Nas empresas estruturadas por funções, nem sempre há um departamento para 
cada função nem um gerente individual para cada departamento. Nas pequenas 
empresas, é provável que os responsáveis principais tenham de se deslocar de uma 
função para outra ou acumular cargos, conforme as necessidades e as competências 
individuais. É o caso do sócio-presidente de uma empresa de pequeno porte, que 
acumula o cargo de diretor de vendas e de vendedor. 

Uma das grandes vantagens da organização funcional é a clareza das responsabi-
lidades. Uma desvantagem importante: as pessoas podem dar mais atenção à função 
do que à em presa, e isso pode fazê-las perder o foco na qualidade geral do produto 
e na satisfação do consumidor. 

2.13 Organização por produtos 
A departamentalização por produtos é adequada quando a empresa produz mais 

de um produto ou serviço, com diferenças significativas entre eles. Nessa estrutura, 
as tarefas e respon sabilidades são separadas de acordo com o tipo de produto ou 
serviço. As concessionárias de veículos utilizam esse critério para especializar as 
operações de vendas: veículos novos em um departamento e veículos usados, con-
sórcio e autopeças, em outros. As lojas dos supermercados são organizadas dessa 
forma: alimentos, produtos de limpeza, padaria, açougue etc. 
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significativas entre eles. Nessa estrutura, as tarefas e respon sabilidades 
são separadas de acordo com o tipo de produto ou serviço. As 
concessionárias de veículos utilizam esse critério para especializar 
as operações de vendas: veículos novos em um departamento e 
veículos usados, consórcio e autopeças, em outros. As lojas dos 
supermercados são organizadas dessa forma: alimentos, produtos 
de limpeza, padaria, açougue etc.

Nesse tipo de estrutura, as pessoas comprometem-se com a 
linha de produtos de cada área. As responsabilidades pelas tarefas 
são claras e as necessidades de planejamento, fornecimento 
e distribuição de cada produto ou serviço são tratadas de forma 
altamente especializada.

No entanto, como as decisões são descentralizadas nessa 
estrutura, há um risco de duplicação de esforços e perda de 
eficiência.

2.14 Organização por clientes

Se a empresa atende a tipos diferentes de clientes, cada um 
deles com necessidades e ca racterísticas distintas, a organização 
por clientes é a alternativa apropriada. É uma forma segura de 
especializar e personalizar o atendimento e garantir a satisfação 
dos clientes. Por exemplo, os hospitais podem organizar seus 
serviços em função de casos infantis, adultos, psiquiátricos ou de 
emergência.

A organização por clientes pode ser utilizada em qualquer 
nível hierárquico e área funcional da estrutura, sempre que houver 
diferenças marcantes entre os clientes, justificando algum tipo de 
trata mento especializado. O extremo da organização por clientes 
é a existência de um departamento para cada cliente ou, pelo 
menos, para cada um dos clientes mais importantes. Agências de 
publicidade e empresas prestadoras de serviços terceirizados (como 
segurança e limpeza) costumam adotar essa solução.

Nesse caso, cada cliente tem a designação de conta e a pessoa 
que é responsável por seu atendimento é chamada gerente de 
conta.
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2.15 Organização por área geográfica

Se a empresa trabalha em regiões distintas (bairros, cidades, 
estados, países), a departamen talização geográfica é a alternativa 
indicada. Nesse modelo de estrutura, cada unidade de trabalho 
corresponde a um território ou pedaço do mapa. O critério 
geográfico, também chamado territorial ou regional, pode ser 
utilizado quando é necessário disponibilizar em cada local de 
operações certo volume de recursos ou certa autonomia.

Nos níveis que ficam abaixo do administrador principal, é muito 
comum usar o critério territo rial para organizar as áreas de vendas 
e de prestação de serviços, especialmente quando a empresa 
concentra suas atividades produtivas e administrativas num lugar 
(ou matriz), mas tem operações comerciais e de serviços em áreas 
dispersas.

Assim como ocorre na organização por clientes, a principal 
vantagem da organização territorial é a capacidade de focalizar as 
necessidades dos consumidores e fornecer serviços mais rápidos e 
especializados. A desvantagem também é a duplicação de atividades, 
acarretando dispersão de esfor ços e ineficiência.

2.16 Unidades de negócios

Conforme a empresa cresce, os negócios ou áreas de atuação 
tendem a se diversificar, fazendo aumentar a necessidade de 
descentralizar as atividades e a autoridade. Se isso acontecer, 
convém pensar no modelo das unidades de negócios, ou unidades 
estratégicas de negócios. As unidades de negócios tornam-se 
necessárias quando a empresa cresce e: 

• passa a atuar em diversos territórios, distantes e diferentes uns 
dos outros; 

• atende a clientes muito diferentes uns dos outros, cada um dos 
quais com necessidades muito particulares; 

• trabalha com linhas de produtos e serviços muito di ferentes 
uns dos outros.

Uma unidade de negócios é um departamento responsável por 
uma área geográfica, mercado ou produto (o seu negócio). A unidade 
de negócios tem total autonomia sobre o negócio e compreende 
todas as funções de operações, marketing, finanças e assim por 
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diante. Grandes empresas muitas vezes são organizadas em áreas 
de negócios. No entanto, mesmo empresas de pequeno e médio 
porte podem usar essa ideia. O princípio é dar autonomia a cada 
unidade de negócios para cuidar de seu mercado, representado por 
um produto, cliente ou território.

A empresa estruturada em unidades de negócios tem um grupo 
de serviços centralizados, chamados serviços corporativos ou 
funções corporativas (Figura 1.5).

Como pode ser observado na Figura 1.5, cada núcleo representa 
uma empresa e cada empresa possui sua própria estrutur a funcional.

A estrutura das unidades de negócios oferece a grande 
vantagem de concentrar recursos especializados para possibilitar 
o aproveitamento de muitas oportunidades diferentes. Quanto 
mais a empresa diversifica-se, entrando em mercados distintos, 
mais atraente se torna a estru tura dessas unidades. Além disso, a 
estrutura de unidades de negócios tem vantagens como:

• Maior facilidade na formulação de estratégias empresariais e 
prioridades para cada tipo de negócio;

• Equilíbrio entre os objetivos das unidades e entre estes e os 
objetivos globais da empresa;

• Maior facilidade de análise e atuação sobre o ambiente 
estratégico de cada tipo de negócio;

• Simplificação do processo de planejamento.

Fonte: GRUPOS de unidades de negócios Siemens (2013).

Figura 1.5 | Estruturação em unidades de negócios

24 F U N D A M E N T O S  D E  G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G

toridade. Se isso acontecer, convém pensar no modelo das unidades de negócios, ou 
unidades estratégicas de negócios. As unidades de negócios tornam-se necessárias 
quando a empresa cresce e: 

 passa a atuar em diversos territórios, distantes e diferentes uns dos outros; 

 atende a clientes muito diferentes uns dos outros, cada um dos quais com 
necessidades muito particulares; 

 trabalha com linhas de produtos e serviços muito diferentes uns dos outros. 

Uma unidade de negócios é um departamento responsável por uma área geográfica, 
mercado ou produto (o seu negócio). A unidade de negócios tem total autonomia 
sobre o negócio e compreende todas as funções de operações, marketing, finanças 
e assim por diante. Grandes empresas muitas vezes são organizadas em áreas de 
negócios. No entanto, mesmo empresas de pequeno e médio porte podem usar essa 
ideia. O princípio é dar autonomia a cada unidade de negócios para cuidar de seu 
mercado, representado por um produto, cliente ou território. 

A empresa estruturada em unidades de negócios tem um grupo de serviços cen-
tralizados, cha mados serviços corporativos ou funções corporativas (Figura 1.5).

Figura 1.5 Estruturação em unidades de negócios 
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Fonte: GRUPOS de unidades de negócios Siemens (2013).

Como pode ser observado na Figura 1.5, cada núcleo representa uma empresa e 
cada empresa possui sua própria estrutura funcional. 

A estrutura das unidades de negócios oferece a grande vantagem de concentrar 
recursos especializados para possibilitar o aproveitamento de muitas oportunidades 
diferentes. Quanto mais a empresa diversifica-se, entrando em mercados distintos, 
mais atraente se torna a estru tura dessas unidades. Além disso, a estrutura de unidades 
de negócios tem vantagens como: 
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Contudo, esse tipo de estrutura pode ser dispendioso, uma vez 
que há tendência a duplicar recursos nas diferentes unidades. Além 
disso, a organização pode tentar entrar em negócios simples mente 
para aproveitar oportunidades, mesmo que elas estejam distantes 
de sua vocação original. Há ainda desvantagens como:

• Perda de significado do processo de planejamento estratégico 
devido à escolha arbitrária das unidades de negócios;

• Possibilidade de isolamento das unidades, gerando “canibalismo” 
e disputa por recursos;

• Dificuldade em manter alinhados os objetivos gerais da 
organização e os objetivos de cada unidade;

• Impossibilidade de certas unidades fazerem o uso co mum dos 
recursos;

• Risco de poder excessivo das unidades e perda de controle da 
administração central.

2.17 Estruturas complexas

As estruturas que seguem os critérios básicos de 
departamentalização (funcional, produtos etc.) são chamadas, no 
conjunto, de estruturas funcionais permanentes. São estruturas 
apro priadas para lidar com atividades contínuas, como produção 
e fornecimento de bens e serviços, atendimento de clientes e 
processamento de documentos, entre outras. Muitas dessas 
atividades exigem coordenação entre departamentos. Além 
disso, as empresas também realizam atividades temporárias por 
encomenda, que envolvem diferentes departamentos permanentes 
em um esforço coordenado. Para lidar com atividades temporárias, 
as empresas podem usar a organização de projeto. Para lidar com 
atividades contínuas que cruzam a organização funcio nal, podem 
usar a organização por processos. Vejamos em seguida do que se 
trata cada uma dessas soluções.

2.18 Organização de projeto

Se a empresa fornece produtos ou serviços sob encomenda, 
convém pensar no modelo da organização por projetos. Projetos 
são atividades temporárias que têm por objetivo fornecer um 
produto ou serviço singular. Empresas que fornecem produtos e 
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serviços rotineiros sob encomenda, como revisões e consertos de 
veículos, fabricação de móveis e festas infantis, não precisam desse 
modelo. A estrutura funcional regular é capaz de dar conta dessas 
atividades. No entanto, se o produto ou serviço exige atendimento 
personalizado e envolve um volume expressivo de recursos, a 
organização por projetos torna-se a estrutura indicada. As empresas 
organizadas por projetos trabalham em ramos de negócios como:

• consultoria;

• promoção de eventos;

• desenvolvimento e implantação de sistemas de inform ação;

• montagem e instalação de grandes equipamentos, como 
aparelhos de ar-condicionado ou turbinas;

• construção civil;

• pesquisas de opinião;

• propaganda.

Para atender a esse tipo de atividade, a empresa precisa estar 
organizada em equipes multi disciplinares temporárias. Cada equipe 
— chamada organização de projeto — é responsável por um projeto. 
Os projetos são realizados com prazos e orçamentos programados, 
por encomenda de um cliente. Sempre que houver uma tarefa 
que deva ser realizada dentro de restrições de tempo e custo, uma 
organização de projeto é apropriada.

Há duas formas principais de organizar equipes de projetos: 
projetos autônomos e projetos matriciais.

2.19 Projeto autônomo

Você pode organizar toda a empresa, ou pelo menos uma 
parte significativa dela, em equi pes — em geral multidisciplinares 
— independentes umas das outras (Figura 1.6). O projeto autônomo 
concentra a equipe nos objetivos do projeto e no atendimento da 
encomenda do cliente. Uma organização que usa a estrutura dos 
projetos autônomos é chamada organização projetizada.
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Fonte: Koetz (2009, p. 87).

Figura 1.6 | Estrutura de projetos autônomos
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exige atendimento personalizado e envolve um volume expressivo de recursos, a 
organização por projetos torna-se a estrutura indicada. As empresas organizadas por 
projetos trabalham em ramos de negócios como: 

 consultoria; 

 promoção de eventos; 

 desenvolvimento e implantação de sistemas de informação; 

 montagem e instalação de grandes equipamentos, como aparelhos de ar-
-condicionado ou turbinas; 

 construção civil; 

 pesquisas de opinião; 

 propaganda. 

Para atender a esse tipo de atividade, a empresa precisa estar organizada em 
equipes multi disciplinares temporárias. Cada equipe — chamada organização de 
projeto — é responsável por um projeto. Os projetos são realizados com prazos e 
orçamentos programados, por encomenda de um cliente. Sempre que houver uma 
tarefa que deva ser realizada dentro de restrições de tempo e custo, uma organização 
de projeto é apropriada. 

Há duas formas principais de organizar equipes de projetos: projetos autônomos 
e projetos matriciais. 

2.19 Projeto autônomo 
Você pode organizar toda a empresa, ou pelo menos uma parte significativa dela, 

em equi pes — em geral multidisciplinares — independentes umas das outras (Figura 
1.6). O projeto autônomo concentra a equipe nos objetivos do projeto e no atendi-
mento da encomenda do cliente. Uma organização que usa a estrutura dos projetos 
autônomos é chamada organização projetizada. 

Figura 1.6 Estrutura de projetos autônomos 
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Fonte: Koetz (2009, p. 87).
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O projeto autônomo é apropriado para atender encomendas 
muito singulares, como consultoria para empreendimentos 
de grande porte, estratégicos e com alto grau de inovação ou 
comprometimento de recursos. A missão é tão importante que 
justifica a dedicação integral de uma equipe.

Nessa alternativa de estrutura, o gerente de projeto tem grande 
autonomia e autoridade e comunicação direta permanente com a 
equ ipe do projeto.

Eventualmente, a equipe do projeto autônomo recebe a 
colaboração de profissionais recrutados de fora dos quadros 
permanentes da organização principal.

Algumas empresas são conjuntos de projetos autônomos. É 
o caso das empresas de construção civil e naval, montagem de 
equipamentos e fabricação de aviões.

2.20 Estrutura matricial

Quando há muitos projetos que convivem com atividades 
funcionais — como acontece nas agências de propaganda, empresas 
de desenvolvimento de sistemas e empresas industriais que tra 
balham por encomenda — a estrutura matricial é recomendada. 
Na Figura 1.7, as áreas funcionais são chamadas de centros de 
competências. As equipes de projetos são multidisciplinares e 
formadas por funcionários desses centros. Esses funcionários são 
“emprestados” aos projetos por períodos determinados. Esse arranjo 
é uma estrutura horizontal de coordenação das competências das 
áreas funcionais permanentes.
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• Cada um dos especialistas funcionais envolvidos no projeto 
mantém sua ligação e seus compromissos em seu departamento 
funcional permanente. Os integrantes de uma equipe matricial podem 
trabalhar em diversos projetos ao mesmo tempo, sendo coordenados 
em diferentes momentos por diferentes gerentes de projetos;

A vantagem da estrutura matricial decorre da combinação de 
dois tipos de enfoques. En quanto a organização funcional favorece 
a especialização e a acumulação de conhecimentos, a organização 
por projetos favorece a orientação para algum tipo de resultado ou 
problema a ser resolvido. A estrutura matricial equilibra esses dois tipos 
de vantagens, combinando a competência técnica da estrutura funcional 
com a ação orientada para o resultado da organização de projeto; 

A estrutura matricial compromete os princípios clássicos da 
unidade de comando e da equiva lência entre responsabilidade 
e autoridade. Há dupla subordinação, porque os integrantes da 
equipe trabalham ao mesmo tempo com seus chefes permanentes 
e com o gerente do projeto. Além disso, nem sempre o gerente 
de projeto tem a dose necessária de poderes formais para garantir 
o desempenho dos profissionais que lhe são “emprestados”. Essa 
falta de poder formal deve ser compensada pela capacidade de 
negociação que, junto com a maturidade e a cooperação, passa a 
ser requisito para o sucesso de uma organização com esse modelo.

2.21 Organização por processos

Outra possibilidade para ganhar coordenação e eficiência em 
atividades interdepartamentais é administrar as estruturas funcionais 
como processos interligados e não como departamentos 
independentes. Essa solução é chamada administração de processos 

Fonte: Koetz (2009, p. 88).

Figura 1.7 | Estrutura matricial de projeto
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O projeto autônomo é apropriado para atender encomendas muito singulares, 
como con sultoria para empreendimentos de grande porte, estratégicos e com alto 
grau de inovação ou comprometimento de recursos. A missão é tão importante que 
justifica a dedicação integral de uma equipe. 

Nessa alternativa de estrutura, o gerente de projeto tem grande autonomia e au-
toridade e co municação direta permanente com a equipe do projeto. 

Eventualmente, a equipe do projeto autônomo recebe a colaboração de profissionais 
recrutados de fora dos quadros permanentes da organização principal. 

Algumas empresas são conjuntos de projetos autônomos. É o caso das empresas 
de construção civil e naval, montagem de equipamentos e fabricação de aviões. 

2.20 Estrutura matricial 
Quando há muitos projetos que convivem com atividades funcionais — como 

acontece nas agências de propaganda, empresas de desenvolvimento de sistemas e 
empresas industriais que tra balham por encomenda — a estrutura matricial é reco-
mendada. Na Figura 1.7, as áreas funcionais são chamadas de centros de compe-
tências. As equipes de projetos são multidisciplinares e formadas por funcionários 
desses centros. Esses funcionários são “emprestados” aos projetos por períodos 
determinados. Esse arranjo é uma estrutura horizontal de coordenação das compe-
tências das áreas funcionais permanentes. 

Figura 1.7 Estrutura matricial de projeto 
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Fonte: Koetz (2009, p. 88).

 Cada um dos especialistas funcionais envolvidos no projeto mantém sua li-
gação e seus compromissos em seu departamento funcional permanente. Os 
integrantes de uma equipe matricial podem trabalhar em diversos projetos ao 
mesmo tempo, sendo coordenados em diferentes momentos por diferentes 
gerentes de projetos; 
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(ou administração por processos).

2.21.1 Definição de processo

Um processo é um conjunto ou sequência de atividades 
interligadas, com começo, meio e fim. Os processos fornecem 
a dinâmica das organizações, mobilizando as áreas funcionais 
para fornecer resultados. Por meio de processos, a organização 
recebe recursos do ambiente (trabalho humano, materiais, energia 
e equipamentos) e os transforma em produtos, informações e 
serviços, que são devolvidos ao ambiente.

• O pedido de um cliente transforma-se em especificações de 
um produto;

• As especificações transformam-se em encomendas para 
fornecedores;

• As encomendas transformam-se em matérias-primas, que se 
transformam no produto que o cliente encomendou;

• O produto transforma-se em uma entrega, que se transforma 
em uma conta a receber;

• As áreas de vendas, engenharia, produção, logística e finanças 
estão envolvidas nesse processo, assim como em outros;

• As organizações sempre foram feitas de processos. No entanto, 
a administração das orga nizações é feita por meio de uma estrutura 
que privilegia as áreas funcionais. Essa estrutura tem desvantagens 
que podem ser superadas por meio da administração por processos 
(ou administração de processos).

2.21.2 Administração de processos

A administração de processos consiste em administrar as 
funções permanentes como elos de uma corrente e não como 
departamentos isolados uns dos outros. O resultado é uma cadeia 
horizontal de processos, em lugar da estrutura vertical da cadeia de 
comando. A horizontalização reformula o modo de administrar as 
operações, integrando todas as funções envolvidas na solução de 
um problema. A organização por processos permite que as funções 
trabalhem de forma coor denada, aumentando a eficiência ao longo 
de todo o processo.

Todas as organizações podem ser desmembradas em processos 
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que atravessam as fronteiras das áreas funcionais. Há dois tipos 
principais de processos: os principais e os de apoio. Para adotar 
a administração por processos, o primeiro passo é entendê-los e 
classificá-los nessas duas categorias.

2.21.3 Características da administração de processos

A principal finalidade da administração por processos é a 
orientação para a eficiência e a eficácia dos processos principais, 
com objetivos específicos de desempenho, como o atendimento 
de um pedido no menor tempo possível. As funções envolvidas 
em um processo são adminis tradas em seu conjunto, por meio de 
uma equipe. A adoção da administração por processos é também 
chamada horizontalização da empresa. Empresas horizontais, ou 
horizontalizadas, são aquelas que adotam o modelo da administração 
de processos com coordenação horizontal de funções.

No modelo da administração de processos, os departamentos 
não são destruídos. A mudança consiste em implantar uma forma 
diferente de administrá-los. A cadeia clássica de comando é 
complementada por equipes formadas por pessoas de diferentes 
departamentos (Figura 1.8).

• As equipes trabalham com um propósito claro e senso 
de responsabilidade em relação a objetivos mensuráveis de 
desempenho. A equipe, ou uma pessoa dela, torna-se a dona de um 
processo. Representantes dos clientes e fornecedores podem ser 
colocados como membros de equipes internas;

• O principal indicador de desempenho é a satisfação do cliente;

Fonte: Koetz (2009, p. 90).

Figura 1.8 | Organização por processos
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2.21.2 Administração de processos 
A administração de processos consiste em administrar as funções permanentes 

como elos de uma corrente e não como departamentos isolados uns dos outros. O 
resultado é uma cadeia horizontal de processos, em lugar da estrutura vertical da ca-
deia de comando. A horizontalização reformula o modo de administrar as operações, 
integrando todas as funções envolvidas na solução de um problema. A organização 
por processos permite que as funções trabalhem de forma coor denada, aumentando 
a eficiência ao longo de todo o processo. 

Todas as organizações podem ser desmembradas em processos que atravessam as 
frontei ras das áreas funcionais. Há dois tipos principais de processos: os principais e 
os de apoio. Para adotar a administração por processos, o primeiro passo é entendê-
-los e classificá-los nessas duas categorias. 

2.21.3 Características da administração de processos 
A principal finalidade da administração por processos é a orientação para a 

eficiência e a eficácia dos processos principais, com objetivos específicos de de-
sempenho, como o atendimento de um pedido no menor tempo possível. As funções 
envolvidas em um processo são adminis tradas em seu conjunto, por meio de uma 
equipe. A adoção da administração por processos é também chamada horizontaliza-
ção da empresa. Empresas horizontais, ou horizontalizadas, são aquelas que adotam 
o modelo da administração de processos com coordenação horizontal de funções. 

No modelo da administração de processos, os departamentos não são destruídos. 
A mudança consiste em implantar uma forma diferente de administrá-los. A cadeia 
clássica de comando é complementada por equipes formadas por pessoas de dife-
rentes departamentos (Figura 1.8). 

Figura 1.8 Organização por processos 
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Fonte: Koetz (2009, p. 90).

 As equipes trabalham com um propósito claro e senso de responsabilidade em 
relação a objetivos mensuráveis de desempenho. A equipe, ou uma pessoa dela, 
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• Os integrantes de uma equipe de gestão de um processo 
devem ser recompensados por suas contribuições coletivas, e não 
apenas por seu desempenho individual. Uma norma é estimular os 
contatos diretos e frequentes com os fornecedores e clientes;

• Uma organização que pretenda adotar o modelo da gestão 
horizontal deve fornecer todos os dados para seus funcionários, 
treinando-os para fazer suas próprias análises e tomar suas próprias 
decisões;

• Às vezes, os processos passam a ter mais de uma versão. A 
diversidade de mercados e clientes pode exigir que um mesmo 
processo tenha diferentes versões para atender a diferentes 
necessidades.

2.22 Definição de responsabilidades

Junto com a identificação dos departamentos, as responsabilidades 
são definidas. Respon sabilidades são as obrigações ou deveres 
das pessoas pela realização de tarefas ou atividades. O conjunto 
das tarefas pelas quais uma pessoa é responsável chama-se cargo. 
Normalmente, um departamento é um agregado de cargos. No 
entanto, como acontece em organizações de pequeno porte, um 
departamento pode corresponder a um único cargo.

Um cargo é a menor unidade de trabalho da estrutura 
organizacional e consiste de um conjunto de tarefas ou atividades 
que uma pessoa (ocupante do cargo) deve desempenhar. Há cargos 
que têm um único ocupante (por exemplo, o cargo de presidente) 
ou um número pequeno de ocupantes (secretárias e analistas), bem 
como cargos com grande número de pessoas que os ocupam 
(auxiliares, professores e montadores). Os cargos que têm mais de 
um ocupante são chamados de posições.

Os cargos têm títulos que identificam a tarefa principal (ou 
profissão) do ocupante: monta dor, secretária, professor, assistente 
do gerente geral, diretor de recursos humanos. O conteúdo do 
cargo especifica as tarefas ou responsabilidades (também chamadas 
funções do cargo) que o ocupante deve desempenhar.

A relação das responsabilidades de um cargo chama-se descrição 
de cargo. No Capítulo 8 retornaremos aos cargos para estudá-los 
com mais detalhes e sob outra importante perspectiva — a das 
competências.
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2.23 Autoridade

Para completar o processo de organização, a autoridade é 
atribuída a pessoas ou a unidades de trabalho. Autoridade (a rigor, 
autoridade formal) é o direito legal que os chefes ou gerentes têm 
de dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua 
equipe, chamados subor dinados, colaboradores ou funcionários, 
dependendo do tipo de organização. Subordinado é uma palavra 
que está caindo em desuso, por ter conotação negativa.

A autoridade significa também o poder de utilizar ou 
comprometer os recursos organizacio nais. Pode ser atribuída 
a pessoas, unidades de trabalho de uma organização ou a 
organizações, como o departamento de auditoria das empresas, 
uma comissão de sindicância, a polícia ou o Poder Judiciário. A 
autoridade é a contrapartida da responsabilidade. Como os gerentes 
têm responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, as 
organizações lhes dão autoridade sobre essas mesmas pessoas.

Há três tipos principais de autoridade: de linha, d e assessoria e 
funcional.

2.23.1 Autoridade de linha

É a autoridade que desce diretamente de cada chefe para os 
integrantes de sua equipe, desde o executivo principal até o nível do 
funcionário operacional.

2.23.2 Autoridade de assessoria

Unidades de assessoria são órgãos que ficam ao lado da linha, 
para auxiliar os gerentes de todos os níveis na análise de problemas e 
tomada de decisões. Órgãos de assessoria podem ser departamentos 
permanentes (como uma assessoria jurídica) ou colegiados, 
formados pelos próprios gerentes, que se reúnem periodicamente. 
As assessorias têm autoridade em assuntos técnicos (por exemplo, 
pareceres sobre contratos) e corporativos (como a formulação de 
po líticas e estratégias). A autoridade de assessoria “sobe” até os 
gerentes, dos quais desce para a linha.
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2.23.3 Autoridade funcional

A autoridade funcional é exercida pelos departamentos de apoio 
sobre os demais departa mentos da estrutura funcional, por meio 
de respostas a consultas ou da formulação e aplicação de políticas 
e procedimentos. O departamento de recursos humanos, por 
exemplo, tem autoridade funcional para definir o plano de cargos 
e salários, para estabelecer critérios de recrutamento, seleção e 
promoção e para todos os outros aspectos da gestão de pessoas. Da 
mesma forma, outros departamentos, como finanças e qualidade, 
cada qual em sua área de atuação, também influenciam os demais 
departamentos.

2.24 Hierarquia e amplitude de controle

A atribuição de autoridade implica dois aspectos importantes do 
processo de organização: hierarquia e amplitude de controle.

2.24.1 Hierarquia

A autoridade divide-se verticalmente, em níveis. As pessoas que 
estão num determinado nível têm autoridade sobre as que estão 
no nível inferior. Inversamente, em qualquer nível, as pessoas têm 
responsabilidades e prestam contas para as que estão acima (ou 
reportam-se para as que estão acima). Essa disposição da autoridade 
em níveis chama-se hierarquia ou cadeia de comando. A quantidade 
de níveis chama-se número de escalões hierárquicos.

2.24.2 Amplitude de controle

Em qualquer nível, cada gerente tem um determinado número de 
pessoas que se reportam a ele, pessoas que podem estar agrupadas 
em conjuntos de cargos ou outros departamentos. O número de 
pessoas subordinadas a um gerente define a amplitude de controle, 
ou amplitude de comando, desse gerente.

A amplitude de controle depende do número de níveis 
hierárquicos. Muitos níveis hierárquicos significam grande 
quantidade de chefes e, em geral, pequena amplitude de controle 
— poucos subordinados por chefe. A autoridade fica concentrada 
nos chefes e isso tira a autonomia dos funcionários, emperrando o 
processo de tomar decisões. As empresas com grande quantidade 
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de chefes, além disso, são muito dispendiosas. Por causa desses 
problemas, as empresas preferem usar as estruturas enxutas.

Uma estrutura enxuta tem pequeno número de níveis hierárquicos 
e, consequentemente, grande número de funcionários por chefe. 
Isso significa que a autoridade fica distribuída, o que transfere as 
decisões para a base da hierarquia, ampliando a autonomia dos 
funcionários.

No entanto, esses são princípios gerais. Se a empresa precisa de 
muitos grupos pequenos e altamente especializados para funcionar, 
é necessário um número de chefes mais alto. Se os funcionários têm 
todos as mesmas atribuições e qualificações, um número menor de 
chefes, com grande amplitude de controle, é suficiente.

2.24.3 Liderança

Para fazer as coisas acontecerem nas organizações não basta 
somente planejar ou estabe lecer objetivo e metas, é necessário o 
envolvimento das pessoas, afinal, as organizações são compostas 
por pessoas e estas têm um papel importante no desempenho.

A direção então tem seu foco voltado para a ação, pois as coisas 
precisam acontecer, e para que as coisas aconteçam é necessário 
dinamizar a empresa.

A função básica da liderança é esclarecer os objetivos que a 
empresa pretende realizar e auxiliar as pessoas a executá-los.

Liderar significa dirigir, influenciar e motivar os empregados a 
realizar tarefas essenciais (STONER; FREEMAN, 1994, p. 7).

Para ter sucesso nessa atividade é fundamental ter algumas 
habilidades, entre elas a da comunicação, a de tomada de decisão e 
a da utilização do poder. E este é o nosso próximo assunto.

2.25 Comunicação

“Se a linguagem não é correta, o que é dito não é o que se 

Links

Acesse o site: <http://wwwebloid.blogspot.com.br/2012/04/wa-
adssem-1-unidade-1-fundamentos-da.html> e faça o teste de potencial 
de liderança.
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pretende dizer; se o que é dito não é o que se pretende dizer, o que 
deve ser feito fica por fazer” (CONFÚCIO, 2500 a.C.).

“Comunicação é o processo através do qual as pessoas tentam 
compartilhar significados através da transmissão de mensagens 
simbólicas” (STONER; FREEMAN, 1994, p. 389). Comunicação: é a 
troca de informações entre pessoas. Significa tornar comum uma 
mensagem ou informação.

“A comunicação constitui um dos processos fundamentais da 
experiência humana e da organização social” (CHIAVENATO, 2003, 
p. 128) .

A comunicação tem papel importante nas relações dentro das 
organizações. Afinal é por meio dela que as pessoas se fazem ser 
entendidas. É por meio da comunicação também, que as pessoas 
compreendem qual a missão, a visão e os objetivos da organização. 
As formas mais comuns de comunicação são: comunicação oral, 
comunicação escrita, comunicação visual e linguagem corporal.

Para saber mais

Assista ao filme Treinador Carter (Coach Carter), com Samuel L. Jackson 
e Rob Brown. Baseado numa incrível história verídica, Treinador Carter 
é o relato inspirador da vida do controverso treinador de basquetebol 
Ken Carter, que recebeu ao mesmo tempo rasgados elogios e ferozes 
críticas quando apareceu nos noticiários de todo o país por ter 
impedido a entrada no ginásio a todos os jogadores da sua imbatível 
equipe, porque os jovens apresentarem péssimos resultados escolares. 
Carter ultrapassou os obstáculos do meio social em que se integrou 
para mostrar aos jovens um futuro longe dos bandos de rua, das drogas, 
da prisão... e até mesmo do basquetebol. Perceba o estilo de liderança 
do treinador e veja como ele consegue despertar o interesse da equipe 
em prol de algo melhor.

Vejamos agora alguns itens que formam o processo de 
comunicação:

• Emissor: aquele que inicia a comunicação, o que fornece as 
mensagens;

• Receptor: o que recebe a mensagem do emissor;

• Transmissor: aquilo que transmite a mensagem, da fonte ao 
canal ;
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• Canal: o que fica entre o tr ansmissor e o receptor, é o meio de 
comunicação;

• Mensagem: a informação enviada do emissor para o receptor;

• Ruído ou interferência: qualquer coisa que perturba, deturpa e 
altera a mensagem;

• Redundância: é a repetição da mensagem, para garantir uma 
recepção correta, mini mizando o ruído;

• Feedback: o retorno da mensagem, ocorre quando o receptor 
expressa sua reação a mensagem do emissor.

Quando há feedback do receptor podemos chamar a 
comunicação de comunicação em dois sentidos; se não há 
feedback por parte do receptor; a comunicação é chamada de 
comunicação em um sentido.

2.25.1 Como se comunicar bem?

Há vários pontos importantes para uma boa comunicação, 
entre eles vamos destacar alguns, são eles: clareza; objetividade; 
entender o propósito da comunicação; entender a mensagem a 
ser transmitida; planejar a comunicação; levar em conta o local e o 
horário apropriado; consultar outras pessoas, quando for necessário 
para esclarecer a mensagem.

Assim como há fatores que levam a uma boa comunicação, 
também há fatores que atrapalham e prejudicam a comunicação.

2.25.2 O que prejudica a comunicação?

Poderíamos elencar vários itens, mas optamos por aqueles que 

Fonte: Koetz (2009, p.95)

Figura 1.9 | Processo de comunicação
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Figura 1.9 Processo de comunicação
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Quando há feedback do receptor podemos chamar a comunicação de comuni-
cação em dois sentidos; se não há feedback por parte do receptor; a comunicação é 
chamada de comunicação em um sentido. 

2.25.1 Como se comunicar bem? 
Há vários pontos importantes para uma boa comunicação, entre eles vamos des-

tacar alguns, são eles: clareza; objetividade; entender o propósito da comunicação; 
entender a mensagem a ser transmitida; planejar a comunicação; levar em conta o 
local e o horário apropriado; consultar outras pessoas, quando for necessário para 
esclarecer a mensagem. 

Assim como há fatores que levam a uma boa comunicação, também há fatores 
que atra palham e prejudicam a comunicação. 

2.25.2 O que prejudica a comunicação? 
Poderíamos elencar vários itens, mas optamos por aqueles que são mais pre-

judiciais, como: ambiente hostil; sentimento de rejeição; favorecimento; horário e 
local inapropriados; falta de planejamento e desconhecimento da mensagem. Não 
basta apenas saber sobre a comunicação e também não basta saber quais os fatores 
que favorecem e desfavorecem a comunicação, é necessário valorizá-la para que 
isso ocorra dentro da organização, podem ser usados: quadro de avisos ou murais; 
reuniões periódicas de equipes; boletins oficiais; relatórios anuais; jornais internos; 
reuniões itinerantes; correio eletrônico; vídeo e circuitos internos de televisão; in-
tranet; seminários e eventos para comunicações. 

Com isso a organização vai ao menos fazer com que sua comunicação melhore 
e também vai proporcionar maior participação dos funcionários no cotidiano. 

2.25.3 Controle 
A palavra controle pode ter vários significados, alguns mais comuns são: controle 

com uma função restritiva e coercitiva (que tem sentido de limitar e coibir determi-
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são mais prejudiciais, como: ambiente hostil; sentimento de rejeição; 
favorecimento; horário e local inapropriados; falta de planejamento 
e desconhecimento da mensagem. Não basta apenas saber sobre 
a comunicação e também não basta saber quais os fatores que 
favorecem e desfavorecem a comunicação, é necessário valorizá-
la para que isso ocorra dentro da organização, podem ser usados: 
quadro de avisos ou murais; reuniões periódicas de equipes; boletins 
oficiais; relatórios anuais; jornais internos; reuniões itinerantes; 
correio eletrônico; vídeo e circuitos internos de televisão; intranet; 
seminários e eventos para comunicações.

Com isso a organização vai ao menos fazer com que sua 
comunicação melhore e também vai proporcionar maior 
participação dos funcionários no cotidiano.

2.25.3 Controle

A palavra controle pode ter vários significados, alguns mais 
comuns são: controle com uma função restritiva e coercitiva (que tem 
sentido de limitar e coibir determinados tipos de comportamentos), 
controle como um sistema automático de regulamentação (que 
tem sentido de manter automaticamente o fluxo de funcionamento 
de um sistema), e o controle como função administrativa (que tem 
como sentido medir e corrigir desvios que foram estabelecidos pelo 
planejamento). É sobre este último tipo de controle que iremos nos 
atentar , o controle como função administrativa.

Dessa forma compreendemos pelas definições que controlar é 
fazer que as coisas acon teçam da forma como foram planejadas, 
e é ai que percebemos a ligação do controle com o planejamento.

O controle nesse caso tem como finalidade assegurar que tudo 
que foi planejado, organizado e liderado seja ajustado para atingir o 
objetivo inicial da melhor forma possível. O controle é necessário 
para medir e avaliar o desempenho organizacional.

Podemos descrever algumas áreas de controle. Robbins (2003) 
diz que a maioria dos es forços de controle está voltada para uma 
das quatro áreas seguintes: comportamento humano, finanças, 
operações ou informações. Com isso ele demonstra que o controle 
é algo abr angente e que pode atingir várias áreas da empresa.

Vamos fazer a seguinte reflexão: uma empresa de sal mineral 
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para bovinos estabeleceu em dezembro de 2007 que teria como 
objetivo no ano de 2008 aumentar sua produção em 100%. A 
produção anual até o final de 2007 foi de 1.000 toneladas, assim o 
objetivo da empresa é fechar dezembro de 2008 com o produção 
anual em 2.000 toneladas. Em julho de 2008 foi feita uma análise 
para verificar qual era a produção atual, chegou-se ao número de 
1.200 toneladas. Com isso foi possível perceber que a empresa 
estava abaixo de sua estimativa para atingir as 2.000 toneladas 
em dezembro de 2008, observem a figura 1.10 para ilustração do 
exemplo.

A flecha branca indica que a empresa está com a produção acima 
do que havia estabelecido; a flecha cinza indica que a empresa está 
com a produção em dia; a flecha preta indica que a empresa está 
com a produção abaixo do que havia estabelecido como objetivo.

Assim concluímos que na história anterior a flecha que está 
representando o desempenho da empresa é a preta, pois ela está 
distanciando-se do que estabeleceu como objetivo.

Com isso, será necessária uma análise para verificar as reais 
condições da empresa em atingir o objetivo proposto, e assim será 
possível estabelecer estratégias para corrigir os desvios. Essa é a 
função do controle.

Vamos ler o texto a seguir (ROBBINS; DECENZO, 2004, p. 280-
300) para aprofundar os conhecimentos em relação ao controle.

O exemplo da Enron ilustra como sistemas de controle 
disfuncionais podem prejudicar o desempenho de uma organização. 
Como veremos nesta unidade a gestão eficaz requer um sistema 
de controle bem desenvolvido — um que auxilie a organização a 
alcançar seus objetivos estratégicos.

O que é controle?

Controle é uma função administrativa que envolve o processo 
de monitoramento das atividades para se ter certeza de que elas 

Fonte: Koetz (2009, p.124)

Figura 1.10 | Projeção de produção
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nados tipos de comportamentos), controle como um sistema automático de regula-
mentação (que tem sentido de manter automaticamente o fluxo de funcionamento de 
um sistema), e o controle como função administrativa (que tem como sentido medir 
e corrigir desvios que foram estabelecidos pelo planejamento). É sobre este último 
tipo de controle que iremos nos atentar, o controle como função administrativa. 

Dessa forma compreendemos pelas definições que controlar é fazer que as coisas 
acon teçam da forma como foram planejadas, e é ai que percebemos a ligação do 
controle com o planejamento. 

O controle nesse caso tem como finalidade assegurar que tudo que foi planejado, 
or ganizado e liderado seja ajustado para atingir o objetivo inicial da melhor forma 
possível. O controle é necessário para medir e avaliar o desempenho organizacional. 

Podemos descrever algumas áreas de controle. Robbins (2003) diz que a maioria 
dos es forços de controle está voltada para uma das quatro áreas seguintes: compor-
tamento humano, finanças, operações ou informações. Com isso ele demonstra que 
o controle é algo abrangente e que pode atingir várias áreas da empresa. 

Vamos fazer a seguinte reflexão: uma empresa de sal mineral para bovinos esta-
beleceu em dezembro de 2007 que teria como objetivo no ano de 2008 aumentar 
sua produção em 100%. A produção anual até o final de 2007 foi de 1.000 tonela-
das, assim o objetivo da empresa é fechar dezembro de 2008 com o produção anual 
em 2.000 toneladas. Em julho de 2008 foi feita uma análise para verificar qual era 
a produção atual, chegou-se ao número de 1.200 toneladas. Com isso foi possível 
perceber que a empresa estava abaixo de sua estimativa para atingir as 2.000 tone-
ladas em dezembro de 2008, observem a figura 1.10 para ilustração do exemplo. 

Figura 1.10 Projeção de produção

Fonte: Koetz (2009, p.124)

A flecha branca indica que a empresa está com a produção acima do que havia 
estabelecido; a flecha cinza indica que a empresa está com a produção em dia; a 
flecha preta indica que a empresa está com a produção abaixo do que havia estabe-
lecido como objetivo. 

Assim concluímos que na história anterior a flecha que está representando o 
desempenho da empresa é a preta, pois ela está distanciando-se do que estabeleceu 
como objetivo. 

Com isso, será necessária uma análise para verificar as reais condições da em-
presa em atingir o objetivo proposto, e assim será possível estabelecer estratégias 
para corrigir os desvios. Essa é a função do controle. 
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estão sendo realizadas como planejado e para corrigir qualquer 
desvio significativo. Os gerentes não conseguem realmente 
saber se as suas unidades estão ou não tendo um desempenho 
adequado até que tenham avaliado quais atividades foram feitas e 
tenham comparado o desempenho real com o padrão desejado. 
Um sistema de controle eficaz dá a certeza de que as atividades 
são completadas de maneira que conduzam aos objetivos da 
organização. A eficácia de um sistema de controle é determinada 
pelo quanto facilita o alcance do objetivo. Quanto mais ele ajudar os 
gerentes a alcançar os objetivos de suas organizações, melhor será 
esse sistema de controle.

Quando apresentamos as organizações, na Unidade 1 afirmamos 
que todas as organizações tentam alcançar seus objetivos de forma 
eficaz e eficiente. Será que isso significa que os sistemas de controle 
usados pelas organizações seriam idênticos? Em outras palavras, 
Nokia, Royal Dutch Shell, France Telecom e Walmart empregariam 
todas o mesmo tipo de sistema de controle? Provavelmente não. 
Embora existam semelhanças, existem, no geral, três abordagens 
diferentes para projetar os sistemas de controle. São elas o controle 
do mercado, o controle burocrático e o controle do clã, como 
resumido no Quadro 1.5.

O controle do mercado enfatiza o uso dos mecanismos do 
mercado externo. Os controles são construídos ao redor de 
critérios como competição de preços ou participação no mercado. 
As organizações que usam o controle do mercado geralmente têm 

Fonte: Koetz (2009, p. 127).

Quadro 1.5 | Características das três abordagens para os sistemas de controle
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Vamos ler o texto a seguir (ROBBINS; DECENZO, 2004, p. 280-300) para apro-
fundar os conhecimentos em relação ao controle. 

O exemplo da Enron ilustra como sistemas de controle disfuncionais podem pre-
judicar o desempenho de uma organização. Como veremos nesta unidade a gestão 
eficaz requer um sistema de controle bem desenvolvido — um que auxilie a organi-
zação a alcançar seus objetivos estratégicos. 

O que é controle? 

Controle é uma função administrativa que envolve o processo de monitoramento 
das atividades para se ter certeza de que elas estão sendo realizadas como planejado 
e para corrigir qualquer desvio significativo. Os gerentes não conseguem realmente 
saber se as suas unidades estão ou não tendo um desempenho adequado até que 
tenham avaliado quais atividades foram feitas e tenham comparado o desempenho 
real com o padrão desejado. Um sistema de controle eficaz dá a certeza de que as 
atividades são completadas de maneira que conduzam aos objetivos da organização. 
A eficácia de um sistema de controle é determinada pelo quanto facilita o alcance 
do objetivo. Quanto mais ele ajudar os gerentes a alcançar os objetivos de suas or-
ganizações, melhor será esse sistema de controle. 

Quando apresentamos as organizações, na Unidade 1 afirmamos que todas as 
organizações tentam alcançar seus objetivos de forma eficaz e eficiente. Será que isso 
significa que os sistemas de controle usados pelas organizações seriam idênticos? Em 
outras palavras, Nokia, Royal Dutch Shell, France Telecom e Walmart empregariam 
todas o mesmo tipo de sistema de controle? Provavelmente não. Embora existam 
semelhanças, existem, no geral, três abordagens diferentes para projetar os sistemas 
de controle. São elas o controle do mercado, o controle burocrático e o controle do 
clã, como resumido no Quadro 1.5. 

Quadro 1.5 Características das três abordagens para os sistemas de controle 

 Fonte: Koetz (2009, p. 127).
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produtos e serviços claramente especificados e distintos e uma 
concorrência considerável. Sob essas condições, as várias divisões 
da organização normalmente são transformadas em centros de 
lucros e avaliadas pela porcentagem do total de lucros corporativos 
que cada uma gera. Por exemplo, na Matsushita, cada uma de suas 
divisões — que produzem bens como vídeos, eletrodomésticos 
e equipamentos industriais — é avaliada de acordo com a sua 
contribuição para o total de lucros da empresa. Usando essas medi 
das, os gerentes tomam decisões sobre as futuras alocações de 
recursos, as mudanças estratégicas e outras atividades de trabalho 
que podem precisar de atenção.

Uma segunda abordagem consiste no controle burocrático, uma 
visão de controle que destaca a autoridade e conta com regras, 
regulamentos, procedimentos e políticas administra tivos. Esse tipo 
de controle depende da padronização das atividades, de descrições 
de trabalho bem definidas para direcionar o comportamento do 
funcionário no trabalho e de outros me canismos administrativos 
— como os orçamentos —, para se ter certeza de que os membros 
organizacionais estão mostrando comportamentos adequados no 
trabalho e satisfazendo os padrões de desempenho estabelecidos. 
Na BP Amoco, os gerentes das várias divisões têm autonomia 
e liberdade considerável para dirigir suas unidades do jeito que 
acharem melhor. Ainda assim, espera-se que eles se atenham a seus 
orçamentos e se mantenham dentro das diretrizes corporativas. 

O controle do clã é uma abordagem para projetar sistemas de 
controle, em que o comporta mento dos funcionários é regulado 
pelos valores compartilhados, como normas, tradições, rituais, 
crenças e outros aspectos da cultura da organização. Em comparação 
ao controle burocrático, que se baseia em mecanismos hierárquicos 
estritos, o controle do clã depende do indivíduo e do grupo (o clã) 
para identificar os comportamentos adequados e esperados quanto 
ao trabalho e às medidas do desempenho. Em geral, encontra-se 
o controle do clã naquelas organizações em que as equipes são 
amplamente usadas e as tecnologias mudam com frequência. Por 
exemplo, no SAS Institute (a Cary, uma empresa de software com 
base na Carolina do Norte), os funcionários estão bem cientes das 
expectativas a respeito do comportamento adequado no trabalho e 
dos padrões de desempenho. A cultura organizacional — por meio 
dos valores compartilhados, das normas e das histórias sobre o 
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fundador da empresa, Jim Goodnight — transmite aos indivíduos o 
que é realmente importante para a organização, assim como o que 
não é importante. Em vez de contar com controles administrativos 
prescritos, os funcionários do SAS são direcionados e controlados 
pela cultura do clã.

É importante reconhecer que a maioria das organizações não 
depende totalmente apenas de uma dessas três abordagens para 
modelar um sistema de controle apropriado. Em vez disso, uma 
organização geralmente escolhe enfatizar o controle burocrático 
ou do clã e depois acrescentar algumas medidas do controle do 
mercado. A chave, portanto, em qualquer uma dessas abordagens, 
é modelar um sistema de controle apropriado, que ajude a 
organização a alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

A importância do controle

O planejamento pode ser feito; a estrutura de uma organização 
pode ser criada para facilitar eficientemente a realização dos 
objetivos, e os funcionários podem ser direcionados e motivados. 
Ainda assim, como vimos c om a Enron, não há gar antias de que 
as atividades se desenvolverão conforme planejadas e que os 
objetivos estejam, de fato, sendo alcançados. O controle é o elo 
final na cadeia funcional de administração. No entanto, o valor da 
função de controle está pre dominantemente na sua relação com o 
planejamento e a delegação das atividades.

O gerente eficaz precisa fazer um follow up para certificar-se 
de que as ações que os outros devem executar e os objetivos que 
devem ser alcançados estão, de fato, acontecendo.

Em vez de aceitar o fato de que seu desempenho foi inadequado, 
os estudantes argumentam que os padrões eram excessivos. Do 
mesmo modo, as pessoas que não conseguem cumprir suas 
cotas mensais atribuem o fato a uma cota irreal. Pode ser verdade 
que os padrões sejam muito altos e resultam numa variação 
significativa, desmotivando assim os funcionários que estão sendo 
avaliados por tais padrões. Tenha em mente, entretanto, que, se 
funcionários ou gerentes não cumprissem o padrão, a primeira 
coisa que eles culpariam seria o padrão em si. Se você acredita que 
o padrão é realista, mantenha-se firme em sua opinião. Explique 
sua posição, reafirme ao funcionário ou gerente que você espera 
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que o desempenho futuro melhore e, em seguida, coloque em 
andamento as ações corretivas necessárias para transformar essa 
expectativa em realidade.

Para concluir o estudo da unidade

Bom, na unidade que fechamos agora pudemos conversar e 
percorrer o processo de introdução e estruturação da teoria que 
permeia a administração das empresas, considerando as abordagens 
que deram início ao estudo das empresas de suas funções e ati vidades, 
e também do processo administrativo.

Deve-se considerar que o objetivo foi trazer à luz os fundamentos 
da teoria administrativa, sem nos esquecer da necessidade de que seja 
aprofundado o assunto por meio de leituras complementares que 
possibilitem a observação do contexto em que encerra-se o profissional 
da estética e imagem pessoal, com os processos e funções de gestão 
que podem promover resultados econômicos positivos.

Por fim considerem que para atingir os seus objetivos profissionais 
seja como empreendedores ou prestadores de serviço no campo 
da estética e imagem social, será necessário não apenas conhecer a 
administração, mas saber como administrar seus negócios e sua vida 
profissional.

Na próxima unidade entraremos no processo de entendimento das 
finanças e da estratégia!

Bons estudos!

Resumo

Nesta unidade, percorremos as bases teóricas envolvidas na teoria 
da administração, analisando o contexto histórico, a evolução por 
suas abordagens pioneiras, bem como de que maneira tornou-se tão 
importante o entendimento de como as empresas funcionam. Da 
mesma maneira trabalhamos no decorrer da unidade e entramos no 
processo administrativo, em que observamos as funções e processos 
que determinam como uma empresa deve atribuir responsabilidades 
e organizar suas atividades em função de um nascituro planejamento, 
sendo estes fios condutores para atingir um objetivo. Ao término da 
unidade, apresentamos uma pequena reflexão que nos move no 
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entendimento de que o planejamento seja realizado de uma maneira 
mais estratégica, abrindo espaço para os conteúdos que ser ão 
trabalhados na próxima unidade.

Atividades de aprendizagem

1. Explique a origem do pensamento administrativo e a importância dos 
estudos que deram início à administração moderna.

2. Explique a abordagem científica da administração e como ela contribuiu 
para o desenvolvimento das empresas.

3. Quais são os aspectos centrais do processo administrativo?

4. Em que consiste o processo gerencial das empresas?

Considerando nossa discussão até o momento, busque as informações 
necessárias em nossa unidade de estudos, bem como em nossos materiais 
de referência indicados ao longo do texto, e responda de forma correta às 
atividades que se seguem:

Estudo de caso

Diferenciando a atividade empresarial

Vamos nos lembrar do processo de gestão do início da administração 
no século XX em que as indústrias e fábricas passaram a observar os 
processos, as atividades, os tempos e movimentos.

Em alusão a tais mudanças, Taylor propôs que a eficiência pontual 
nos processos e ações da empresa resultasse em eficácia do processo 
produtivo, culminando em melhores resultados de produção, ou seja, 
mais unidades produzidas e menos insumos desperdiçados.

Nessa época, Henri Ford entendeu a necessidade de padronizar as 
linhas de produção e os produtos, oferecendo carros que pudessem 
economizar tempos de produção, o mais célebre caso, o Ford T. Na 
mesma época Chaplin faz em um de seus filmes uma analogia aos 
processos de gestão da produção nas empresas, por meio do filme 
Tempos Modernos.

Nesse contexto respondam a partir de uma pesquisa: Quais foram 
as críticas feitas por Chaplin à gestão em função da produtividade? 
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Como os processos de gestão propostos na administração científica 
de Taylor contribuíram para que Ford tivesse sucesso?





Unidade 2

Finanças e estratégia
empresarial

Estudaremos os aspectos, conceitos e a teoria que guiam as 
finanças e a estratégia empresarial. A vocês fica o lembrete de que 
é necessário relacionar os conteúdos já trabalhados com a vivência 
nas empresas ou mesmo em sua vida pessoal, afinal todos estão 
sujeitos a atividades que tangem estas duas importantes áreas.

Observem as recomendações de leitura complementar, passeiem 
pelos links sugeridos e organizem o tempo de leitura para que 
possamos sedimentar ainda mais as bases de nosso conteúdo.

Bons estudos!

Prof. Ivan Ferreira de Campos

A vantagem competitiva de um profissional ou empresa nasce 
dos diferenciais desenvolvidos e oferecidos no mercado a partir 

de uma boa estratégia e do foco.

Michael Porter

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção teremos contato com aspectos financeiros e contábeis 

de maneira que a você, futuro profissional ou empreendedor do segmento 

da estética e imagem pessoal, seja possível não apenas o entendimento 

dos processos inerentes a estas áreas, como também lhe seja possível 

operacionalizar as funções a elas relacionadas. Trabalharemos aspectos da 

introdução à contabilidade, às finanças e à administração financeira.

Seção 1 | Noções de contabilidade e finanças empresariais

Claudiomiro José Marques
Luiz Fernando Soares da Silva

Marcelo Resquetti Tarifa
Joenice Leandro Diniz dos Santos

Ivan Ferreira de Campos



Nesta seção analisaremos o processo e percurso histórico, bem como as 

noções relacionadas à estratégia empresarial, ao processo de planejamento e 

composição de estratégias de mercado. Serão abordados aspectos que guiem 

a vocês no processo de desenvolvimento de metas e objetivos, bem como no 

percurso da tomada de decisões.

Seção 2 | Estratégia empresarial e de mercado: os movimentos do mercado



Introdução à unidade
Não sei controlar minhas finanças, muito menos analisar como está 

o desempenho de minha empresa. Essa afirmação pode ser verdadeira 
e acaba interferindo na realidade de muitos profissionais e empresas 
espalh adas pelo Brasil.

Grande parte das empresas ou dos empreendedores ind ividuais 
que iniciam atividades neste mercado competitivo em que vivemos 
mal sabe como contabilizar as entradas e saídas de recursos, menos 
ainda tem aptidões que proporcionem a análise de resultados.

Com essas falhas, pensar em uma administração financeira é quase 
uma utopia em um grande número de micro ou pequenos negócios, 
sendo que também profissionais autônomos sofrem com dificuldades 
que vão desde o entendimento do que são as funções de crédito e 
débito, até o que é uma conta corrente.

Com essas dificuldades, as empresas acabam por também não 
entenderem o mercado e as variáveis que o compõem, não tendo 
condições de aturar de maneira estratégica.

Assim, a estratégia empresarial e uma abordagem de estratégias 
de mercado tornam-se surreais e o que temos é um grande número 
de empresas e profissionais atuando de maneira desorientada, sem 
saber como estabelecer metas ou objetivos, sem saber como realizar 
um planejamento, e assim não tendo horizontes de investimentos e 
desenvolvimento dos negócios.

Este é o nosso desafio, entender tais condições, conhecer e 
desenvolver habilidades e técnicas que melhorem a percepção 
financeira e a gestão das empresas e assim também ter condições de 
planejar e atuar estrategicamente.

Bons estudos!
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Seção 1

Noções de contabilidade e finanças empresariais

1.1 Usuários da contabilidade

São todas as pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou indiretamente, 
tenham interesse na avaliação e no desenvolvimento da entidade. 
Podemos citar como exemplo de tais pessoas: os administradores, os 
sócios e acionistas da entidade, o governo, os bancos etc. Note-se que, 
nesse aspecto, temos tanto usuários internos como usuários externos 
que se interessam, cada um a seu modo, pelas informações contábeis 
como um todo.

De uma forma mais completa e detalhada podemos dize r que os 
usuários externos são aqueles que se utilizam dos relatórios formatados 
pelos órgãos reguladores da profissão: acionistas e investidores; 
instituições financeiras; fornecedores; órgãos públicos; sindicatos 
e o mercado em geral. São aqueles que não atuam diretamente na 
empresa, mas que externamente querem ter conhecimento da 
situação patrimonial.

Já os usuários internos são aqueles que, por atuarem na atividade 
da empresa, além de utilizarem dos relatórios normalizados, 
também solicitam e utilizam relatórios específicos: administradores; 
encarregados; diretoria e pessoal interno em geral. São aqueles 
que por estarem fazendo a gestão da entidade necessitam de 
informações específicas e detalhadas.

1.2 Campos de atuação da contabilidade

Obrigatoriamente toda empresa deve ter um contador que é 
o responsável técnico perante os órgãos governamentais. Assim, 
todas as pessoas jurídicas por força de lei faz parte do campo de 
atuação da contabilidade, além delas, as pessoas físicas possuidoras 
de um grande patrimônio normalmente contratam um contabilista 
para controlar o seu patrimônio.

Algumas atividades econômicas têm características peculiares, 
necessitando assim de uma aplicação específica da contabilidade. 
Uma atividade comercial adquire as mercadorias para revender, 
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sendo assim de pequena complexidade o seu controle, já uma 
indústria, que adquire os materiais e os transforma em um novo 
bem aplicando mão de obra, utilizando equipamentos, instalações 
e edifícios para o desenvolvimento de sua atividade tem no controle 
de seu patrimônio uma complexidade muito maior.

Com relação à atividade econômico-financeira podemos classificar 
as empresas em três grandes grupos: indústria, comércio e serviços. 

Algumas atividades utilizam a contabilidade geral ou empresarial 
para o registrode seus fatos contábeis, outras precisam de contabi 
lidade específicas, tais como: 

• indústria;

• instituições financeiras;

• seguradoras;

• órgãos públicos.

1.3 Estrutura patrimonial

O que é patrimônio? Como ele é formado? Como se calcula? 
São algumas questões que surgem quando o assunto estrutura 
patrimonial é abordado. Antes de vermos estrutura patrimonial é 
necessário sabermos o que é patrimônio. Pois sendo o objeto da 
contabilidade é necessário entendê-lo bem.

1.3.1 Patrimônio

Ao recorrer ao dicionário (FERREIRA, 1994, p. 488) as primeiras 
definições para patrimônio são: “Herança paterna. Bens de família”. 
Mais adiante, o dicionário define como direito: “Complexo de bens, 
materiais ou não, direito, ações, posse e tudo o mais que pertença a 
uma pessoa ou empresa e seja suscetível de apreciação econômica”. 
E como contabilidade: “A parte jurídica e material da azienda”.

O Conselho Federal de Contabilidade — CFC (2006, p. 19), 
no apêndice à resolução sobre os princípios fundamentais de 
contabilidade, refere-se a dois aspectos do patrimônio: o qualitativo 
e o quantitativo. No aspecto qualitativo:
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[...] entende-se a natureza dos elementos que o compõem 
como dinheiro, valores a receber ou a pagar expressos em 
moeda, máquinas, estoques de materiais ou de mercadorias 
etc. [Por outro lado, o aspecto quantitativo] [...] refere-se 
à expressão dos componentes patrimoniais em valores, o 
que demanda que a contabilidade assuma posição sobre o 
que seja v alor.

1.3.2 Patrimônio líquido

Iudícibus (2004) ao falar sobre patrimônio líquido cita diversas 
formas de abordagens: teoria do proprietário; teoria da entidade; 
teoria do acionista ordinário; teoria do fundo; teoria do comando 
e teoria do empreendimento. Embora não apresente de forma 
conclusiva qual é a melhor abordagem, cita que para um pequeno 
empreendimento “a teoria da entidade para o patrimônio líquido 
está mais de acordo [...]” (IUDÍCIBUS, 2004, p. 189).

Podemos resumir que o patrimônio é composto de bens, 
direitos e obrigações, mensuráveis em dinheiro, que pertence a uma 
pessoa física ou jurídica. A expressão melhor aplicável é patrimônio 
líquido, uma vez que dos valores dos bens e direitos (parte positiva) 
deduzem-se as obrigações (parte negativa).

Em outra definição, patrimônio líquido é o patrimônio que 
os sócios ou acionistas investiram na empresa acrescidos dos 
resultados da própria empresa que não foram distribuídos. Também 
pode ser denominado de situação líquida ou riqueza líquida. Pode-
se também representar o patrimônio líquido por duas equações:

Patrimônio Líquido = Bens + Direitos (—) Obrigações

Patrimônio Líquido = Capital Social + Reserv as + Lucros Acumulados

Enquanto na primeira equação o patrimônio líquido é encontrado 
a partir de inventários ou levantamentos da situação da empresa, 
na segunda é encontrado a partir da soma dos subgrupos do lado 
direito do balanço patrimonial, após a apuração do resultado.
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1.3.3 Bens

São as coisas em geral que, por satisfazerem as necessidades 
das pessoas e empresas, se tornam úteis e são expressas em valor 
monetário. São considerados itens de riquezas, porque se são úteis 
é possível negociar, vender, trocar, arrendar. As coisas que não 
forem passíveis de avaliação e mensuração econômica não podem 
ser consideradas bens.

Quanto à forma física, os bens podem ser classificados em 
tangíveis e intangíveis.

Tangíveis são os bens que têm forma física, são palpáveis. Ex.: 
veículos, máquinas, equipamentos industriais, móveis, imóveis, 
instalações etc. Também chamados bens materiais.

Intangíveis são os bens que não são materiais, mas que são 
mensuráveis. Ex.: marcas da empresa registrada, registro de inventos, 
ponto comercial, carteira de clientes etc. Também chamados bens 
imateriais.

Quanto à mobilidade e facilidade de transferência de um local 
para outro, os bens podem ser classificados em imó veis e móveis.

Bens imóveis são aqueles inseridos ao solo ou a outros bens, que 
não podem ser transferidos de local sem destruição ou perda de 
valor. Ex.: terrenos, edifícios, construções, árvores e alguns tipos de 
instalações e máquinas industriais.

Bens móveis são aqueles que podem ser transferidos de local 
sem destruição ou perda de valor. Alguns dependem de outras 
pessoas para serem transferidos e outros se movem por si próprios. 
Ex.: máquinas, equipamentos, animais, veículos, estoques etc.

1.4 Direitos

Em contabilidade nos referimos a direito para os haveres que 
temos contra alguma pessoa ou empresa, é o poder jurídico de 
exigirmos alguma coisa ou valor de alguém. São exemplos de 
direito as duplicatas e os títulos a receber, os aluguéis a receber, 
os impostos recuperáveis entre outros. Automaticamente, se a sua 
empresa tem um direito, a outra empresa tem uma obrigação.
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1.5 Obrigações

São dívidas que a pessoa ou empresa tem a pagar a outras 
pessoas. Podemos denominá-las também de obrigações exigíveis. 
As obrigações normalmente têm prazo de vencimento determinado. 
A algumas obrigações cujo vencimento não é previamente definido 
damos o nome de provisões, porque deverão ser pagas, mas não 
têm um vencimento previamente conhecido.

Como exemplo de obrigações exigíveis temos: as dívidas com 
fornecedores, os empréstimos bancários, os salários a pagar, os 
impostos e encargos, as contas a pagar de água, energia elétrica, 
telefone, aluguel etc.

E como exemplo de provisões podemos citar as provisões 
trabalhistas de décimo terceiro e férias.

1.6 Demonstração da estrutura patrimonial

Podemos representar a estrutura do patrimônio assim:

46 F U N D A M E N T O S  D E  G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G

Tangíveis são os bens que têm forma física, são palpáveis. Ex.: veículos, máquinas, equi-
pamentos industriais, móveis, imóveis, instalações etc. Também chamados bens materiais.

Intangíveis são os bens que não são materiais, mas que são mensuráveis. Ex.: 
marcas da empresa registrada, registro de inventos, ponto comercial, carteira de 
clientes etc. Também chamados bens imateriais.

Quanto à mobilidade e facilidade de transferência de um local para outro, os 
bens podem ser classificados em imóveis e móveis.

Bens imóveis são aqueles inseridos ao solo ou a outros bens, que não podem 
ser transferidos de local sem destruição ou perda de valor. Ex.: terrenos, edifícios, 
construções, árvores e alguns tipos de instalações e máquinas industriais. 

Bens móveis são aqueles que podem ser transferidos de local sem destruição ou 
perda de valor. Alguns dependem de outras pessoas para serem transferidos e outros se 
movem por si próprios. Ex.: máquinas, equipamentos, animais, veículos, estoques etc. 

1.4 Direitos
Em contabilidade nos referimos a direito para os haveres que temos contra alguma 

pessoa ou empresa, é o poder jurídico de exigirmos alguma coisa ou valor de alguém. 
São exemplos de direito as duplicatas e os títulos a receber, os aluguéis a receber, 
os impostos recuperáveis entre outros. Automaticamente, se a sua empresa tem um 
direito, a outra empresa tem uma obrigação.

1.5 Obrigações
São dívidas que a pessoa ou empresa tem a pagar a outras pessoas. Podemos deno-

miná-las também de obrigações exigíveis. As obrigações normalmente têm prazo de 
vencimento determinado. A algumas obrigações cujo vencimento não é previamente 
definido damos o nome de provisões, porque deverão ser pagas, mas não têm um 
vencimento previamente conhecido. 

Como exemplo de obrigações exigíveis temos: as dívidas com fornecedores, os 
empréstimos bancários, os salários a pagar, os impostos e encargos, as contas a pagar 
de água, energia elétrica, telefone, aluguel etc.

E como exemplo de provisões podemos citar as provisões trabalhistas de décimo 
terceiro e férias.

1.6 Demonstração da estrutura patrimonial
Podemos representar a estrutura do patrimônio assim:

Ativo Passivo + PL

Bens Obrigações

Direitos Patrimônio líquido

 Fonte: Do autor (2013).
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Fonte: Do autor (2013).

A parte positiva do patrimônio, por convenção, será sempre 
demonstrada do lado esquerdo e a parte negativa, do direito.

Segundo Saldini (2002, p. 17) “podemos dizer que os bens e os 
direitos são positivos porque seus recursos estão disponíveis para 
operacionalizar a empresa, e as obrigações, por se tratarem de 
dívidas, fazem com que esses recursos diminuam”.

Assim, os elementos positivos do patrimônio são chamados de 
Ativos e os elementos negativos de Passivos. O patrimônio líquido 
aparece do lado direito, juntamente com os elementos negativos 
por representar a diferença entre a parte positiva e negativa dando 
assim o equilíbrio na estrutur a patrimonial.

O relatório contábil que demonstra a estrutura patrimonial 
apurada em um determinado momento de forma estática é o 
balanço patrimonial.

Ex.: Após iniciar a empresa e efetuar as primeiras compras, a 
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empresa “Exemplo 1 Ltda.” apresentou os seguintes saldos:

Capital social                              15.000,00;

Caixa                                           50,00;

Fornecedores                             2.050,00;

Empréstimos Bancários              5.000,00;

Bancos conta movimento         5.000,00;

Mercadorias para Revenda        15.000,00;

Móveis e Utensílios                    2.000,00.

Na empresa Exemplo 1 Ltda a estrutur a patrimonial seria assim 
representada:

F i n a n ç a s  e  e s t r a t é g i a  e m p r e s a r i a l  47

A parte positiva do patrimônio, por convenção, será sempre demonstrada do lado 
esquerdo e a parte negativa, do direito.

Segundo Saldini (2002, p. 17) “podemos dizer que os bens e os direitos são po-
sitivos porque seus recursos estão disponíveis para operacionalizar a empresa, e as 
obrigações, por se tratarem de dívidas, fazem com que esses recursos diminuam”.

Assim, os elementos positivos do patrimônio são chamados de Ativos e os ele-
mentos negativos de Passivos. O patrimônio líquido aparece do lado direito, junta-
mente com os elementos negativos por representar a diferença entre a parte positiva 
e negativa dando assim o equilíbrio na estrutura patrimonial.

O relatório contábil que demonstra a estrutura patrimonial apurada em um de-
terminado momento de forma estática é o balanço patrimonial.

Ex.: Após iniciar a empresa e efetuar as primeiras compras, a empresa “Exemplo 
1 Ltda.” apresentou os seguintes saldos: 

Capital social 15.000,00;

Caixa 50,00;

Fornecedores 2.050,00;

Empréstimos Bancários 5.000,00;

Bancos conta movimento 5.000,00;

Mercadorias para Revenda 15.000,00;

Móveis e Utensílios 2.000,00.

Na empresa Exemplo 1 Ltda a estrutura patrimonial seria assim representada:

ATIVO PASSIVO e PL

Bens 17.050,00 Obrigações 7.050,00

Caixa 50,00
Bancos c/ movimento 2.500,00
Mercadorias 13.000,00
Móveis e Utensílios 1.500,00

Fornecedores 1.050,00
Empréstimos Bancários 6.000,00

Direitos Patrimônio Líquido

Capital Social 10.000,00

Total do Ativo 17.050,00 Total do Passivo + PL 17.050,00 

Fonte: Do autor (2013).

Na demonstração da estrutura patrimonial o lado esquerdo será igual ao direito, 
isso deve-se ao fato do patrimônio líquido ser a diferença entre bens e direitos menos 
as obrigações. Como o patrimônio líquido, na demonstração é somado às obrigações 
para obter o total do lado direito, sempre existirá o equilíbrio ou igualdade entre os 
dois lados, daí a denominação Balanço Patrimonial.
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Fonte: Do autor (2013).

Na demonstração da estrutura patrimonial o lado esquerdo 
será igual ao direito, isso deve-se ao fato do patrimônio líquido ser 
a diferença entre bens e direitos menos as obrigações. Como o 
patrimônio líquido, na demonstração é somado às obrigações para 
obter o total do lado direito, sempre existirá o equilíbrio ou igualdade 
entre os dois lados, daí a denominação Balanço Patrimonial.

1.7 Área de atuação das finanças

Tudo bem até aqui? Depois de ter compreendido o que é 
administração financeira você vai saber agora quais são suas 
principais áreas de atuação para compreender mais adiante suas 
funções.

A administração financeira pode ser dividida em áreas de atuação, 
que podem ser entendidas como tipos de meios de transações ou 
negócios financeiros, são estas:

• Finanças corporativas: têm como foco a maximização da 
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organização no que corresponde ao seu valor;

• Investimentos: de modo amplo está ligado à perspectiva de 
obtenção de algum retorno sob um recurso investido, podendo 
ser dinheiro ou até mesmo títulos. Na administração financeira está 
mais ligada aos títulos de renda variável e fixa, considerados ativos 
financeiros;

• Instituições financeiras: pode-se considerar por instituições 
financeiras, as organizações que lidam com finanças em seu íntimo, 
as quais analisam uma série de negócios disponíveis no mercado 
de capitais, incluindo empréstimos, financiamentos, seguros, 
investimentos dentre outros;

• Finanças internacionais: geralmente para seu entendimento, 
é necessário um analista financeiro internacional, pois lidará 
com transações internacionais diversas, as quais podem envolver 
investimentos, instituições e cooperativas;

• Funções básicas da administração financeira: sem dúvida alguma 
o administrador financeiro executa um papel importantíssimo dentro 
de uma organização. Para você qual seria esse papel-chave? Você 
poderia fazer uma lista de funções que consideram importante para 
a administração financeira.

E aí? Pensou a respeito? Depois de ter feito uma reflexão sobre 
o assunto, veja algumas das funções típicas do administr ador 
financeiro.

1.7.1 Análise, planejamento e controle financeiro

Estas atividades têm como meta a coordenação das atividades 
e a avaliação da condição financeira da organização, por meio de 
relatórios financeiros, oriundos de dados contábeis, tais como:

• analisar a capacidade da produção;

• tomar decisões;

• buscar o aumento de oper ações;

• analisar o fluxo de caixa;

• implementar e desenvolver medidas e projetos, visando à 
maximização da organização com um todo;

• buscar incessantemente não só um retorno financeiro, como 
um aumento do mesmo; 
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• aproveitar todas as oportunidades de investimentos e sua 
viabilidade, sempre visando alcançar as metas da organização.

1.7.2 Tomada de decisões de investimento

Seu objetivo por meio do estudo pelo administrador financeiro é o 
de fazer a melhor escolha quanto à aplicação de recursos financeiros 
em ativos correntes e não correntes (circulante e permanente), 
buscando seus níveis desejáveis. Também é sua função determinar 
os ativos permanentes que deverão ser comprados, substituídos ou 
liquidados.

Resumindo, o administrador financeiro decide quando, como 
e quanto investir, a viabilidade ou não da aquisição de um bem 
ou direito, evitando desperdícios, gastos e riscos desnecessários, 
proporcionando uma melhor utilização e não perda de capital de 
giro.

1.7.3 Tomada de decisões de financiamentos

Corresponde à busca de diversos recursos para o financiamento 
dos ativos, que diz respeito a todas as operações e atividades da 
organização que precisam de qualquer tipo de recurso ou capital, os 
quais são utilizados para a execução de planos ou metas da empresa, 
devendo sempre se considerar os melhores financiamentos (curto 
ou longo prazo), ou até a combinação entre eles, visando sempre 
combiná-los de acordo com a capacidade de pagamento da 
organização.

Em decisões deste tipo, faz-se necessário um estudo sério —, 
melhor dizendo, minucioso — dos pontos favoráveis e desfavoráveis, 
a fim de que se consiga ter certeza, senão, segurança, quanto ao 
que se está decidindo, tendo sempre como objetivo, conseguir 
um financiamento viável, com um mix de melhores taxas de juros, 
benefícios e formas de pagamento.

1.7.4 Função na empresa

Em uma organização a administração financeira pode ser feita 
por um grupo de pessoas, ou uma pessoa especificamente: 

• vice-presidente de finanças;
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• diretor financeiro;

• controller;

• gerente financeiro ou administrador financeiro.

Seja quem for o responsável pela função propriamente dita, 
todos têm os mesmos objetivos e características, mudando apenas 
internamente em cada organização, dependendo do seu tamanho 
e estrutura interna, o que refletirá diretamente no seu organograma.

Em organizações menores, o quadro de funcionários é 
enxuto e geralmente uma ou duas pessoas são responsáveis por 
toda a questão financeira, isto quando ela não fica na mão do 
proprietário. Já em uma organização maior, ou na medida que vai 
se desenvolvendo, surge a necessidade de se montar ou separar 
um departamento único e exclusivo, geralmente chamado de 
departamento financeiro.

Você poderá fazer o organograma da empresa que trabalha para 
avaliar se a administração financeira está desempenhando bem sua 
função dentro da organização.

1.8 Áreas de atuação do administrador financeiro

Como dito anteriormente, o administrador financeiro pode atuar 
em diversas áreas de uma organização, devido à sua amplitude, 
que faz com que as finanças estejam presentes em praticamente 
todos os setores. Veremos alguns cargos ou funções onde um 
administrador financeiro pode atuar.

1.8.1 Analista financeiro

Sua principal função é buscar por meio da elaboração de 

Fonte: Adaptado de Gitman (2004, p. 7).

Figura 2.1 | Estrutura de uma sociedade por ações — visão financeira
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Figura 2.1 Estrutura de uma sociedade por ações — visão financeira

Fonte: Adaptado de Gitman (2004, p. 7).

Você poderá fazer o organograma da empresa que trabalha para avaliar se a ad-
ministração financeira está desempenhando bem sua função dentro da organização.

1.8 Áreas de atuação do administrador financeiro
Como dito anteriormente, o administrador financeiro pode atuar em diversas áreas 

de uma organização, devido à sua amplitude, que faz com que as finanças estejam 
presentes em praticamente todos os setores. Veremos alguns cargos ou funções onde 
um administrador financeiro pode atuar.

1.8.1 Analista financeiro 
Sua principal função é buscar por meio da elaboração de orçamentos e de demons-

trações financeiras, a preparação de planos orçamentários e financeiros, juntamente 
com o estabelecimento de planos financeiros de longo e curto prazo, sempre visando 
as metas, buscando a realização e análise de previsões futuras, não deixando de lado 
a avaliação de desempenho, e o trabalho com a contabilidade.

1.8.2 Gerente de orçamento de capital 
Tem em seu trabalho, como sua principal atribuição a avaliação de propostas de 

investimentos em ativos, as quais as aprovarão ou não, as recomendando, se for o 
caso, na busca de resultados positivos para a organização, sempre visando a maxi-
mização da mesma.

1.8.3 Gerente de projetos de financiamentos 
Este cargo geralmente só existe em organizações realmente grandes, pois 

tratará de projetos de financiamentos relevantes. Como um exemplo podemos 
citar a decisão como financiar determinado equipamento, comparando alterna-
tivas de compra a prazo ou à vista, financiamento ou leasing, ou seja, analisará 
cada situação em específico. Geralmente trabalha em conjunto com o gerente de 
orçamento de capital.
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orçamentos e de demonstrações financeiras, a preparação de planos 
orçamentários e financeiros, juntamente com o estabelecimento 
de planos financeiros de longo e curto prazo, sempre visando as 
metas, buscando a realização e análise de previsões futuras, não 
deixando de lado a avaliação de desempenho, e o trabalho com a 
contabilidade.

1.8.2 Gerente de orçamento de capital

Tem em seu trabalho, como sua principal atribuição a avaliação 
de propostas de investimentos em ativos, as quais as aprovarão 
ou não, as recomendando, se for o caso, na busca de resultados 
positivos para a organização, sempre visando a maximização da 
mesma.

1.8.3 Gerente de projetos de financiamentos

Este cargo geralmente só existe em organizações realmente 
grandes, pois tratará de projetos de financiamentos relevantes. 
Como um exemplo podemos citar a decisão como financiar 
determinado equipamento, comparando alternativas de compra a 
prazo ou à vista, financiamento ou leasing, ou seja, analisará cada 
situação em específico. Geralmente trabalha em conjunto com o 
gerente de orçamento de capital.

1.8.4 Gerente de caixa

Tem por sua responsabilidade controlar e manter os saldos do 
caixa diariamente. Outras atividades como investimentos em curto 
prazo, cobrança e desembolso do caixa também fazem parte de 
suas atribuições.

1.8.5 Analista/gerente de crédito

Responsável pela avaliação dos pedidos de crédito, 
monitoramento, extensão e cobrança de contas a receber. 
Resumidamente, gerencia as políticas de crédito da empresa.

1.8.6 Gerente de fundos de pensão

Mais um cargo existente apenas em grandes organizações, o qual 
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tem como responsabilidade o supervisionamento da administração 
de passivos e ativos do fundo de pensão dos funcionários, sendo 
sua meta a economia e o investindo do dinheiro para atender metas 
de longo pr azo, já que se trata de fundo de pensão.

Questão para reflexão

Avaliando tudo que foi estudado até aqui você se considera com perfil 
para se tornar um administrador financeiro? Reflita sobre esta questão e 
troque ideias com seus colegas.

Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente): 
O termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo Robert Edward 
Freeman. Segundo ele, os stakeholders são um elemento essencial ao 
planejamento estratégico de negócios.

Para saber mais

Para saber mais

Fayol foi o primeiro a definir as funções básicas do administrador: 
planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar.

A profissão de administrador é historicamente recente e foi 
regulamentada no Brasil em 9 de setembro de 1965, data em que se 
comemora o Dia do Administrador.

Os primeiros administradores profissionais (administrador contratado, 
que não é o dono do negócio) foram os que geriram as companhias de 
navegação inglesas a partir do século XVII.

Links

Links

Para tirar dúvidas sobre termos econômicos acesse Dicionário Econômico: 
<http://economia.ig.com.br/dicionario-economia/#letra:./>.

Se você tem alguma dúvida ou sugestão sobre mercado financeiro, 
investe ou trabalha nesse ramo, seja correspondente do Diálogos 
Universitários! Envie sua história por e-mail para <dialogueconosco@
dialogosuniversitarios.com.br> e veja suas dicas relatadas.
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Para saber mais

Para saber sobre a história do sistema financeiro brasileiro, acesse o 
artigo: <http://sistema-financeiro-nacional.info/mos/view/Sistema_
Financeiro_Nacional-Hist%C3%B3ria/>



U2 - Finanças e estratégia empresarial78

Seção 2

Estratégia empresarial e de mercado: os 
movimentos do mercado

Temos no ambiente mercadológico um grande e explosivo contexto 
em que busca-se o desenvolvimento econômico, tornando necessário 
que empresas usem diferentes e cada vez maiores artifícios para a 
resolução de problemas de produtividade, qualidade e flexibilidade, 
que representam melhores condições competitivas.

Como sabe-se que não haverá lugar para todas as empresas e todos 
os prestadores de serviços, as empresas ou pessoas que enquadrarem-
se na realidade competitiva, serão as vencedoras neste mercado.

Nesse contexto devemos analisar que muito mudou na história, e 
que a estratégia tornou-se uma condição pela qual as empresas ou 
prestadores de serviços terão condições de tomar melhores decisões 
em favor de objetivos previamente estabelecidos em que seja possível 
atender as demandas de cada vez mais pessoas.

Essa condição encontra-se alicerçada no estilo de vida e no consumo, 
em que historicamente não apenas houve uma sistematização da 
produção e do consumo, como também das atitudes empresariais 
em favor de novas e melhores soluções garantidoras de resultados, 
configurando aquilo que chama-se campo estratégico empresarial. A 
seguir pode-se observar alguns dos aspectos que marcam o processo 
evolutivo que configura esse acirramento mercadológico:

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 2.1 | Marcos sociais da estratégia
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Seção 2 Estratégia empresarial e de 
mercado: os movimentos do 
mercado

Temos no ambiente mercadológico um grande e explosivo contexto em que 
busca-se o desenvolvimento econômico, tornando necessário que empresas usem 
diferentes e cada vez maiores artifícios para a resolução de problemas de produtivi-
dade, qualidade e flexibilidade, que representam melhores condições competitivas.

Como sabe-se que não haverá lugar para todas as empresas e todos os prestadores 
de serviços, as empresas ou pessoas que enquadrarem-se na realidade competitiva, 
serão as vencedoras neste mercado.

Nesse contexto devemos analisar que muito mudou na história, e que a estratégia 
tornou-se uma condição pela qual as empresas ou prestadores de serviços terão con-
dições de tomar melhores decisões em favor de objetivos previamente estabelecidos 
em que seja possível atender as demandas de cada vez mais pessoas.

Essa condição encontra-se alicerçada no estilo de vida e no consumo, em que 
historicamente não apenas houve uma sistematização da produção e do consumo, 
como também das atitudes empresariais em favor de novas e melhores soluções 
garantidoras de resultados, configurando aquilo que chama-se campo estratégico 
empresarial. A seguir pode-se observar alguns dos aspectos que marcam o processo 
evolutivo que configura esse acirramento mercadológico:

Quadro 2.1 Marcos sociais da estratégia

Marcos Explicação

Produção  
competitiva

Com o surgimento da indústria moderna, a produção deixou de servir 
à subsistência para servir aos anseios de acumulação de capital e 
desenvolvimento econômico.

Produção em massa
Com as linhas de produção em massa, as indústrias precisavam de 
soluções que garantissem que seus produtos seriam adquiridos por um 
maior número de pessoas. 

Globalização

Com a globalização surgiu o acirramento competitivo, em que as 
empresas não estavam mais restringidas geograficamente, bem como a 
informação e as tecnologias passaram a pressionar as empresas na busca 
por diferenciais e por respostas aos movimento dos concorrentes. 

Fonte: Do autor (2013).

A partir desses marcos históricos pode-se assumir que a estratégia passou a fazer 
parte da vida empresarial, todavia não podemos isolá-la das demais funções administra-
tivas, ou seja, a estratégia caminha com as decisões de marketing, finanças, produção, 
gestão de pessoas, entre outras que juntas perfazem o caminho de uma empresa no 
sentido de atingir-se objetivos estratégicos de crescimento em particular econômico.
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A partir desses marcos históricos pode-se assumir que a estratégia 
passou a fazer parte da vida empresarial, todavia não podemos isolá-la 
das demais funções administrativas, ou seja, a estratégia caminha com 
as decisões de marketing, finanças, produção, gestão de pessoas, entre 
outras que juntas perfazem o caminho de uma empresa no sentido 
de atingir-se objetivos estratégicos de crescimento em particular 
econômico.

Chandler Junior (1962) nos coloca que a estratégia assume 
essa condição de permear o campo das decisões desde a idade 
antiga, pois os objetivos mesmo que isolados no tempo, são parte 
de um todo muito maior de relações sociais e de satisfação de 
necessidades.

Dessa forma e por uma melhor condição de sobrevivência 
no mercado, é imprescindível às empresas que estas não apenas 
conheçam a estratégia, mas saibam utilizá-la a seu favor, para que, 
hoje com diferentes tipos de consumidores e hábitos de consumo, 
seja possível ampliar as ações e organizá-las em função de objetivos 
cada vez maiores.

2.1 Estratégia empresarial ontem e hoje

Tudo começou há muito tempo nos campos de batalha em 
que exércitos lutavam por territórios e comida, onde as decisões 
tomadas nos conflitos poderiam encaminhar as batalhas a seu fim.

Vamos pensar nos grupos primitivos que buscavam alimentos, 
segurança e condições de sobreviver. Estes conseguiam atingir 
tais objetivos apenas a partir de movimentos planejados e que 
possibilitassem condições de defesa territorial em face de outros 
grupos com interesses distintos. Nas empresas hoje as coisas 
funcionam da mesa forma, em que movimentos em busca da 
sustentação tornam-se movimentos estratégicos, nos quais uma 
empresa procura vencer as demais e defender sua fatia do mercado.

Para saber mais

Você já ouviu falar de Sun Tzu? Vamos conhecer um pouco mais 
sobre ele e suas teorias aplicadas à estratégia no livro A arte da guerra. 
Confiram no link: <http://www.culturabrasil.org/zip/artedaguerra.pdf>.



U2 - Finanças e estratégia empresarial80

Para saber mais

O que vocês sabem acerca da Revolução Industrial e do capitalismo?

Vamos analisar este contexto a partir da leitura contida neste link: 
<http://www.brasilescola.com/historiag/revolucao-industrial.htm>.

Após o sistema feudal as concepções de estratégia nesse contexto 
passaram a considerar não apenas a defesa de territórios e a ampliação 
do poder, mas também uma melhor condição de manutenção da vida 
em sociedade, particularmente por meio da busca por riquezas, ou 
pela luta por mais e maiores fontes de alimentos.

Nisso chegou-se à Revolução Industrial ocorrida entre os séculos 
XVII e XVIII, em que surgiram as indústrias e a organização social passou 
a conduzir-se sobre trilhos alinhados a interesses desenvolvimentistas 
prévios ao capitalismo. Quando pensamos no capitalismo, pensamos 
no surgimento da competição industrial e empresarial, em que a 
produção de bens passou a representar a geração de riqueza.

A estratégia das empresas passou a focar no abastecimento do 
mercado por meio de bens e serviços que as pessoas que detinham 
riquezas ou que trabalhavam nas fábricas, poderiam adquirir por meio 
de trocas monetárias. Isso representou o surgimento da estratégia na 
modernidade e consolidou o mercado competitivo ao qual estamos 
acostumados.

Por falar na modernidade, temos que esse processo em que 
estabeleceram-se as relações de troca modernas reflete justamente 
nosso estilo de vida moderno em que o consumo passou a mo ver a 
sociedade e a estr atégia das empresas.

Acerca disso Porter (1989) coloca que hoje temos duas condições 
que movem a existência das empresas, uma é o consumo e a outra 
é a estratégia estabelecida que melhor movimente as relações de 
consumo, chave para a competitividade das empresas.

2.2 Percurso da estratégia

Se a sociedade evoluiu e a gestão das empresas também, o 
pensamento estratégico tinha de evoluir. O período que marca em 
termos históricos a evolução da estratégia empresarial, data das 
décadas de 1950 até 1990, em que tivemos também o despontar das 
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abordagens contemporâneas da administração.

Lobato (2003) nos coloca que o pensamento estratégico evoluiu 
da mesma forma como o pensamento administrativo e suas escolas, 
passando pelas estruturas das organizações modernas e chegando até 
o momento em que novas configurações estratégicas, tecnológicas e 
de processos passaram a estar a disposição das empresas.

Tavares (2005) complementa ao apontar que a estratégia primária 
baseada nas estruturas de processos e recursos financeiros passou a 
considerar a inovação e a competitividade por meio de tecnologias, 
de informações e qualidade dos produtos e serviços como forma de 
ampliar os resultados e o sucesso das empresas.

Porter (1989) coloca que um dos principais motivos pelos quais a 
estratégia moderna desenvolveu abordagens distintas até chegar ao 
contexto de novas configurações estratégicas deu-se pela natureza 
dos problemas inerentes à tomada de decisões nas organizações, 
sendo as diferentes fases da estratégia empresarial alicerçadas nas 
diferentes configurações da gestão das empresas que podem ser bem 
representadas pelo Quadro 2.2:

Quadro 2.2 | Evolução da estratégia
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fábricas, poderiam adquirir por meio de trocas monetárias. Isso representou o sur-
gimento da estratégia na modernidade e consolidou o mercado competitivo ao qual 
estamos acostumados.

Por falar na modernidade, temos que esse processo em que estabeleceram-se as 
relações de troca modernas reflete justamente nosso estilo de vida moderno em que 
o consumo passou a mover a sociedade e a estratégia das empresas.

Acerca disso Porter (1989) coloca que hoje temos duas condições que movem 
a existência das empresas, uma é o consumo e a outra é a estratégia estabelecida 
que melhor movimente as relações de consumo, chave para a competitividade das 
empresas.

2.2 Percurso da estratégia
Se a sociedade evoluiu e a gestão das empresas também, o pensamento estratégico 

tinha de evoluir. O período que marca em termos históricos a evolução da estratégia 
empresarial, data das décadas de 1950 até 1990, em que tivemos também o despontar 
das abordagens contemporâneas da administração.

Lobato (2003) nos coloca que o pensamento estratégico evoluiu da mesma forma 
como o pensamento administrativo e suas escolas, passando pelas estruturas das 
organizações modernas e chegando até o momento em que novas configurações 
estratégicas, tecnológicas e de processos passaram a estar a disposição das empresas.

Tavares (2005) complementa ao apontar que a estratégia primária baseada nas 
estruturas de processos e recursos financeiros passou a considerar a inovação e a 
competitividade por meio de tecnologias, de informações e qualidade dos produtos 
e serviços como forma de ampliar os resultados e o sucesso das empresas.

Porter (1989) coloca que um dos principais motivos pelos quais a estratégia mo-
derna desenvolveu abordagens distintas até chegar ao contexto de novas configurações 
estratégicas deu-se pela natureza dos problemas inerentes à tomada de decisões nas 
organizações, sendo as diferentes fases da estratégia empresarial alicerçadas nas dife-
rentes configurações da gestão das empresas que podem ser bem representadas pelo 
Quadro 2.2:

Quadro 2.2 Evolução da estratégia

Etapa Período Fundamentos

Planos financeiros Entre 1950 e 1960

Nessa etapa inicial as empresas buscavam organi-
zar os processos e sanear os problemas financeiros. 
Surgiam as primeiras noções de uso de indicadores de 
desempenho, assim como a ideia de que a estratégia 
deveria embasar-se não apenas na produção e nos 
processos internos. continua
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Planos com 
prazos

Entre 1961 e 1970

A partir de uma percepção de que a tomada de decisões 
deveria pautar-se por outros indicadores, nessa época 
as empresas iniciaram a análise em particular dos con-
correntes, sendo que a partir da consideração destes, 
iniciou-se uma etapa em que estipulavam-se prazos para 
execução de tarefas em função de objetivos primários.

Planos estratégi-
cos

Entre 1971 e 1980

Com uma inicial ideia de que os planos deveriam 
não apenas ter prazos, mas também deveriam ter 
condições de levar aos objetivos maiores, as empresas 
iniciaram um processo de consideração de outras va-
riáveis, porém identificando muitas dificuldades para 
colocar as ideias em prática.

Administração 
estratégica

Entre 1981 e 1990

A solução para os entraves em relação à operacio-
nalização do planejamento estratégico veio com a 
modernização das tecnologias de informação, em que 
as empresas passaram a sistematizar a análise do am-
biente em função de que os planos pudessem tornar-
-se tangíveis. Nessa etapa alinharam-se as perspectivas 
de gestão das diferentes áreas da empresa em função 
das estratégias de mercado.

Gestão estratégica De 1990 até hoje

A visão de gestão tornou-se nesta etapa uma pers-
pectiva ampliada do ambiente, em que a natureza 
complexa dos consumidores, os dilemas da sociedade 
e a gestão da informação passaram a contribuir para 
a tomada de decisões. Com a explosão da internet, 
o uso de tecnologias mais avançadas e o advento de 
novos modelos estratégicos, chegou-se às estratégias 
de diferenciação, inovação e criatividade.

Fonte: Do autor (2013).

2.3 O planejamento estratégico
O planejamento estratégico marca o momento em que as empresas passam a 

organizar as ações em função de objetivos que por sua vez estão alinhados com o 
ambiente e suas variáveis e com os processos de desenvolvimento de competências.

Para Campos (2012) a estrutura do planejamento estratégico naturalmente estaria 
vinculada a uma percepção de que os recursos e os objetivos devem estar alinhados 
às condições externas que interferem no negócio e nos resultados. Lobato (2003) 
acresce que somente dessa forma é possível que uma empresa possa traçar planos 
de médio ou longo prazo.

Lobato (2003) ainda define como atividades centrais do processo de planejamento 
estratégico:

 A análise ambiental;

 A análise dos recursos internos;

 A análise de competências internas;

 A distribuição dos recursos e competências;

continuação
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Fonte: Do autor (2013).
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2.3 O planejamento estratégico

O planejamento estratégico marca o momento em que as empresas 
passam a organizar as ações em função de objetivos que por sua vez 
estão alinhados com o ambiente e suas variáveis e com os processos 
de desenvolvimento de competências.

Para Campos (2012) a estrutura do planejamento estratégico 
naturalmente estaria vinculada a uma percepção de que os recursos 
e os objetivos devem estar alinhados às condições externas que 
interferem no negócio e nos resultados. Lobato (2003) acresce que 
somente dessa forma é possível que uma empresa possa traçar planos 
de médio ou longo prazo.

Lobato (2003) ainda define como atividades centrais do processo 
de planejamento estratégico:

• A análise ambiental;

• A análise dos recursos internos;

• A análise de competências internas;

• A distribuição dos recursos e competências;

• O desenvolvimento de objetivos com base nas condições de 
realização das tarefas.

A partir dessas atividades, tem-se que os objetivos passam a ser 
mensurados de acordo a capacidade de realização da empresa e 
considerando que ocorrências que fujam de seu controle podem 
interferir nas condições de ação.

A análise ambiental passa a considerar como mudanças no 
mercado, concorrentes, política, cenário econômico e a ainda 
incipiente tecnologia, poderiam interferir nas capacidades de 
realização da estratégia. A ênfase na análise dos recursos internos 
explica-se então como a etapa em que a empresa observa não 
apenas em termos econômicos, mas mesmo produtivos, se teria 
condições de atingir os resultados propostos por ela mesma, sendo 
que o mesmo refere-se à análise de competências, em que, em 
um claro exemplo, não seria possível à uma empresa atingir seus 
objetivos de produção de um novo tipo de máquina agrícola, ou 
de um novo modelo de veículo, sem que pessoas, equipamentos e 
tecnologias, não estivessem prontas para tal tarefa, ou para atender 
a demanda decorrente do objetivo.

Nesse contexto Ansoff (1990) novamente é citado ao colocar que 
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essa visão presente no nascimento da estrutura de planejamento 
estratégico das empresas tinha uma relação direta com a 
preocupação crescente inerente à tomada de decisões nas esferas 
mais altas das empresas, pois muitas vezes as decisões ainda 
que considerando aspectos técnicos e indicadores econômicos, 
desconsideravam a condição de realização destas.

A grande diferença estaria então em perceber e diferenciar a 
condição de eficiência e eficácia da estratégia, que seria em termos 
objetivos, respectivamente, fazer certo para obter os resultados 
pontuais da ação, e planejar e realizar estrategicamente suas ações 
de maneira correta e obtendo os resultados máximos possíveis 
em termos de estabelecimento de uma estrutur a consolidada de 
resultados de longo prazo.

Para uma maior condição de entendimento, vamos observar o 
Quadro 2.3, baseado em Drucker (1993), que relaciona o conceito 
de eficiência e eficácia da administração com a eficiência e eficácia 
estratégica:

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 2.3 | Diferenças entre eficiência e eficácia
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  O desenvolvimento de objetivos com base nas condições de realização das 
tarefas.

A partir dessas atividades, tem-se que os objetivos passam a ser mensurados de 
acordo a capacidade de realização da empresa e considerando que ocorrências que 
fujam de seu controle podem interferir nas condições de ação.

A análise ambiental passa a considerar como mudanças no mercado, concorrentes, 
política, cenário econômico e a ainda incipiente tecnologia, poderiam interferir nas 
capacidades de realização da estratégia. A ênfase na análise dos recursos internos 
explica-se então como a etapa em que a empresa observa não apenas em termos 
econômicos, mas mesmo produtivos, se teria condições de atingir os resultados pro-
postos por ela mesma, sendo que o mesmo refere-se à análise de competências, em 
que, em um claro exemplo, não seria possível à uma empresa atingir seus objetivos 
de produção de um novo tipo de máquina agrícola, ou de um novo modelo de veí-
culo, sem que pessoas, equipamentos e tecnologias, não estivessem prontas para tal 
tarefa, ou para atender a demanda decorrente do objetivo.

Nesse contexto Ansoff (1990) novamente é citado ao colocar que essa visão presente 
no nascimento da estrutura de planejamento estratégico das empresas tinha uma relação 
direta com a preocupação crescente inerente à tomada de decisões nas esferas mais 
altas das empresas, pois muitas vezes as decisões ainda que considerando aspectos 
técnicos e indicadores econômicos, desconsideravam a condição de realização destas. 

A grande diferença estaria então em perceber e diferenciar a condição de efi-
ciência e eficácia da estratégia, que seria em termos objetivos, respectivamente, fazer 
certo para obter os resultados pontuais da ação, e planejar e realizar estrategicamente 
suas ações de maneira correta e obtendo os resultados máximos possíveis em termos 
de estabelecimento de uma estrutura consolidada de resultados de longo prazo. 

Para uma maior condição de entendimento, vamos observar o Quadro 2.3, 
baseado em Drucker (1993), que relaciona o conceito de eficiência e eficácia da 
administração com a eficiência e eficácia estratégica:

Quadro 2.3 Diferenças entre eficiência e eficácia

Eficiência na administração Eficácia na administração

Fazer do jeito certo as coisas de maneira a 
evitar erros, e atingindo resultados pontuais.

Fazer as coisas certas de maneira estrutural e 
com vistas ao planejamento em si e aos 
resultados consolidados. 

Eficiência estratégica Eficácia estratégica

Fazer as coisas de maneira a atingir resultados 
pontualmente traçados.

Fazer as coisas certas para estabelecer uma 
visão com alcance maior, atrelada ao 
planejamento estrutural da ação.

A diferença nesse caso entre eficiência e eficácia na administração e na estratégia é que en-
quanto a primeira procura resolver as questões pontualmente determinadas, a segunda procura 
cumprir os objetivos, mas atingir estruturalmente um resultado qualitativo que imprima diferen-
ças ao longo das tarefas no curso do tempo, e não em cada período isoladamente.

Fonte: Do autor (2013).
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2.4 A visão a partir da administração estratégica

As estratégias aplicadas pelas empresas foram desenvolvendo-
se ao longo tempo na medida em que o processo de produção 
das indústrias evoluiu. Conforme Lobato (2003) nessa fase pode-se 
destacar que, em um mundo carente de ferramentas ou abordagens 
competitivas que elevassem o padrão de qualidade da indústria, 
surgiram desafios às empresas, tais como a difusão de tecnologias 
de informação, a “popularização” de sistemas de auxílio à tomada 
de decisões e mesmo leis que não apenas passaram a proteger os 
consumidores, mas também os tornaram cada vez mais críticos.
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Além disso deve-se citar que na década de 1980 Michael 
Porter apresentou uma teoria baseada em forças do ambiente, a 
empresa deveria avaliar seu planejamento, seus objetivos e tomar 
suas decisões, sem deixar de considerar as pressões e variáveis 
ambientais que moveriam as decisões.

Tais variáveis ficaram conhecidas como “Forças de Porter”, um 
modelo baseado em cinco forças básicas do ambiente, sendo estas: 
a rivalidade entre os concorrentes; a ameaça de novos entrantes; 
a ameaça de produtos substitutos; o poder de negociação dos 
fornecedores; e o poder de barganha dos clientes. A seguir podemos 
observar melhor como tais forças poderiam interferir na estr atégia 
das empresas:

2.5 Os processos e gestão estratégica

Tavares (2005) aponta que a gestão estratégica caracterizou-
se como um processo continuado de perseguição de objetivos, 
quantitativos e qualitativos, os quais estavam alinha dos com a 
tomada de decisões. Nesse processo, as forças de mercado estavam 
alinha das com a análise interna, e as organizações entenderam que 
havia a necessidade de um alinhamento entre os objeti vos e a ação 
de longo prazo.

Conforme Campos (2012), tornou-se necessário vislumbrar que 
as decisões fossem parte de um esforço de planejamento contínuo, 

Quadro 2.4 | Forças de Porter
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2.4 A visão a partir da administração estratégica
As estratégias aplicadas pelas empresas foram desenvolvendo-se ao longo tempo 

na medida em que o processo de produção das indústrias evoluiu. Conforme Lobato 
(2003) nessa fase pode-se destacar que, em um mundo carente de ferramentas ou 
abordagens competitivas que elevassem o padrão de qualidade da indústria, surgiram 
desafios às empresas, tais como a difusão de tecnologias de informação, a “popula-
rização” de sistemas de auxílio à tomada de decisões e mesmo leis que não apenas 
passaram a proteger os consumidores, mas também os tornaram cada vez mais críticos.

Além disso deve-se citar que na década de 1980 Michael Porter apresentou uma 
teoria baseada em forças do ambiente, a empresa deveria avaliar seu planejamento, 
seus objetivos e tomar suas decisões, sem deixar de considerar as pressões e variáveis 
ambientais que moveriam as decisões.

Tais variáveis ficaram conhecidas como “Forças de Porter”, um modelo baseado em 
cinco forças básicas do ambiente, sendo estas: a rivalidade entre os concorrentes; a 

ameaça de novos entrantes; a ameaça de produtos substitutos; o poder de negociação 

dos fornecedores; e o poder de barganha dos clientes. A seguir podemos observar 
melhor como tais forças poderiam interferir na estratégia das empresas:

Quadro 2.4 Forças de Porter

Forças de Porter Definição

Rivalidade entre concorrentes
Como o mercado possui diferentes empresas em um mesmo 
segmento, os concorrentes podem tomar decisões que forcem 
mudanças na estratégia.

Ameaça de novos entrantes
Em um segmento do mercado, a entrada de um novo concor-
rente pode acirrar a concorrência, bem como mudar a lógica 
de consumo e forçar mudanças na estratégia definida.

Ameaça de produtos  
substitutos

Novos produtos, ou produtos similares que possam substituir a 
necessidade de consumo no mercado podem forças mudanças 
na estratégia da empresa.

Poder de negociação dos 
fornecedores

Dentro de um segmento, uma empresa pode depender de um 
dado fornecedor e ficar em suas mãos em caso de escassez de 
insumos, ou mudanças nas políticas de preço e distribuição, 
sendo forçada a rever sua estratégia.

Poder de barganha dos  
clientes

Os clientes podem exercer pressões por preços, vantagens ou 
mesmo barganhas em razão de uma dependência eventual-
mente estabelecida, em que a empresa não possa dar-se ao 
luxo de perdê-los, sendo que nesses casos a estratégia deve ser 
revista.

Fonte: Do autor (2013).
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Fonte: Do autor (2013).
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e que houvesse uma visão integrada desse processo, sendo que este 
não poderia distanciar-se da gestão das diferentes áreas funcionais 
das organizações. As unidades de produção, marketing, finanças, 
pessoas, tecnologia e, é claro, a unidade estratégica deveriam 
andar em consonância, dentro de um processo de relacionamento 
dinâmico.

Mintzberg e Quinn (2003) destacam que a descentralização 
da estratégia seria parte fundamental para que em cada instância 
da empresa, as pessoas tivessem conhecimento das decisões e 
seguissem o modelo proposto nos extratos mais altos da hierarquia. 
É importante frisarmos que a descentralização nesse caso não 
refere-se à uma liberdade de tomada de decisões estratégicas, mas 
sim a um processo de divulgação da estratégia entre os níveis da 
organização. Diferentemente de correntes que pregam estruturas 
mais enxutas de hierarquias na gestão, no tocante à estratégia, 
existem três níveis básicos da tomada de decisões, a saber: o nível 
decisório; o nível da disseminação; e o nível da execução. Estes 
níveis são detalhados conforme podemos observar a seguir no 
Quadro 2.5:

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 2.5 | Níveis de formulação da estratégia
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2.5 Os processos e gestão estratégica
Tavares (2005) aponta que a gestão estratégica caracterizou-se como um processo 

continuado de perseguição de objetivos, quantitativos e qualitativos, os quais es- 
tavam alinha dos com a tomada de decisões. Nesse processo, as forças de mercado 
estavam alinha das com a análise interna, e as organizações entenderam que havia 
a necessidade de um alinhamento entre os objetivos e a ação de longo prazo.

Conforme Campos (2012), tornou-se necessário vislumbrar que as decisões fossem 
parte de um esforço de planejamento contínuo, e que houvesse uma visão integrada 
desse processo, sendo que este não poderia distanciar-se da gestão das diferentes 
áreas funcionais das organizações. As unidades de produção, marketing, finanças, 
pessoas, tecnologia e, é claro, a unidade estratégica deveriam andar em consonância, 
dentro de um processo de relacionamento dinâmico.

Mintzberg e Quinn (2003) destacam que a descentralização da estratégia seria parte 
fundamental para que em cada instância da empresa, as pessoas tivessem conhecimento 
das decisões e seguissem o modelo proposto nos extratos mais altos da hierarquia. É 
importante frisarmos que a descentralização nesse caso não refere-se à uma liberdade 
de tomada de decisões estratégicas, mas sim a um processo de divulgação da estratégia 
entre os níveis da organização. Diferentemente de correntes que pregam estruturas 
mais enxutas de hierarquias na gestão, no tocante à estratégia, existem três níveis 
básicos da tomada de decisões, a saber: o nível decisório; o nível da disseminação; e 

o nível da execução. Estes níveis são detalhados conforme podemos observar a seguir 
no Quadro 2.5:

Quadro 2.5 Níveis de formulação da estratégia

Níveis da estratégia Definição

Nível decisório
De responsabilidade dos proprietários, gestores, sócios, acionistas ou 
conselhos. Nesse nível as decisões estratégicas são tomadas, tais como 
objetivos, forma de agir, e cronogramas de ação.

Nível da  
disseminação

De responsabilidade dos cargos de médio porte, tais como supervisores, 
gerentes ou coordenadores. Nesse nível organizam-se e direcionam-se as 
ações, garantindo que a estratégia fique clara aos executores.

Nível da execução
De responsabilidade dos cargos operacionais, em que a estratégia deve 
desenvolver-se em âmbito prático, ou seja, exequível.

Fonte: Do autor (2013).

No processo combinado de ações e na revisão contínua dos processos estratégi-
cos, encontra-se a lógica da gestão estratégica, em que se baseiam tanto a tomada de 
decisões, como o processo de execução e monitoramento. A seguir, destacaremos o 
processo evolutivo em suas diferentes escolas de pensamento, sendo que é importante 
que tenhamos em mente o fato de que ao longo deste percurso histórico, diferentes 
correntes de pensamento serviram como bases para que a estratégia pudesse evoluir.

89795-Fundamentos_Marketing_27jan2014.pdf, page 116 @ Preflight Server ( Fundamentos_Marketing_M_semaprofundando.indd ) - 04:37:12 - January 31, 2014 - PG-69

No processo combinado de ações e na revisão contínua dos 
processos estratégicos, encontra-se a lógica da gestão estratégica, 
em que se baseiam tanto a tomada de decisões, como o processo 
de execução e monitoramento. A seguir, destacaremos o processo 
evolutivo em suas diferentes escolas de pensamento, sendo que é 
importante que tenhamos em mente o fato de que ao longo deste 
percurso histórico, diferentes correntes de pensamento serviram 
como bases para que a estratégia pudesse evoluir.
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2.6 Estratégias de mercado e a diferenciação

Com o pensamento estratégico evoluindo, naturalmente havia 
a necessidade de tornar as decisões claras e exequíveis em toda a 
empresa. Nesse sentido há de ser dito que nem toda estratégia é 
clara. Lobato (2003) afirma que as empresas tinham a percepção de 
que era necessário transformar as decisões em ações, no entanto, 
era complexo levar a ideia do planejamento e da def inição dos 
objetivos à prática.

Porter (1989) coloca que a ideia de colocar em prática os 
objetivos de uma empresa não poderia alicerçar-se apenas nas 
forças de mercado ou nas variáveis ambientais mais próximas da 
realidade da empresa, sendo necessário observar outros contextos 
que talvez pelo porte do negócio o empresário desconsideraria em 
primeira instância.

O autor coloca por exemplo que para uma empresa atuar de 
maneira mais próxima de atingir seus objetivos, precisaria por 
exemplo de um tipo de posicionamento, o qual proporcionaria uma 
diferenciação.

Nesse caso o autor propõe que para iniciar um processo de 
posicionamento, os empresários utilizem estratégias centrais de 
posicionamento, cumprindo alguns requisitos conforme o Quadro 
2.6.

2.6.1 O posicionamento e a diferenciação

Prosseguindo no pensamento de Porter (1989) e nos alicerçando 
também em Campos (2012), tem-se que é inviável que uma 

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 2.6 | Estratégias centrais de Porter
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2.6 Estratégias de mercado e a diferenciação
Com o pensamento estratégico evoluindo, naturalmente havia a necessidade de 

tornar as decisões claras e exequíveis em toda a empresa. Nesse sentido há de ser 
dito que nem toda estratégia é clara. Lobato (2003) afirma que as empresas tinham 
a percepção de que era necessário transformar as decisões em ações, no entanto, 
era complexo levar a ideia do planejamento e da definição dos objetivos à prática.

Porter (1989) coloca que a ideia de colocar em prática os objetivos de uma 
empresa não poderia alicerçar-se apenas nas forças de mercado ou nas variáveis 
ambientais mais próximas da realidade da empresa, sendo necessário observar ou-
tros contextos que talvez pelo porte do negócio o empresário desconsideraria em 
primeira instância.

O autor coloca por exemplo que para uma empresa atuar de maneira mais próxima 
de atingir seus objetivos, precisaria por exemplo de um tipo de posicionamento, o 
qual proporcionaria uma diferenciação.

Nesse caso o autor propõe que para iniciar um processo de posicionamento, 
os empresários utilizem estratégias centrais de posicionamento, cumprindo alguns 
requisitos conforme o Quadro 2.6.

Quadro 2.6 Estratégias centrais de Porter

Estratégia de 
posicionamento

Requisitos

Liderança em custos

Nessa estratégia de posicionamento, a empresa observaria como 
reduzir seus custos de maneira a tornar-se mais competitiva que as 
demais, utilizando-se de economias de escala para investimentos em 
soluções e tecnologias aplicadas ao contexto do mercado.

Enfoque

Nessa estratégia de posicionamento, a empresa observaria o mer-
cado, as variáveis que o compõem, e suas competências, destacaria 
quais seriam suas competências centrais (core competences), e atua-
ria de maneira a atingir seus objetivos com base na especialização e 
primazia neste campo.

Diferenciação
Nessa estratégia de posicionamento, a empresa observa o mercado, 
seus concorrentes, variáveis e consumidores, buscando oferecer dife-
renciais únicos que a tornem a “melhor” opção no mercado.

Fonte: Do autor (2013).

2.6.1 O posicionamento e a diferenciação
Prosseguindo no pensamento de Porter (1989) e nos alicerçando também em 

Campos (2012), tem-se que é inviável que uma empresa diferencie-se se não analisar 
corretamente o mercado e suas variáveis. Isso ocorre pelo fato de que cada empresa 
perceberá o ambiente de uma forma bastante diferente, mesmo dentro de um único 
segmento.
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empresa diferencie-se se não analisar corretamente o mercado e 
suas variáveis. Isso ocorre pelo fato de que cada empresa perceberá 
o ambiente de uma forma bastante diferente, mesmo dentro de um 
único segmento.

Para então a partir de um posicionamento estratégico uma 
empresa atingir a diferenciação, tem-se segundo Campos (2012) um 
conjunto de atividades estratégicas que podem guiar um negócio 
ou serviço à diferenciação, conforme o Quadro 2.7:

Quadro 2.7 | Enfoques estratégicos de diferenciação
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Para então a partir de um posicionamento estratégico uma empresa atingir a di-
ferenciação, tem-se segundo Campos (2012) um conjunto de atividades estratégicas 
que podem guiar um negócio ou serviço à diferenciação, conforme o Quadro 2.7:

Quadro 2.7 Enfoques estratégicos de diferenciação

Forma de diferenciação Diferenciais apresentados

Diferenciação através de 
produtos

A estratégia baseia-se em produtos únicos, com forte apelo, que 
façam moda, ou representem um setor ou tendência.

Diferenciação através de 
serviços

A estratégia baseia-se em serviços que contemplem o estabeleci-
mento de relacionamentos com o consumidor, bem como gerem 
repercussão acerca da imagem da empresa.

Diferenciação através de 
processos

A estratégia baseia-se em processos produtivos ou em uma gestão 
que alinhe a visão de resultados e recursos, gerando economias e 
diferenciais essencialmente econômicos e de produtividade.

Diferenciação através de 
segmentação

A estratégia baseia-se em atender distintos públicos, escolhendo 
entre uma abordagem massificada ou centrada, procurando valo-
rizar as competências.

Diferenciação através de 
marcas

A estratégia baseia-se em criar e fortalecer marcas, sejam es-
tas fundamentadas em segmentos, massificadas, ou de nichos, 
criando valor.

Diferenciação através de 
preços

A estratégia baseia-se em estabelecer-se através de diferentes 
políticas de preços, atreladas ou não a uma segmentação, sendo 
estes preços agressivos, conservadores, de desnatação ou de 
especialidade (Giffen).

Diferenciação através de 
inovação

A estratégia baseia-se em inovação, seja em produtos, processos 
ou identidade, em que a empresa seja referenciada pelas demais 
e pelos consumidores, além é claro, estabeleça-se em liderança.

Diferenciação através de 
reputação

A estratégia baseia-se em criar uma reputação, seja para com 
consumidores ou fornecedores, baseada em políticas de ampli-
tude social, ou mesmo condutas que a tornem reconhecida no 
mercado.

Fonte: Do autor (2013).

Nada impede que as estratégias de diferen-
ciação sejam trabalhadas em conjunto, aliás, 
algumas delas são condicionadas por outras. No 
entanto, cabe o bom senso, uma vez que existem 
limites para o estabelecimento de uma cadeia de 
diferenciação baseada em uma pluralidade de es-
tratégias, como seria no caso de uma pequena ou 
média empresa, que não teria condições financei-
ras para buscar essa diferenciação multifacetada.

Existe a necessidade de um posicio-

namento estratégico que deve orien-

tar-se pela diferenciação e pela 

inovação. Vamos acessar o link 

< h t t p : / / w w w. s o b e r. o r g . b r / 

palestra/5/442.pdf> para observar isso. 

Links
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Fonte: Do autor (2013).

Para saber mais

Existe a necessidade de um posicionamento estratégico que deve 
orientar-se pela diferenciação e pela inovação. Vamos acessar o link 
<http://www.sober. o r g . b r /palestra/5/442.pdf> para observar isso.

Nada impede que as estratégias de diferenciação sejam 
trabalhadas em conjunto, aliás, algumas delas são condicionadas 
por outras. No entanto, cabe o bom senso, uma vez que existem 
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limites para o estabelecimento de uma cadeia de diferenciação 
baseada em uma pluralidade de estratégias, como seria no caso 
de uma pequena ou média empresa, que não teria condições 
financeiras para buscar essa diferenciação multifacetada.

2.7 Uma perspectiva de múltiplas estratégias

Uma empresa pode e deve definir como atuará no mercado 
com base em diferentes critérios pois somente sob uma condição 
de multiplicidade de estratégias, torna-se viável à empresa reagir às 
variáveis do ambiente mercadológico. Mintzberg (2002) aponta que 
a adoção de várias estratégias torna a empresa capaz de lidar com 
transições econômicas, questões legais, movimentos do mercado, 
bem como outras questões relacionadas às próprias dificuldades 
que empresa enfrenta no di a a dia de suas atividades.

Considerando Porter (1999) temos uma condição norteadora 
que as empresas podem seguir, porém muito mais ampla do que 
a adoção de estratégias baseadas apenas na liderança em custos, 
no foco ou na diferenciação. Uma empresa como já vimos, pode 
adotar estratégias baseadas em suas competências, as quais guiam-
se pela diferenciação de seus produtos ou serviços, mas que 
também estejam atreladas a um uso correto dos insumos, que gere 
menores dispêndios, e em que seja possível realizar um trabalho 
eficiente apenas se a estratégia de liderança em custos for aplicada.

Como podemos atingir tal condição em uma pequena ou média 
empresa? Para responder esse questionamento, imaginemos um 
pequeno negócio, talvez uma pastelaria.

Com base em competências centrais a pastelaria aperfeiçoará 
seus produtos com base na diferenciação de seus recheios, na 
introdução de “combos” de produtos, e no estabelecimento de 
padrões de preços promocionais. A partir disso e com base em 
Tavares (2005) consideremos agora que a diferenciação esteja 
estabelecida a partir deste prisma, em que os produtos e preços, bem 
como as abordagens junto dos clientes, estejam definidos por uma 
perspectiva que descentraliza a estratégia apenas da diferenciação.

Prosseguindo, vamos introduzir agora a ideia da estratégia de 
liderança em custos, em que a pastelaria empregaria especialização 
da mão de obra, redução nos tempos de processos, bem como 
economias de escala produtiva e economias de escala na aquisição 
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dos insumos (leiam-se ingredientes de mas sas e recheios).

Esta empresa poderia estabelecer tais economias de escala 
com a introdução de rotinas de processos operacionais, bem 
como firmando parcerias com fornecedores dos insumos que 
repassariam os produtos a valores menores por conta da aquisição 
em quantidades específicas. Na próxima subseção abordaremos 
outras diferentes estratégias que uma empresa pode seguir.

2.8 Momentos distintos, estratégias distintas

Agora devemos pensar em como as estratégias adaptam-se 
em cada contexto de mercado e em como podemos combiná-
las, superando a visão concentrada das estratégias centrais já 
apresentadas. Kotler (2000) afirma que uma estratégia combinada 
que envolva decisões relacionadas a produtos e serviços pode 
muito bem representar um esforço que origina-se na pesquisa e no 
desenvolvimento, e que chega à comunicação realizada junto dos 
consumidores para tornar tal produto conhecido. No caso de uma 
empresa, mesmo esta é desconhecida quando surge no mercado 
e, naturalmente, possui um desconhecimento desse mercado, o 
que gera decisões equivocadas. Dessa maneira é necessário que 
tenhamos um entendimento acerca das estratégias possíveis em 
cada contexto, as quais procuraremos explicitar a seguir.

2.8.1 Estratégia de construção

Em uma empresa que pretende consolidar-se no mercado, 
uma de suas principais prerrogativas estaria em construir a imagem 
e a solidez de seus produtos e serviços. Considerando de acordo 
com Porter (1999), que se torna possível entregar diferenciais que 
auxiliem na consolidação do modelo de negócios de uma empresa, 
devemos pensar na estratégia de construção, como o pilar basilar 
da estratégia que servirá aos objetivos de uma empresa que deseja 
estabelecer -se no mercado.

Nesse contexto, a empresa deverá comportar-se de acordo 
com o estabelecimento de seus objetivos primários, sendo que 
para construir sua imagem, e alcançar o reconhecimento de seus 
produtos e serviços, esta empresa terá necessariamente que focar 
em suas melhores competências, as quais d eterminarão por onde 
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seguir.

Ansoff (1990) coloca que uma estratégia de construção 
estaria baseada em três pilares, o primeiro seria a definição das 
competências centrais, sendo que estas seriam desenvolvidas 
como já colocado, aliando-se à criação de uma aproximação dos 
consumidores, em que as abordagens centrais estariam alicerçadas 
em estabelecer uma forma pela qual a empresa se aproximaria dos 
consumidores, levando sua marca, produtos e serviços para um 
campo em que os consumidores pudessem tomar conhecimento 
destes; por fim, é necessário adotar critérios de desenvolvimento, 
em que a empresa construa sua melhor forma de atuar com base 
nas competências estabelecidas e em relação aos consumidores 
previamen te selecionados.

Kotler e Armstrong (2007) colocam que a estratégia de 
construção dá-se em um processo de aproximação da prática da 
gestão da concepção e produção dos produtos, ou da formatação 
e execução dos serviços. Nesse contexto, a construção passaria 
pelas seguintes etapas:

• Definição das competências a serem desen volvidas;

• Definição da política de desen volvimento;

• Aproximação para com o público consumidor definido;

• Desenvolvimento de produtos ou serviços com foco no 
consumidor.

Para que tais processos sejam desenvolvidos, torna-se necessário 
combinar a estratégia de construção com outra estratégia, a de 
segmentação de mercado ou de atuação em nichos específicos, 
sendo que detalharemos a seguir em que consiste tal estratégia.

2.8.2 Estratégia de segmentação e nicho de mercado

Na etapa de construção da estratégia adotada pela empresa, a 
escolha dos consumidores torna-se um marco, pois está envolvida 
com as competências centrais e o produto/serviço, escolhido pela 
empresa como centrais a seu negócio. Imaginando de acordo com 
Kotler (2000), que a empresa observe os consumidores com base 
na identificação de suas necessidades, o primeiro passo para tornar 
viáveis as estratégias de aproximação dos clientes é estabelecer 
como escolher o mercado a atender e de que maneira elaborar as 
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perguntas que nortear ão a escolha de tal mercado.

Observando este contexto, que perguntas uma empresa pode 
fazer para definir o público a atender? Podemos imaginar segundo 
Lobato (2003), que a estratégia de mercado estaria engessada se 
a empresa fizer perguntas específicas fechadas, no entanto, tais 
perguntas servem como gatilho para a identificação dos aspectos 
que determinarão o mercado em que atuar. Dessa maneira, quando 
a empresa pergunta a si mesma: Onde estão meus consumidores? 
Quais as atividades destes consumidores? Como são estes 
consumidores? Quais são seus hábitos de compra? O que motiva 
sua compra?

Estas primeiras condições direcionam a empresa em uma 
estratégia de segmentação, em que de acordo com Pacagnan 
(2006), tem-se um necessário percurso a percorrer, em que 
questiona-se quais critérios poderão ser adotados para segmentar 
esse mercado. Uma empresa pode adotar critérios demográficos, 
geográficos, sociais e econômicos, assim como fatores abstratos, 
tais como personalidade e estilo de vida dos consumidores, o que 
remete ao comportamento destes consumidores em face das 
diferentes opções de produtos e serviços. Uma outra condição 
aponta para o caso em que a empresa adote mais de um critério, 
tais quais a análise do comportamento e uma abordagem de acesso 
às condições de renda.

Uma das estratégias de segmentação coloca que a empresa 
pode centrar seus esforços em um segmento, ou em mais de 
um segmento, sendo que adotar a segmentação com apenas um 
segmento-chave, a empresa abdica dos demais e concentra seus 
esforços. Kotler e Fox (1994) colocam que para definir se a empresa 
atuará em um ou mais segmentos, ela precisa ter a clara dimensão 
destes, e de suas reais condições de atuação em cada segmento 
disponível no mercado. Importante também nessa etapa da decisão 
estratégica, é saber se o segmento é permeável e estaria suscetível 
à amea ça de novos entrantes ou de produtos e serviços substitutos, 
pois uma estratégia de segmentação única, em que se adota apenas 
um segmento como o segmento-chave da empresa, pode resultar 
no médio ou longo prazo, que a empresa enfrente desafios oriundos 
de no vos competidores no mercado.

Kotler (2000) ainda aponta que essa visão de segmentação estaria 
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atrelada aos recursos financeiros da empresa, os quais podem limitar 
a condição de acesso a diferentes grupos de consumidores, ou 
pode tornar tangível a ação da empresa em mais de um segmento. 
Nesse sentido, devemos considerar que as políticas estratégicas 
de gestão e de marketing estarão vinculadas, sendo que escolher 
oferecer apenas um produto para um segmento, ou oferecer uma 
linha de produtos para diversos segmentos serão determinantes em 
função da estratégia inicial de posicionamento, a qual já detalhamos 
anteriormente.

Já no tocante à uma estratégia de segmentação por nichos de 
mercado, devemos considerar que a escolha é um tanto quanto 
arriscada, e ao mesmo tempo, pode significar em determinados 
contextos, uma condição única para a atuação da empresa. 
Observemos que de acordo com Kotler (2000), os nichos seriam 
segmentos, grupos ou públicos com necessidades únicas, pouco 
exploradas ou ainda a serem descobertas. Para o autor, estes nichos 
seriam pequenos segmentos, ou seja, reduzidos, os quais estariam 
dentro de um grupo muito maior. Nesse contexto, vamos analisar 
alguns exemplos:

• Estratégia focada em segmento: empresa que oferece materiais 
esportivos para praticantes de corrida de rua, que tem por base suas 
competências no ramo esportivo, bem como o crescente número 
de pessoas praticantes dessa modalidade;

• Estratégia focada em nicho: empresa que oferece materiais 
esportivos e assessoria para atletas de maratona, que receberiam 
orientações técnicas, de saúde e produtos relacionados à prática 
desse esporte que é particular e tem crescido na mesma medida 
em que crescem os praticantes de corrida de rua, com a condição 
única de que os maratonistas exigem um tipo único de produto e 
assessoria.

Para que a empresa tenha condições de mensurar se adotará 
uma estratégia de segmento ou nicho, ela deve analisar alguns 
pontos:

• O nicho é interessante ao ponto de gerar lucros: A empresa 
deverá ter a percepção se existem condições de que este nicho 
ofereça retornos econômicos de médio e longo prazo, que 
justifiquem os esforços, estratégias e mesmo investimentos, que 
tornem-se retornos sólidos e por fim, lucratividade. Para isso, deverá 
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realizar uma pesquisa de mercado detalhada, que observe aspectos 
como nível de renda, necessidades e número de concorrentes e 
produtos já existentes nesse nicho. Isso nos leva ao segundo ponto;

• O nicho é inexplorado ou possui poucos concorrentes: Nessa 
caso, a empresa deve mensurar se existem muitos ou poucos 
concorrentes atuando nesse nicho, bem como, considerando a 
especificidade do nicho e seu limitado campo de expansão, se este 
já não estaria saturado;

• O nicho receberá um produto ou serviço que realmente o atenda: 
A empresa deverá verificar se o produto encontra-se diretamente 
em proporção ao nicho e suas necessidades, ou a atuação no nicho 
poderá não suprir tais necessidades, consequentemente abrindo 
espaço par a concorrentes;

• O nicho é permeável: Nesse caso a empresa deve observar 
se o nicho é permeável, o que significaria que a empresa poderia 
enfrentar concorrência acirrada, ou em caso de não atender as 
necessidades, se isso não resultaria na permissividade de entrada de 
concorrentes.

Uma situação importante a ser considerada é, segundo Kotler 
e Armstrong (2007), a de que não adianta apenas escolher um 
pequeno grupo de potenciais consumidores, menos ainda adianta 
optar mais de um segmento, se ao analisar tais condições, este 
grupo não justificar a centralização dos esforços da empresa, em 
particular, financeiramente. Não há motivos para que uma empresa 
adote uma estratégia de segmentação por nichos, caso estes já 
estejam saturados, mesmo que seja um grupo específico com 
necessidade específica e a empresa tenha expertise na área em 
questão, sendo nesse caso importante a adoção de uma estratégia 
de atendimento de múltiplos segmentos.

Considerando as vantagens e desvantagens apontadas por Kotler 
(2000), ao estabelecer o atendimento estratégico de um nicho, 
ao centralizar seus esforços em um nicho, a empresa alcança a 
condição de desenvolver um relacionamento com os consumidores 
potenciais deste nicho, bem como de aprimorar suas habilidades, 
atingindo outras condições estratégicas, tais quais a capacidade de 
economias de escala na produção e mesmo no in vestimento do 
composto de marketing.

Já entre as desvantagens, o grande problema da abordagem de 
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atendimento por nicho, é que a empresa acaba em certo momento 
imobilizada, ou seja, podendo apresentar-se dependente daquele 
nicho, sendo que alguns pontos particulares são motivos de 
preocupação:

• O nicho pode saturar rapidamente, pois outros concorrentes 
podem entrar nesse mercado, com produtos novos, ou mesmo 
condições de diferenciação;

• A empresa pode tornar-se vítima de sua estratégia de 
concentração de esforços, e por tornar-se especializada, não 
ter forças ou habilidades para agir em outras frentes se isso for 
necessário;

• O nicho tende a levar a empresa a engessar-se no tocante à 
pesquisa e desenvolvimento;

• A empresa pode criar a falsa ilusão de que com sua estratégia 
conhece o nicho profundamente, mas este pode mudar repentinam 
ente;

• Como estamos falando de um grupo de consumidores e 
specíficos, estes podem mudar seu comportamento, e assim, 
após um tempo encantados, podem partir para outras vertentes de 
necessidade.

De acordo com Mintzberg (2002), torna-se evidente que as 
escolhas quanto à estratégia de segmentação de mercado deverão 
aliar-se às condições de atendimento da empresa a seus diferentes 
mercados, sendo importante que esta ofereça seus produtos e 
serviços a um maior número de consumidores que lhes seja possível 
atingir. Mesmo considerando a entrada em um nicho, a empresa 
deve abranger ao máximo tal grupo de consumidores. A seguir 
observaremos outro tipo de estratégia de entrada em um mercado, 
e também no processo de sua consolidação.

2.8.3 Estratégia de desnatação e colheita

Observando agora uma aproximação entre produtos e serviços, 
e uma abordagem estratégica de lançamento destes, ou de entrada 
de uma empresa em determinado setor, podemos assumir de 
acordo com Kotler (2000) que a empresa pode e deve usar-se de 
uma perspicácia acerca dos preços a serem praticados. Adotando 
uma estratégia de preços que esteja vinculada à entrada em um 
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mercado segmentado, seja em uma escolha múltipla, focada, ou 
centralizada em um reduzido grupo, a saber, um nicho, a empresa 
pode adotar no preço, um conjunto de políticas que tem por 
objetivo facilitar sua percepção por parte dos consumidores.

Se o produto ou serviço for inovador, terá condições de chamar 
a atenção e oferecer diferenciais naturais, que quando vinculados 
a um preço especial, que seja atraente na visão dos consumidores, 
torna o produto “bem visto” e atraente aos consumidores, motivando 
a decisão destes pela compra ou experimentação. Kotler (2000) 
chama esta estratégia de desnatação de mercados, em que dentro 
de margens seguras de equivalência de custos, a empresa assume 
os riscos de introduzir seus produtos ou serviços a preços reduzidos, 
com o objetivo de que estes sejam percebidos e adquiridos pelos 
consumidores.

Essa abordagem é indicada para produtos ou serviços que 
não tenham sido lançados anteriormente, ou para empresas e 
marcas desconhecidas, as quais precisariam de um esforço maior 
não apenas de comunicação, mas de percepção pelo preço, por 
parte de seus consumidores. Kotler e Fox (1994) apontam que tal 
estratégia gera um efeito de compra comparada nos consumidores, 
na qual estes, diante de diferentes opções, tomam suas decisões 
pela experimentação em razão de um preço mais acessível. Os 
autores apontam que uma das desvantagens dessa abordagem 
é que preços reduzidos, ou a percepção de que os preços são 
irreais, podem gerar nos consumidores a ideia de que os produtos 
ou serviços não tenham a adequada qualidade, ou que estes terão 
elevação de preços em um período po sterior próximo.

É importante que falemos que também existe a desnatação de 
mercado inversa, em que a empresa adota preços premium para 
seus produtos ou serviços, procurando segmentar o mercado 
e isolar o oferecimento destes a um “seleto grupo de clientes”, 
os quais comprariam os produtos ou adquiririam os serviços por 
questões relacionadas a uma percepção de maior qualidade, ou por 
associarem os mesmos a uma condição de status, tal qual fazer 
parte de um grupo, um clube privado, ou um pequeno e privilegiado 
grupo de pessoas com condições de adquirir tais produtos ou 
contratar tais serviços.

Já no caso da estratégia de colheita, temos uma condição 
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de estabilização da empresa no mercado, em que esta pode 
continuar trabalhando com a estratégia de preços, ou pode 
aliar a esta a abordagem de desenvolvimento de produtos, de 
modificação na comunicação, além de uma estratégia de pesquisa 
e desenvolvimento. Neste ponto, Kotler (2000) coloca que a 
colheita refere-se ao período em que em consonância com o ciclo 
de vida dos produtos e serviços, a empresa muda gradativamente 
suas abordagens de preço, para continuar a penetrar no mercado, 
reduzir a participação do produto em vista do lançamento de outros, 
ou desenvolver o produto, apresentando novas versões, ou pacotes.

Um exemplo que podemos citar é o da empresa Sony, 
particularmente sua divisão de computação e entretenimento, que 
responsável pelo desenvolvimento dos produtos da linha Playstation, 
trabalha em uma clara abordagem de linha e desenvolvimento de 
produtos, em que a partir de uma versão primária central, com 
abordagem estratégica de precificação premium, avança pelo ciclo 
de vida dos produtos, com novas versões e reduções gradativas dos 
valores destas, procurando perpetuar a existência dos produtos no 
mercado pelo maior tempo possível. Nisso chegamos à condição 
de sustentação de uma empresa no mer cado, a qual detalharemos 
a seguir.

2.8.4 Estratégia de sustentação e por ciclo de vida

A estratégia de sustentação encontra-se ligada ao fato de que 
empresas passam por diferentes etapas, bem como seus produtos 
e serviços também têm ciclos de vida específicos. Sob este 
olhar, Lobato (2003) coloca que a empresa deve observar como 
sustentar-se no cenário competitivo com base no enfrentamento 
das diferentes crises que possam surgir. Um primeiro ponto é 
considerar que a estratégia de sustentação tem algumas frentes, 
e que estas referem-se aos movimentos possíveis de expansão do 
mercado, retração do mercado e estagnação do mercado, as quais 
detalharemos na Quadro 2.8:
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Quadro 2.8 | Tipos de estratégia de mercado
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2.8.4 Estratégia de sustentação e por ciclo de vida
A estratégia de sustentação encontra-se ligada ao fato de que empresas passam 

por diferentes etapas, bem como seus produtos e serviços também têm ciclos de vida 
específicos. Sob este olhar, Lobato (2003) coloca que a empresa deve observar como 
sustentar-se no cenário competitivo com base no enfrentamento das diferentes crises que 
possam surgir. Um primeiro ponto é considerar que a estratégia de sustentação tem algu-
mas frentes, e que estas referem-se aos movimentos possíveis de expansão do mercado, 
retração do mercado e estagnação do mercado, as quais detalharemos na Quadro 2.8:

Quadro 2.8 Tipos de estratégia de mercado

Tipos de estratégia Condições do mercado

Estratégia de sustentação 
para a expansão

O mercado encontra-se em condições de crescimento, em que a 
empresa pode manter sua estratégia central, sem incrementos, que, 
sob circunstâncias favoráveis, continuará crescendo.

Estratégia de sustentação 
na retração

O mercado torna-se hostil por motivos relacionados a fatores 
externos, os quais a empresa não tem como controlar. Nesse caso 
a empresa precisa rever sua estratégia central para manter-se no 
cenário de retração.

Estratégia de sustentação 
na estagnação

O mercado encontra-se estagnado, os produtos ou serviços da em-
presa passam por um processo de transição e entrada em declínio. 
Nesse cenário a empresa deve rever sua estratégia para precaver-se 
acerca do declínio, ou para um novo momento oportuno.

Fonte: Do autor (2013).

A grande pergunta em relação a estes cenários condicionantes do mercado é 
como a empresa pode agir, ou como deveria agir, pois não há garantias de que tais 
condições se manterão no médio ou longo prazo. Porter (1999) pondera que as 
variáveis ambientais podem ser catalisadoras de forças e vantagens competitivas, e 
ao mesmo tempo, podem representar ameaças, incertezas, e evidenciar fraquezas 
estratégicas das empresas.

Em um cenário de estratégias de sustentação para a expansão, uma indicação 
básica para a empresa seria aproveitar-se do momento e investir, seja na comunicação, 
no incremento dos produtos ou serviços, nas políticas de diferenciação de preços, 
ou em ampliações da rede de distribuição, pois pode representar um crescimento 
proporcional à expansão do mercado. Muitas empresas não realizam movimentos por 
uma questão comportamental conservadora, que é vinculada à cultura organizacio-
nal, e “esperam” que o mercado continue em expansão, pois por questões favoráveis 
cresceriam naturalmente, o que representa uma abordagem equivocada.

No tocante ao cenário de estratégias de sustentação para a retração, uma alterna-
tiva seria o corte de custos, com redesenho de funções e operações, e observação de 
tangibilidade dos objetivos estabelecidos anteriormente. Muitas empresas demoram 
para observar a retração no mercado, e quando percebem tal condição, já não têm 
como reagir. Uma outra possibilidade neste cenário seria investir em pesquisa e de-
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Fonte: Do autor (2013).

A grande pergunta em relação a estes cenários condicionantes 
do mercado é como a empresa pode agir, ou como deveria agir, 
pois não há garantias de que tais condições se manterão no médio 
ou longo prazo. Porter (1999) pondera que as variáveis ambientais 
podem ser catalisadoras de forças e vantagens competitivas, e 
ao mesmo tempo, podem representar ameaças, incertezas, e 
evidenciar fraquezas estratégicas das empresas.

Em um cenário de estratégias de sustentação para a expansão, 
uma indicação básica para a empresa seria aproveitar-se do 
momento e investir, seja na comunicação, no incremento dos 
produtos ou serviços, nas políticas de diferenciação de preços, ou 
em ampliações da rede de distribuição, pois pode representar um 
crescimento proporcional à expansão do mercado. Muitas empresas 
não realizam movimentos por uma questão comportamental 
conservadora, que é vinculada à cultura organizacional, e “esperam” 
que o mercado continue em expansão, pois por questões favoráveis 
cresceriam naturalmente, o que representa uma abord agem 
equivocada.

No tocante ao cenário de estratégias de sustentação para a 
retração, uma alternativa seria o corte de custos, com redesenho de 
funções e operações, e observação de tangibilidade dos objetivos 
estabelecidos anteriormente. Muitas empresas demoram para 
observar a retração no mercado, e quando percebem tal condição, 
já não têm como reagir. Uma outra possibilidade neste cenário seria 
investir em pesquisa e desenvolvimento, pois no momento em que 
a condição de retração passar à expansão por exemplo, a empresa 
pode colher frutos do planejamento.
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Já em relação ao cenário de estratégias de sustentação para a 
estagnação, tem-se que as empresas deveriam investir em pesquisa 
e desenvolvimento, sendo este um movimento basilar. Torna-se 
importante observar se o mercado encontra-se estagnado, ou se 
produtos ou serviços entraram em estagnação, passo antecedente 
ao declínio. Considerando que da estagnação podemos chegar à 
retração ou expansão, a empresa deve estar preparada para mudar 
suas concepções est ratégicas centrais.

Importante que observemos uma condição importante, que além 
das estratégias de sustentação, temos as estratégias relacionadas ao 
ciclo de vida, seja o ciclo de vida da empresa ou dos produtos ou 
serviços. Kotler e Keller (2006) argumentam que os produtos passam 
por naturais cursos de vida, os quais indubitavelmente terminam, 
e as empresas devem estar prontas para o processo de transição 
estratégica.

Também existe o fato de que algumas empresas passam por 
ciclos de vida, vinculados às estratégias centrais estabelecidas, aos 
segmentos escolhidos ou a nichos selecionados, assim como às 
variáveis de mercado. Novamente Kotler e Keller (2006) apontam 
que uma empresa pode tornar-se a representação dos produtos ou 
serviços que oferece, e assim, tornar-se vinculada a tais produtos ou 
serviços. Em outros casos argumenta-se que uma empresa pode 
tornar-se refém do segmento ou nicho escolhido, e nesse contexto, 
o ciclo de vida dos produtos ou serviços torna-se potencialmente 
o ciclo de vida da empresa, e esta passa a enquadrar-se em um 
cenário de ameaças potenciais, em que não agindo, pode sofrer gr 
andes impactos negativos.

Para concluir o estudo da unidade

Bom, na unidade que fechamos agora, tivemos condições de 
entender os princípios relacionados às finanças empresariais, à 
contabilidade introdutória e também à estratégia empresarial.

Tratamos cada conteúdo com a perspectiva de análise qualitativa 
que poderia levar você, acadêmico, à concepção dos princípios que 
deverão seguir em suas ações como empresários ou prestadores 
de serviço de maneira autônoma ou associada dentro do campo 
de trabalho da estética e imagem pessoal. Os profissionais devem 
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considerar que a gestão envolve muito mais do que apenas a capacidade 
de agir por meio de suas especialidades no campo de trabalho, 
outrossim devem considerar que para alcançar bons resultados e o 
tão desejado sucesso, deve-se pensar na gestão contábil, financeira e 
estratégica como forma de guiar as atividades e tomar as decisões mais 
ace rtadas profissionalmente.

Vamos em frente aprofundando nossa jornada no entendimento 
dessas mudanças!

Bons estudos!

Atividades de aprendizagem

1. Na contabilidade introdutória o empresário deve ater-se aos resultados 
financeiros de sua atividade. Nesse contexto devem ser consideradas as 
especificidades de entradas e saídas de recursos. Explique em que consistem 
as entradas e saídas econômicas.

2. Partindo da análise econômica e financeira de uma empresa, qual a 
finalidade da gestão financeira na empresa?

3. Observe o contexto de evolução da estratégia, bem como a realidade 
das empresas de hoje. Faça uma comparação e apontem a importância da 
estratégia empresarial.

4. Aponte as fases evolutivas do pensamento estratégico, suas principais 
características e evoluções uma em relação às outras.

Considerando nossas discussões até o momento, busque as informações 
necessárias em nossa unidade de estudos, bem como em nossos materiais 
de referência indicados ao longo do texto, e responda de forma correta às 
atividades que se seguem:

Estudo de caso

Diferenciação como chave para o sucesso

Que a diferenciação é importante nós sabemos, no entanto, de que 
forma uma empresa pode diferenciar-se quando não tem dinheiro? 
Uma ideia inovadora, um produto diferente, uma forma de comunicar-
se que seja interessante, vários casos podem servir de exemplo. 
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Partindo desse princípios, vamos pesar no exemplo da Sodiê Doces 
que iniciou suas atividades a partir de um sonho e de um contexto 
que não era favorável à sua sócia, uma “ex-faxineira”, como ela mesma 
intitula-se que não sabia gerenciar uma empresa e hoje é dona de 
uma das redes de franquias mais lucrativas do Brasil. Seu diferencial? 
Treinamento aos franqueados, produtos de qualidade, atendimento e 
serviços diferenciados. Com esta receita de gestão e receitas de bolos, 
tortas e doces de primeira qualidade, a rede gaba-se de não ter em 
seu histórico unidades fechadas por condições de inaptidão de gestão. 
Pesquisem mais sobre a Sodiê Doces, analisem sua história, aspectos 
de sua estratégia e de sua gestão financeira, depois respondam: Quais 
são os diferenciais da gestão da rede de franquias? Quais os aspectos 
da estratégia de crescimento que podemos dizer ser mais marcantes? 
Quais as taxas de crescimento da fr anquia no ano de 2013?



Unidade 3

Marketing estratégico

Nesta nossa terceira unidade de estudos, falaremos sobre 
marketing, em que o objetivo estará em abordar basicamente 
as percepções gerais do marketing, os fundamentos desta 
área da gestão, o processo de desenvolvimento de produtos e 
serviços, bem como o desenho de seus princípios em relação 
aos consumidores. Da mesma forma, daremos uma grande 
importância para o marketing de serviços, afinal grande parte de 
vocês atuará no mercado por meio da prestação de serviços, de 
forma autônoma, associada ou empreendedora, sendo muito 
importante conhecer como o marketing poderá ajudá-los no 
campo prático profissional. 

Não se esqueçam de observar as recomendações de leitura 
complementar, os links sugeridos e também outras fontes que 
possam complementar nosso conteúdo.

Bons estudos!

Prof. Ivan Ferreira de Campos

A melhor propaganda é feita por um cliente satisfeito!

Philip Kotler

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção abordaremos os aspectos e a teoria que constrói o marketing 

aplicado ao mercado. Trabalharemos as bases da matéria, o composto 

mercadológico e o processo de desenvolvimento das abordagens que 

compõe os produtos, com o objetivo de entendermos como desenvolvem-se 

as abordagens estratégicas de marketing.

Seção 1 | Fundamentos de marketing

Fabiano Galão
Janaina Vanzo Berto

Marcos Roberto Marques
Ivan Ferreira de Campos



Nesta seção analisaremos o processo e desenvolvimento de uma 

abordagem estratégica de marketing de serviços, abordando aspectos inerentes 

ao comportamento do consumidor, qualidade em serviços, marketing de 

relacionamentos e satisfação dos clientes, pensando na atuação do profissional 

de estética e imagem pessoal que terá de lidar com tais aspectos no campo 

de trabalho.

Seção 2 | Marketing de serviços



Introdução à unidade
Como entender o que há de mais importante no sentido de atender 

bem aos consumidores e ser um prestador de serviços ou uma empresa 
que possa atingir o sucesso?

Uma pergunta complexa que envolve a percepção do que é o 
mercado propriamente dito e do que compõe o processo decisório 
inerente aos produtos e serviços que serão oferecidos ou prestados 
neste mercado.

Se você pensar no grande número de produtos ou serviços 
que estão a disposição no mercado, um grande número destes no 
segmento da estética e imagem pessoal, bem como se considerarmos 
o grande número de empresas presentes neste segmento, que cresce 
a cada dia, temos que é primordial para o sucesso que as empresas 
saibam que tipo de produto ou serviço oferecer e como ofer ecer tais 
itens.

A dificuldade está em diferenciar uma batata que seria vendida 
em um saquinho de um creme que promete a juventude eterna, da 
mesma forma como é complexo diferenciar um serviço de massagem 
modeladora do que seria levantar uma parede de tijolos.

A análise e o entendimento destas condições passa por saber o 
que é o marketing e em que consiste perceber seus componentes em 
favor de uma adequada tomada de decisões.

Bons estudos!



U3 - Marketing estratégico104

Seção 1

Fundamentos de marketing

Alguma vez você já tentou explicar em poucas palavras o que vem a 
ser marketing? Muito provavelmente sim! Marketing tem sido definido 
de várias maneiras e a literatura sobre o assunto atualmente é bastante 
vasta no Brasil, mas podemos dizer que ainda hoje os conceitos e 
aplicações do marketing são desconhecidos pela sociedade como um 
todo e pelas próprias empresas.

Existe muita confusão sobre o que realmente vem a ser marketing 
e como ele pode ser aplicado nas empresas, pelas pessoas etc. Como 
o conceito ainda não está muito cristali zado, é comum que ocorram 
confusões e visões errôneas sobre o conceito de marketing.

Um dos pontos que já vamos esclarecer é que marketing não é 
vendas, e marketing não é propaganda. Essas palavras fazem parte 
do conceito de marketing e na verdade são ferramentas poderosas 
que os administradores de marketing têm à disposição para realizar 
seu trabalho. Porém, muitas vezes essas ferramentas são utilizadas de 
maneira errada, e ações agressivas de propaganda e vendas utilizadas 
para conquistar clientes acabam se misturando com o conceito corret 
o de marketing.

1.1 O que é marketing?

O conceito de marketing está associado à satisfação das 
necessidades e dos desejos dos clientes. Fazer marketing é manter 
os clientes satisfazendo-os no que eles precisam por meio do 
processo de troca. Perceba que as pessoas possuem diferentes 
necessidades e desejos e as empresas buscam compreender 
estas necessidades e desejos com o objetivo de atendê-las melhor 
que a concorrência. Por meio do processo de troca as empresas 
oferecem a solução para o cliente e o mesmo dá em troca recursos 
financeiros que irão manter a empresa em funcionamento. Giuliani 
(2006) afirma que a essência do marketing é o desenvolvimento 
de trocas, em que organizações e clientes participam de forma 
voluntária de transações destinadas a trazer benefícios a ambos. É 
importante lembrar que esse processo de troca deve ser contínuo 
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e duradouro para garantir a sobrevivência da empresa e a satisfação 
do cliente no longo prazo e a ferramenta para que isso aconteça é o 
marketing de relaciona mento, tema que será tratado adiante.

Rocha e Christensen (1999) colocam algumas definições de 
marketing. Para os autores, marketing é uma função gerencial, 
que visa ajustar a oferta das empresas a demandas específicas 
do mercado, e para isso utiliza como ferramentas um certo 
número de prin cípios e técnicas. É também uma orientação da 
administração, uma filosofia, uma visão que reconhece que a tarefa 
principal da empresa é satisfazer o consumidor, atendendo às suas 
necessidades a longo prazo, garantindo a sobrevivência da empresa. 
Já para Semenik e Bamossy (1996), marketing “é o processo de 
planejamento e execução do conceito, preço, comunicação e 
distribuição de ideias, bens e serviços, de modo a criar trocas que 
satisfaçam objetivos individuais e organizacionais”.

É possível constatar que o conceito de marketing não pode ser 
confundido com pro paganda, fato esse que ocorre com frequência 
até hoje. Na verdade, a propaganda é uma ferramenta do composto 
promocional fundamental para as empresas, mas ela não é sinônimo 
de marke ting. Marketing é uma filosofia que coloca o cliente em 
primeiro lugar; propaganda busca informar o cliente sobre um 
produto, chamar a atenção, despertar o desejo de compra, persuadir, 
transmitir a imagem e o conceito de um produto ou marca nos 
diferentes meios de comunicação disponíveis. Campomar e Ikeda 
(2006) colocam que propaganda é uma ferramenta de comunicação 
cuja utilidade é dar condições para facilitar a troca. Esta ferramenta 
em alguns setores muito competitivos é extremamente importante, 
como no varejo supermercadista ou no segmento de móveis e 

Para saber mais

Para saber mais

O composto promocional envolve outras ferramentas à disposição do 
profissional de marketing, como a promoção de vendas e as relações 
públicas, e será detalhado na Unidade 3.

Conheça um pouco sobre a história da propaganda brasileira acessando 
o site <http://www.memoriadapropaganda.org.br/>.
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eletrodomésticos, mas não devemos ter a percepção de que a 
propaganda é a principal atividade de uma empresa e que ela por si 
resolveria todos os problemas do negócio.

Algumas pessoas acreditam que o marketing é capaz de criar 
necessidades nas pessoas, sofrendo até algumas críticas por parte 
da sociedade. Mas isso não é verdade! O que o marketing faz é 
buscar compreender, interpretar essas necessidades e transformá-
las em produtos e serviços que irão de fato trazer a solução para 
os problemas dos clientes. O fundador da Sony, Akio Morita, fez 
muito bem isso ao perceber que as pessoas gostavam de ouvir 
música enquanto caminhavam ou praticavam esportes, porém, isso 
era feito de forma não muito confortável, sendo que as pessoas 
precisavam levar consigo seus aparelhos de som muitas vezes 
nos ombros. Ele levou essa percepção para seus engenheiros que 
desenvolveram um dos aparelhos mais conhecidos e utilizados no 
mundo: o Walkman. Ainda nesse sentido, Campomar e Ikeda (2006) 
lembram que um indivíduo com sede (necessidade) pode saciá-la 
com qualquer tipo de bebida, sendo que as atividades de marketing 
podem influenciar no tipo de água que ele pode beber e nas marcas 
disponíveis.

1.2 O composto de marketing

Você deve estar se perguntado: Já sei o que vem a ser marketing, 
mas como o administrador de marketing pode operacionalizar 
seu trabalho para cumprir seus objetivos? A resposta é: através do 
gerenciamento correto dos 4Ps ou composto de marketing. Para 
Limeira (2003, p. 9) o composto de marketing “é o conjunto de 
quatro ferramentas que a empresa utiliza na criação de valor para 
o cliente: produto, preço, promoção e ponto de distribuição”. As 
decisões e ações específicas da função de marketing referem-
se a essas quatro variáveis, que podem ser controladas pelas 
empresas. Para Campomar e Ikeda (2006) as variáveis do composto 
são consideradas controláveis porque cada variável pode ser 
modificada, ajustada e adaptada por decisões gerenciais. Os autores 
também lembram que a tarefa básica da organização é encontrar 
as melhores combinações par a essas variáveis de modo integrado.

Veja a seguir uma breve descrição dos quatro elementos do 
composto de marketing.
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As decisões de produto envolvem a identificação de 
oportunidades de lançamento de produtos e serviços, a adequação 
destes às necessidades dos clientes, administração do ciclo de vida 
dos produtos, características, design, embalagem, marca, dentre 
outras. As decisões de preço envolvem a seleção da estratégia 
de preço que gere vantagem competitiva e diferenciação para os 
produtos, bem como maximize o retorno para a empresa. Decisões 
de níveis de desconto, prazos e formas de pagamento, também 
fazem parte deste composto.

As decisões de promoção ou composto promocional são 
aquelas relativas aos inves timentos em comunicação, envolvendo 
a propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações 
públicas, publicidade, eventos, dentre outras. E por último, as 
decisões da variável distribuição englobam a escolha de canais de 
vendas e distribuição, para que o produto possa ser encontr ado 
com facilidade pelo cliente.

É importante registrar que o gerenciamento destas variáveis deve 
ser feito de forma harmônica, integrada e equilibrada para que a 
empresa consiga atingir os resultados das ações de forma eficiente. 
A exemplo disso, Campomar e Ikeda (2006) citam que o preço 
deve ser compatível com a qualidade do prod uto; os canais de 
distribuição devem ser compatíveis com o preço e também com a 
qualidade do produto, da mesma forma que a promoção deve estar 
alinhada com os canais escolhidos, com o preço e também com a 
qualidade do produto.

Links

O periódico Journal of Marketing é editado até hoje. No site <http://
www.marketingpower.com/AboutAMA/ P a g e s / A M A % 2 0 P u b l i c 
a t ions/AMA%20Journals/AMAJournals.aspx> é possível conhecer um 
pouco mais sobre a publicação e ter acesso a alguns artigos.

Em 1948 a American Marketing Association apresentou a 
primeira definição formal do conceito, afirmando que marketing era 
a “realização de atividades de negócios dirigidas ao fluxo de bens 
e serviços do produtor ao consumidor ou usuário” (AMA, 1948, 
apud NICKELS; WOOD, 1999, p. 4). Nesta definição ainda é possível 
perceber a manutenção do enfoque de marketing no âmbito do 
comércio e da distribuição de produtos, ou, se gundo Richers (2000), 
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uma concentração em aspectos legais relacionados à transferência 
de posse, na compra e venda de bens.

Para Toaldo (1997) os anos que antecederam 1950 contribuíram 
para o pensamento de marketing no sentido de desenvolverem um 
conteúdo de informações de marketing, mas não pelos conceitos 
prescritos, abordando o marketing de forma geral. Porém, a partir 
de 1950 o pensamento de marketing tornou-se especializado, 
havendo o aprofundamento das ideias já existentes e o início do 
delineamento do moderno conceito de marketing.

Nesse sentido, no início dos anos 1950, o marketing era visto 
por praticantes e acadê micos como uma atividade gerencial e a 
época pode ser considerada por tentativas de se conseguir maior 
produtividade das funções de marketing (KERIN, 1996). Inicia-se 
então, a concepção da visão do marketing como um processo, 
que possui várias atividades e precisa ser administrado para atingir 
resultados eficientes.

Percebem-se, então, algumas mudanças de enfoque em 
relação ao marketing, e as primeiras alusões à prática do conceito 
foram delineadas por autores que “destacavam a necessidade 
de conscientização do marketing por toda a organização, sua 
visualização como uma função integrada às demais e faziam as 
primeiras referências ao lucro” (FA LEIRO, 2001, p. 13).

A preocupação com a disseminação do marketing e sua 
integração com as demais funções da empresa é citada por 
Felton (1959) quando o autor afirma que o conceito de marketing 
é um estado de espírito corporativo que existe na integração e 
coordenação de todas as funções de marketing, as quais estão 
fundidas com todas as outras funções cor porativas (FELTON, 1959, 
apud HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2001).

Essa necessidade de alteração no enfoque é justificada por Limeira 
(2003, p. 2), pois “o conceito moderno de marketing surgiu no pós-
guerra, na década de 1950, quando o avanço da industrialização 
mundial acirrou a competição entre as empresas e a disputa pelos 
mercados trouxe novos desafios”. Diante dessas mudanças, o 
cliente passou a avaliar as alternativas de compra que possuía e a 
escolha era baseada na relação custo e benefício. Para Brown (1997, 
p. 97), “o começo do pós-guerra foi caracterizado pela crença 
genera lizada de que o marketing e o seu conceito representavam 
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respectivamente a função mais importante na empresa e a chave do 
sucesso empresarial”.

Urdan e Urdan (2006) também aponta alguns fatores que 
despertaram o interesse das organiza ções pelo marketing, como 
o aumento das ofertas dos produtos (quantidade e variedade), 
a modificação do comportamento dos consumidores e com o 
crescimento da taxa de na talidade nos EUA. Segundo Limeira (2003) 
as empresas reconheceram que a decisão final na compra estava nos 
clientes e passaram a adotar práticas como pesquisa de mercado, 
adequação de produtos às necessidades dos clientes, comunicação 
dos benefícios do pro duto e expansão e diversificação dos canais 
de distribuição. Surge, com isso, a percepção de que uma empresa 
necessita considerar sua atividade a partir da perspectiva dos 
clientes, posicionando-os no centro de suas atividades. Essa noção 
foi deflagrada especialmente por dois acadêmicos: Peter Drucker e 
Theodore Levitt.

Para Day (1994) o mais antigo proponente do atual conceito de 
marketing foi Peter Drucker, que em 1954 argumentava que criar 
um cliente satisfeito era o único fundamento de um negócio. Para 
Brown (1997), a postura do autor foi tradicionalmente considerada 
como a fagulha que deu origem à conflagração do marketing.

Drucker (1981) sugere que o marketing é a função única e distinta 
de uma em presa, e que essa atividade é tão fundamental que não 
basta criar um forte departamento de vendas e confiar a ele esta 
função. Drucker (1981, p. 37) reforça esse pensamento afirmando 
que a atividade de marketing deve en volver todos na organização, 
“é a empresa inteira vista sob a perspectiva do seu resultado 
final, ou seja, sob o ponto de vista do consumidor. Interesse e 
responsabilidade pelo marketing devem, portanto, se espalhar por 
todos os setores da empresa”.

Theodore Levitt foi um dos autores fundamentais para a 
consolidação e disseminação do conceito de marketing. Em 1960, ele 
escreveu o artigo intitulado “Marketing myopia”, chamado por ele de 
manifesto. Para Levitt (1960) era de vital importância que os empresários 
compreendessem que uma indústria era um processo para satisfazer 
aos clientes e não um processo de produção de bens. Para o autor 
uma indústria começava com o cliente e suas necessidades e não com 
uma matéria-prima ou um talento para as vendas.
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Nesse sentido, Drucker (1981) afirma que o negócio de uma 
empresa é definido pelo consumidor e por suas necessidades. A 
empresa deve ser encarada de fora, do ponto de vista do consumidor 
e do mercado. Ou seja, deve-se adotar uma perspectiva de análise 
de fora para dentro. Dadas as necessidades do cliente, a indústria 
desenvolve-se para trás, preocupando-se primeiramente com a 
entrega das satisfações do cliente (LEVITT, 1960).

Para saber mais

Para saber mais

Peter Drucker foi um dos maiores pensadores da administração 
moderna. Faleceu em 2005 e deixou uma vasta coleção de livros e 
artigos sobre administração.

O artigo “Miopia em marketing” pode ser encontrado no livro A 
imaginação de marketing, de Theodore Levitt, publicado em 1991 pela 
Editora Atlas.

É possível perceber que existem pontos em comum nos 
enunciados de Drucker (1981) e Levitt (1960), como a preocupação 
com o entendimento das necessidades dos clientes, a importância 
da disseminação do conceito de marketing por toda a organi zação 
e a necessidade de integração das atividades organizacionais para 
estes fins. Esses pontos ao encontro dos três princípios citados por 
Kohli e Jaworski (1990), em que o conceito de marketing se baseia: 
orientação para o cliente, coordenação e integração de todas as ati 
vidades de marketing e or ientação para o lucro.

Na definição de marketing proposta por Ferrell e Hartline 
(2000) podemos encontrar esses três elementos. Para os autores, 
marketing “é uma filosofia gerencial amplamente aceita que declara 
que uma organização deve tentar fornecer produtos que satisfaçam 
às necessidades dos consumidores por meio de um conjunto 
coordenado de atividades que permitem à organização atingir suas 
metas” (FERRELL; HARTLINE, 2000, p. 25).

Para Kohli e Jaworski (1990) as empresas que manifestam 
operacionalmente esses três pilares são as empresas orientadas 
para o mercado. Para esses autores, o termo orientação para 
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o mercado é utilizado para definir a implantação do conceito de 
marketing e empresas orientadas para o mercado apresentam um 
desempenho superior em relação àquelas que não apresentam 
esse comportamento. Para Menna (2001) a empresa focalizada 
no mercado age em consistência com os preceitos do conceito 
de marketing. Este ato de uma empresa agir em consistência com 
o conceito de marketing, entendido aqui como uma empresa 
orientada para o mercado, se tornou a preocupação dos acadêmicos 
de marketing no fim da década de 1980.

Chegamos ao fim desta seção. Como foi até aqui? A intenção 
até o momento foi traçar um panorama histórico e conceitual 
do marketing, construindo a base para a ampliação do seu 
conhecimento que vai ocorrer ao lo ngo do livro.
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Seção 2

Marketing de serviços
Mas o que será que marketing de serviços tem a ver com marketing? 

Quais são as diferenças entre um e outro processo? Quer saber? Só 
lendo para descobrir. Depois saberemos o que fazer com os clientes, 
que hoje, mais que serviços, buscam soluções para seus problemas. 
Mas como então atender a esses clientes, cada vez mais exigentes e 
em busca de opções que satisfaçam suas necessidades e desejos?

Veremos também sobre as várias áreas onde o marketing de serviços 
é praticado para facilitar a nossa vida. Afinal, estamos estudando o tema 
para quê, não é mesmo?

Por fim, discorreremos sobre as definições de serviços de vários 
autores como Kotler e Keller, Yanaze, Hoffman e Bateson e Cobra. 
Escolhi autores importantes também pela importância do assunto. 
Espero que vocês gostem.

2.1 Conhecendo e entendendo o cliente

Segundo Kotler e Keller (2006), marketing é conhecer e entender o 
cliente tão bem, que o produto ou serviço seja adequado a ele e se venda 
sozinho. Dias (2006a) relata que marketing é a função empresarial que 
cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva 
duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis 
controláveis: produto, preço, praça e promoção (comunicação).

Assim, podemos dizer que marketing é satisfazer as necessidades e 
desejos do consumidor (público-alvo), criando produtos e serviços que 
possam atendê-lo, através de um processo de troca. Neste processo 
de troca, a empresa oferece o produto/serviço e o cliente lhe oferece a 
satisfação, com lucro. Quando falamos em satisfação devemos pensar 
que a empresa já começara um processo de relacionamento com 
seus consumidores.

Grönroos (2003) relata que de 1947 até meados da década de 
1990, os postos de trabalho e manufaturas diminuíram de 50% para 
30% dos custos totais. No mesmo período os custos administrativos 
e de gerenciamento decresceram de 30% para 20%. Ao mesmo 
tempo a participação do marketing nos custos totais aumentou de 
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20% na década de 1940 para 50% na década de 1990. Devido a essa 
visão, geralmente aceita, de que o dinheiro usado para o marketing 
de bens e serviços é um custo e não um investimento em clientes, 
o desenvolvimento da concorrência em serviços e a necessidade de 
adotar uma abordagem de relacionamento ao gerenciamento de 
clientes pressionaram a utilização eficiente e eficaz dos recursos de 
marketing.

A venda de serviços, assim como a venda de produtos, mudou. As 
empresas que ainda não entenderam isso terão problemas. A regra 
hoje é, mais que vender, reter os principais clientes, gerando futuras 
indicações e permanecendo no mercado.

Os prestadores de serviço têm que saber que ao adquirir algo, mais 
que o serviço vendido em si, os clientes estão buscando soluções para 
seus problemas.

E para seguir esta regra, não há tamanho de empresa, e vale para 
qualquer um, seja lá o tamanho da empresa.

2.2 O setor de serviços

Questão para reflexão

Mas, afinal, por que estudar sobre os serviços? Onde eles estão?

Kotler e Keller (2006) descrevem uma variedade de empresas no 
setor de serviços. Eles exemplificam as empresas dividindo-as em 
área governamental, área de organizações não governamentais e 
área empresarial. Como empresas governamentais, os autores citam: 
escolas, tribunais, correios, serviços militares, corpo de bombeiros etc. 
Já como empresas não governamentais são mencionadas as ONGs, 
os museus, as igrejas, as universidades, as instituições e as fundações. 
E na área empresarial estão as companhias aéreas, os cinemas, os 
hotéis, as empresas de consultorias, os bancos, as seguradoras, 
as financiadoras etc. Vale lembrar também o uso de serviços pela 
Internet, que cresceu demais nos últimos anos, aumentando os níveis 
de utilização de comércio eletrônico e transações bancárias. Os 
autores ainda definem “serviço: como qualquer ato ou desempenho, 
essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e 
que não resulta na propriedade de nada” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 
397, grifo dos autores). E ainda conclui o conceito descrevendo que o 
serviço pode ou não estar ligado a um produto.
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Yanaze (2007) apresenta sua definição para serviços. Para ele, 
serviços podem ser conceituados superficialmente como produtos 
intangíveis, apesar de produtos ou serviços não poderem ser 
totalmente classificados como tangíveis ou intangíveis, exemplificando 
o caso com: uma furadeira, que, apesar de tangível, tem uma parcela 
de intangibilidade na precisão de seus furos, e uma consultoria, que 
apesar de intangível, tem nos relatórios apresentados sua parcela de 
tangibilidade.

Um pouco mais simplificado, Hoffman e Bateson (2003, p. 4-5) 
conceituam os serviços comparando-o com bens. Segundo eles: “bens 
podem ser definidos como objetos, dispositivos ou coisas, ao passo que 
serviços podem ser definidos como ações, esforços ou desempenhos”. 
O mundo dos negócios exige, além do conhecimento tradicional de 
negócios, o aprimoramento da competência do profissional para 
satisfazer o cliente, a qualidade do serviço e do atendimento ao cliente, 
habilidades essenciais para a sustentação da base de clientes existente.

Pode-se dizer que esta é uma boa definição para serviço: Serviço 
é um desempenho, essencialmente intangível, que não resulta na 
propriedade de algo. O serviço pode ou não estar ligado a um produto 
físico. Assim, serviços são desempenhos no tempo e espaço que geram 
valor para o cliente por meio de uma transformação, uma experiência 
de serviço.

De acordo com Hoffman e Bateson (2003, p. 4), “serviços podem 
ser definidos como ações, esforços ou desempenhos”. Fazendo um 
resumo dos conceitos dos autores sobre serviços pode-se dizer que 
o serviço é um ato ou desempenho que cria benefícios aos clientes, 
por meio de uma mudança desejada no destinatário do serviço. 
Ainda de acordo com os autores Lovelock e Wright (2001), existem 
também os serviços internos, estes abrangem uma série de atividades 
como recrutamento, publicações, serviços jurídicos e contábeis, 
administração de folha de pagamento, faxina, fretamento, entre outros.

Para saber mais

“Sintetizando, pode-se definir as ONGs como 
organizações formais, privadas, porém com fins 
públicos, sem fins lucrativos, autogovernadas e com 
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participação de parte de seus membros como 
voluntários, objetivando realizar mediações de caráter 
educacional, político, assessoria técnica, prestação de 
serviços e apoio material e logístico para populações 
alvo específicas ou para segmentos da sociedade civil, 
tendo em vista expandir o poder de participação destas 
com o objetivo último de desencadear transformações 
sociais ao nível micro (do cotidiano e/ou local) ou 
ao nível macro (sistêmico e/ou global)” (SCHERER-
WARREN, 1995, p. 34).

Para Hoffman e Bateson (2003, p. 4):

Pode-se definir marketing de serviços como as atividades 
operacionais destinadas a investigar, obter e servir a demanda 
por assistência profissionais. Nestas atividades inclui-se tarefas de 
desenvolvimento e promoção de serviços. Na venda e uso de serviços 
notam-se alguns aspectos diferentes que precisam ser reconhecidos 
para efeito da aplicação de técnicas de marketing nesta área.

Os serviços são intangíveis, isto é, não é possível notar suas 
características antes dos mesmos serem comprados e usados pelos 
usuários. Ao contrário dos produtos, os serviços não podem ser 
colocados em “estoque”, ou seja, devem ser produzidos e usados 
no momento da transação, por exemplo: quando um cliente perde 
um horário marcado no médico, o profissional não pode colocar em 
estoque a hora ociosa; da mesma forma se não houver horas marcadas 
o horário vazio do profissional será inevitavelmente perdido em termos 
de renda. Outra diferença entre serviços e produtos está no fato de que 
quem presta o serviço deverá necessariamente estar em contato com 
quem recebe. Finalmente pode-se afirmar que os serviços, ao contrário 
dos produtos, variam muito mais em termos de qualidade e eficiência. 
Investigar a oportunidade de mercado para planejar, organizar e 

Muitos serviços contêm pelo menos alguns elementos 
de bens tangíveis, como o cardápio de um restaurante, o 
extrato bancário ou a política escrita de uma companhia 
de seguros. A maioria dos bens, por sua vez, oferece pelo 
menos um serviço, como o de entrega.
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oferecer assistência de serviços de qualidade, a preços razoáveis que 
possibilitem satisfação dos clientes e remuneração adequada aos 
profissionais. Toda a oferta de serviços deve sempre partir do exame da 
demanda e sua compatibilização com os recursos do profissional que 
vai prestar os mesmos. O marketing, sem influir nos aspectos técnicos 
e científicos da área, indica como atingir o mercado e esquematizar a 
oferta de serviços (KOTLER; KELLER, 2006).

Os serviços estão por toda parte, uma visita ao médico, um 
passeio ao restaurante, um dia na escola, entre outros. Os serviços 
proporcionam o grosso da riqueza e são uma fonte importante de 
empregos e exportações para muitos países (HOFFMAN; BATESON, 
2003). Para Cobra (2003, p. 233):

[...] serviços poderiam ser entendidos como tarefas 
intangíveis que satisfaçam as necessidades do consumidor 
final e usuários de negócios [e] o serviço se diferencia do 
produto pela sua intangibilidade, ou seja, não pode ser 
tocado, armazenado. O serviço proporciona lembranças.

O autor defende ainda que os serviços dos produtos são difíceis de 
se identificar, pois normalmente são ao mesmo tempo comprados e 
consumidos. Um exemplo disso seria a refeição em um restaurante, 
que é um exemplo de serviço, porém a comida em si é um produto.

2.3 Os objetivos do marketing de serviços

Alguns dos objetivos do marketing de serviços é fazer com que o 
cliente se sinta:

• respeitado;

• importante;

• parte do negócio;

• especial.

Para Cobra (2003, p. 233), “o serviço é uma forma de proporcionar 
encantamento e prazer”.

Para saber mais

A comunicação interpessoal é o processo de criação 
de relações sociais entre pelo menos duas pessoas que 
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participam num processo de interação. A comunicação 
interpessoal pode ser definida como o processo pelo 
qual a informação é trocada e entendida por duas ou 
mais pessoas, normalmente com o intuito de motivar 
ou influenciar o comportamento (PESTANA, 2006 
apud MARQUES, 2009, p. 36).

Além do cliente e do fornecedor do serviço, Hoffman e Bateson 
(2003) descrevem que outros clientes também podem influenciar no 
processo de produção, compartilhando uma experiência de serviço. 
Fatos como ter clientes fumantes em espaços para não fumantes, 
famílias com crianças no mesmo espaço que casais adultos que desejam 
ter um jantar tranquilo são exemplos de clientes que compartilham da 
experiência do serviço oferecido. A dica dos autores, nesse caso, é 
gerenciar a necessidade de cada segmento de cliente dentro de um 
ambiente de serviço. Os autores fazem outra consideração relevante: 
nem sempre o impacto de “outros clientes” é negativo, pois a ausência 
excessiva de “outros clientes” pode transmitir a imagem de que a 
experiência que será consumida pode não ser satisfatória.

Questão para reflexão

Se a demanda for estável, não haverá problemas. Mas e se ela oscilar, o 
que fazer?

Conforme descrito anteriormente, os serviços não podem ser 
estocados como os bens (produtos). Por esse motivo, quando a 
demanda pelo serviço é estável, as empresas não se deparam com 
maiores problemas, mas se, ao contrário, a demanda for oscilante a 
empresa precisa controlar a demanda e a oferta para que o serviço seja 
executado adequadamente.

Hoffman e Bateson (2003) descrevem algumas estratégias que as 
empresas podem utilizar para equilibrar a demanda e a oferta dos s 
erviços. Veja a seguir.

Para equilibrar a demanda:

• diferenciar os preços tornando-os mais baratos em períodos fora 
de pico para aumentar o consumo em períodos de baixa demanda;
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• períodos de baixa demanda podem ser aproveitados como, 
por exemplo, os hotéis que oferecem pacotes especiais for a de 
temporadas;

• para agradar clientes que estejam aguardando em horários de 
pico, a empresa pode oferecer serviços complementares como sala 
vip, caixas eletrônicos, café etc.;

• criar serviços de reservas para controlar a demanda.

Para equilibrar a oferta:

• contratar funcionários que já trabalham meio período para 
trabalharem também no período de pico;

• estabelecer procedimentos de execução do serviço eficientes 
para os períodos de alta demanda;

• estimular maior participação do cliente na prestação do serviço 
como o preenchimento de fichas etc.;

• utilizar instalações com vista em futur as expansões;

• desenvolver serviços compartilhados.

Para Cobra (2003) as principais car acterísticas dos serviços são:

Intangíveis: a natureza do serviço é sua intangibilidade, ou seja, 
não pode ser tocado, armazenado, transportado. No caso de um 
serviço, o consumidor não pode guardar como faz com o objeto, ele 
apenas pode reter o serviço na memória, como uma vaga lembrança. 
Os serviços são inseparáveis do provedor de serviços: quem provê o 
serviço é o serviço. Ou seja, o prestador de serviços se confunde com 
o próprio serviço que presta;

• Perecíveis: a energia elétrica que deixa de ser consumida hoje 
não pode ser utilizada amanhã. Há dificuldade de padronização: 
como o serviço depende, sobretudo, de desempenho humano, 
não há como padronizar. Mesmo quando o serviço é realizado por 
equipamentos, a padronização nem sempre é alcançada.

O comprador frequentemente é envolvido no desenvolvimento 
e distribuição de serviços: quando o consumidor resolve comer 
em um dos restaurantes da cadeia McDonald’s ele deverá estar 
disposto a ir ao caixa, fazer o pedido, pagar, servir-se de canudos 
para o refrigerante, apanhar guardanapos, e, ao final, jogar o lixo na 
lixeira. De qualquer maneira é preciso que o cliente se envolva com 
o serviço realizando algum esforço ou trabalho.
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A qualidade é altamente variável: da mesma maneira que existe 
dificuldade de padronização, a qualidade também varia de acordo 
com a performance do prestador de serviço.

Para saber mais

Legal o assunto, não? E para saber um pouco mais sobre as características 
dos serviços, leia os seguintes textos: o Capítulo 9, páginas 273-276 
do livro Marketing: as melhores práticas, de Michael R. Czinkota & 
cols. (Porto Alegre: Bookman, 2002) e o Capítulo 2, “A natureza dos 
serviços”, páginas 41-54, do livro Administração de serviços, de James 
Fitzsimmons e Mona Fitzsimmons (4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002).

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade conversamos sobre uma área tão importante para 
a vida e atuação de vocês futuros profissionais da estética e imagem 
pessoal, o marketing estratégico. Falamos desde as concepções 
teóricas e das bases introdutórias do marketing até os aspectos que 
guiam a gestão do composto mercadológico, a saber que integram os 
produtos e serviços disponibilizados no mercado.

Pensem que no decorrer de suas atividades como profissionais 
vocês deverão todos os dias pensar na estratégia que guiará as decisões 
de produtos e serviços, bem como as decisões que competem à 
análise e definição de abordagens de comunicação e precificação.

As características do mercado, bem como a administração do 
composto mercadológico passam necessariamente pelos conceitos 
até o momento abordados neste livro, a saber a gestão e os processos 
administrativos, as finanças e a estratégia empresarial e a análise do 
mercado que parte de uma caracterização do marketing que chegará 
aos consumidores.

Por esse e tantos outros motivos tornou-se pertinente analisar o 
contexto e as abordagens de marketing que tangem os serviços, uma 
vez que fundamentadas as características do mercado, torna-se tão 
importante entender e aplicar as estratégias no contexto da prestação 
de serviços.
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Na próxima unidade aprofundaremos essa visão ao abordarmos as 
decisões de produtos e serviços, bem como a análise de mercado.

Bons estudos!

Resumo

Nesta unidade analisamos abordamos e analisamos o contexto 
que tange os fundamentos do marketing, em que consiste a estratégia 
mercadológica e de que forma o marketing deve ser analisado em 
função dos produtos e serviços que serão oferecidos no mercado. 
Nesse sentido abordamos os conceitos introdutórios e princípios 
de marketing, o composto mercadológico e os fundamentos e 
estruturação do marketing de serviços. Ao término da unidade, 
apresentamos um pequeno caso que nos leva a pensar nos produtos 
e serviços oferecidos e como a empresa deve analisar os aspectos 
de estratégia destes, abrindo espaço para os conteúdos que ser ão 
abordados na próxima unidade.

Atividades de aprendizagem

1. Aponte e explique os componentes do composto de marketing.

2. Explique como um produto diferencia-se de um serviço e quais aspectos 
devem ser considerados mais importantes para o seu planejamento do 
mesmo.

4. De que forma os preços podem impactar as decisões de compra dos 
consumidores?

3. Quais são os aspectos centrais da comunicação em marketing?

Considerando nossas discussões até o momento, busque as informações 
necessárias em nossa unidade de estudos, bem como em nossos materiais 
de referência indicados ao longo do texto, e responda de forma correta às 
atividades que seguem-se:

Estudo de caso

O processo de análise e entendimento do marketing

Considere a entrada de empresas montadoras de automóveis de 
origem chinesa o Brasil, tais como JAC Motors e Chery Hong Kong, 
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que hoje encontram-se estabelecidas no mercado brasileiro e prestes 
a abrir suas fábricas.

Analisando o texto da unidade e o contexto que aponta ainda 
desconfiança acerca dos produtos dessas empresas, realizem 
uma pesquisa acerca dos conceitos relacionados ao composto de 
marketing (preço, promoção, distribuição e produtos) destas empresas 
e responda: Quais são as dificuldades enfrentadas por estas empresas 
em relação aos produtos oferecidos? Quais são os impactos de preços 
praticados por estas empresas? De que forma questões relacionadas à 
distribuição de produtos e peças pode afetar a im agem das empresas?





Unidade 4

Produtos, serviços e mercado

Em nossa quarta unidade, daremos continuidade ao 
desenvolvimento de habilidades e competências mercadológicas, 
de maneira que você, futuro profissional ou empreendedor da 
área de estética e imagem pessoal, possa entender o processo 
decisório prático envolvido nos produtos e serviços.

É justamente esse o foco que daremos nesta unidade de 
estudo, um entendimento e as percepções acerca do processo 
decisório de produtos e serviços, bem como a análise do mercado 
por meio de uma abordagem de pesquisa de marketing.

Não se esqueçam de observar as recomendações de leitura 
complementar, os links sugeridos e também outras fontes que 
possam complementar nosso conteúdo.

Bons estudos!

Prof. Ivan Ferreira de Campos

A informação está tão dispersa pela empresa que geralmente 
é necessário um grande esforço para localizar fatos simples.

Fauze Nagib Mattar

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção abordaremos aspectos e conceitos inerentes à gestão 

de produtos e serviços, o ciclo de vida de produtos, a gestão de marcas e 

o processo de entendimento dos serviços e da importância da qualidade de 

serviços.

Seção 1 | Decisões sobre produtos e serviços

Ivan Ferreira de Campos
Alexandre Cabral de Azevêdo



Nesta seção analisaremos o processo e desenvolvimento de uma 

perspectiva de análise estratégica de mercado, de maneira a não apenas 

entendermos os motivos que nos levam a fazer pesquisa de mercado, mas 

também as técnicas e princípios que norteiam a pesquisa que guiará a tomada 

de decisões no âmbito da gestão por meio das informações.

Seção 2 | Análise de mercado



Introdução à unidade
Imaginem que vocês decidam prestar serviços de estética e imagem 

pessoal por meio de uma empresa localizada em uma pequena cidade 
desse nosso imenso Brasil.

A grande questão é que estes serviços não são tão conhecidos 
nessa hipotética cidade e tanto homens quanto mulheres estão 
acostumados a um tipo de serviço básico, distinto dos que você em 
seu centro de estética e imagem pessoal poderia oferecer.

No caso dos homens, estes têm como costume a ida às 
convencionais barbearias, em que no máximo são realizados serviços 
do tipo “barba, cabelo e bigode”. Já as mulheres têm como costume 
a ida à salões de cabeleireiros simplistas em que no máximo são 
aplicados tratamentos de alisamento, tinturas e hidratação, além de 
serviços de manicure e pedicure.

Pensar em abrir uma empresa de maior porte mais parecida com 
uma clínica de estética ou com um centro de tratamento e imagem 
pessoal é quase surreal, mas mesmo assim você optará com base em 
seu “feeling” por investir e tentar.

A grande questão é que não existe espaço para tentativas e erros 
neste mercado competitivo, e sua empresa sem um devido estudo de 
mercado, fatalmente irá à falência, portanto antes de tomar decisões 
de produtos ou serviços, ou de iniciar atividades empreendedoras, é 
melhor conhecer os aspectos de produtos ou serviços que tangem a 
atuação no mercado, bem como de que maneira podem se analisar as 
informações do mercado no sentido da melhor tomada de decisões.

Bons estudos!
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Seção 1

Decisões sobre produtos e serviços

1.1 O encontro do serviço

De acordo com Lovelock e Wright (2001), normalmente os 
encontros dos serviços começam com a solicitação do serviço, 
seja através de uma inscrição, uma reserva ou até mesmo de um 
pedido. Após a solicitação podem ocorrer mais encontros entre os 
clientes e os fornecedores, mas isso não ocorre necessariamente. 
Esses encontros podem ser pessoais ou por meio de equipamentos, 
telefones e computadores. Em serviços de nível mais elevado pode ser 
que ocorram mais encontros de serviços.

Lovelock e Wright (2001, p. 86, grifos dos autores) relatam três 
fatores que podem exercer certa influência na etapa do encontro de 
se rviço. São elas:

• Ambientes de serviços [Corresponde aos fatores] tangíveis 
do ambiente [em que o serviço é entregue, como a limpeza, 
o cheiro, os equipamentos, o barulho e até mesmo outros 
clientes que possam estar na empresa no momento];
• Profissionais de serviços [Compreende os funcionários 
que irão interagir de forma direta e pessoal com os clientes. 
Quanto mais alto o nível do serviço ofertado mais cuidado 
se deve ter com a seleção, a contratação, o treinamento 
e a remuneração dos profissionais, pois estes devem estar 
capacitados e motivados para efetivamente realizar os 
encontros de serviço];
• Serviços de suporte são constituídos das matérias-
primas e do equipamento, além de todos os processos 
dos bastidores que permitem ao pessoal de frente realizar 
adequadamente seu trabalho.

Esse aspecto é de grande importância, pois o bom trabalho do 
pessoal da linha de frente depende diretamente do desempenho e da 
qualidade dos serviços do pessoal de suporte.

Hoffman e Bateson (2003, p. 97) acrescentam ainda que nesta 
etapa (denominada por eles de estágio de consumo):
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[...] o cliente pode tomar uma decisão de loja — 
[comprando em] um determinado ponto de venda — ou 
uma decisão sem loja — decidindo comprar por meio de 
um catálogo, pela Internet ou várias possibilidades de 
pedidos pelo correio.

Questão para reflexão

O cliente já comprou. De agora em diante, o problema é dele?

1.2 O pós-compra (ou pós-venda)

Esta etapa consiste na continuidade da avaliação do serviço, analisando 
a satisfação ou a insatisfação com o processo recebido. Dessa avaliação 
resultam as futuras intenções do cliente, ou seja, se vão continuar fiéis 
ao fornecedor do serviço e se irão transmitir informações positivas e 
recomendações a amigos, familiares ou outras pessoas conhecidas.

A qualidade do serviço normalmente é avaliada relacionando-se o que 
se esperava receber e o que efetivamente foi entregue. Para obter uma 
boa avaliação e os clientes ficarem mais propensos a repetir a compra 
ou até mesmo se tornarem clientes fiéis, o fornecedor deve ao menos 
realizar o serviço de acordo com o que o cliente esperava receber. Mas 
caso isso não ocorra, os clientes podem reclamar, sofrer em silêncio 
ou até trocar de fornecedor. Portanto, Lovelock e Wright (2001, p. 89) 
alertam: “Os gerentes de serviço devem encontrar maneiras eficazes 
de atender as expectativas e percepções dos clientes para aumentar a 
satisfação com os serviços”. 

Hoffman e Bateson (2003) relatam que durante esse estágio os 
clientes podem sentir dúvidas a respeito da decisão de compra, ou seja, 
se fizeram a escolha certa ou não.

Por esse motivo os autores alertam sobre a importância dos 
profissionais de marketing reafirmarem para o cliente que a decisão 
tomada foi a melhor opção. Segundo eles:

Estratégias para minimizar a dissonância cognitiva incluem 
o contato com o cliente depois da venda, fornecer uma 
carta tranquilizadora na embalagem do produto, oferecer 
certificados e garantias e reforçar a decisão do cliente por 
meio de propaganda do produto ou serviço (HOFFMAN; 
BATESON, 2003, p. 98).



U4 - Produtos, serviços e mercado128

Os mesmos autores descrevem também que os clientes podem 
utilizar novamente o modelo de multiatributo linear compensatório 
para avaliar a compra. Segundo eles, nesse caso são realizadas 
algumas alterações na tabela criada, retirando as alternativas possíveis 
e substituindo-as por colunas de pontuação esperada, pontuação 
percebida e atribuindo-lhes os pesos correspondentes a cada a tributo.

“O índice de satisfação é então derivado, criando-se uma pontuação 
global das comparações entre percepções e expectativas ponderadas 
pela importância de cada atributo” (HOFFMAN; BATESON, 2003, p. 99). 
Os autores concluem dizendo que quanto menor for a diferença entre 
a pontuação esperada e a pontuação recebida, maior será a satisfação 
do cliente.

1.3 Categorias dos processos de serviços

De acordo com Lovelock e Wright (2001, p. 35), “um processo 
envolve a transformação de insumos em produtos”. No caso do 
processo de serviços, os autores explicam que podem ser processados 
tanto objetos como pessoas. Em alguns casos de prestação de serviços 
o processo pode ser físico, ou seja, alguma coisa tangível acontece. 
Em outros casos, porém, o processo pode ser totalmente intangível, 
como em serviços processados com informações.

Considerando os serviços sob uma perspectiva puramente 
operacional, estes autores (LOVELOCK; WRIGHT, 2001, p. 36-40) 
classificam-no em 4 categorias. Cada categoria apresentada engloba 
diferentes processos, o que implica tanto nas ações dos gerentes de 
marketing quanto operacionais e recursos humanos. Confira a seguir a 
visão dos autores sobre cada categoria:

Processamento com pessoas [neste processo o serviço consiste em 
realizar ações tangíveis nos corpos das pessoas, [como, por exemplo, 
um corte de cabelo ou um tratamento odontológico. Com isso é 
necessário que o cliente esteja presente no momento da execução do 
serviço para que o prestador do serviço ou as máquinas (ou ambos) 
criem e entreguem os benefícios ao cliente. Percebese, então, que 
neste processo o cliente coopera ativ amente com a execução do 
serviço];

Processamento com bens [este processo envolve a execução de] 
ações tangíveis [em objetos ou] outras posses físicas [do] cliente [...]. 
[Neste caso] os clientes envolvemse menos fisicamente com este tipo 
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de serviço do que com [...] serviços processados com pessoas. [pois 
ele apenas deixa o artigo que será processado, explica o problema, 
contrata o serviço e volta depois para pegar o artigo e efetuar o 
pagamento. No caso de artigos de difícil ou impossível locomoção, a 
fábrica de serviço, muitas vezes, vai até o cliente, ou seja, o prestador 
do serviço leva as ferramentas necessárias para executálo e realiza o 
trabalho no local. Por exemplo: serviços de jardinagem, limpeza dos 
vidros de um prédio etc.];

Processamento com estímulo mental [este processo trabalha com] 
ações intangíveis [direcionadas] à mente das pessoas [como: notícias, 
informações, conselhos, entretenimento etc.]. [Neste caso, Lovelock e 
Wright explicam que os clientes podem, mas não são obrigados a estar 
de corpo presente no local da prestação do serviço, mas suas mentes 
devem estar ligadas a ele];

Processamento com informações [este processo compreende] 
ações intangíveis [direcionadas aos bens do consumidor [por 
exemplo: serviços financeiros, serviços bancários, seguros, 
pesquisas de marketing, consultoria etc.].

Os autores descrevem que a “informação é a forma mais 
intangível do produto dos serviços, mas pode ser convertida em 
formas mais duradouras e tangíveis como cartas, relatórios, livros, 
vídeos ou disquetes” (LOVELOCK; WRIGHT, 2001, p. 39).

Questão para reflexão

Serviços são executados sempre sozinhos ou podemos associá-los a 
produtos?

Kotler e Keller (2006, p. 397, grifos dos autores), fazem uma 
classificação simplificada, apresentando como categorias do mix de 
serviços, as seguintes ofertas aos clientes:

• Bem tangível: [onde] não há nenhum tipo de serviço associado 
ao produto;

• Bem tangível associado a serviços: [oferta do produto junto com 
o serviço];

• Híbrida: oferta [...] tanto de bens quanto de serviços;

• Serviço principal associado a bens ou serviços secundários: 
a oferta [...] é um serviço principal, [porém este serviço acompanha 
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serviços adicionais];

• Serviço puro: oferta [...] de um serviço, como: babá, massagem 
etc.

Entre diversas as discussões sobre as diferenças entre produtos e 
serviços, as características citadas anteriomente mostram as principais 
diferenças entre produtos de serviços (COBRA, 2003).

Para saber mais

“A decisão de repetir a compra pode estar baseada em fatores objetivos 
e subjetivos. A fidelização pode resultar de características intrínsecas e 
extrínsecas dos produtos ou de valores. Nos dois casos, a fidelidade se 
relaciona com a satisfação com o produto ou seus atributos — essa 
satisfação pode ser real ou apenas uma percepção” (BRETZKE, 2013).

1.4 Expectativas dos clientes

Conforme visto anteriormente, a qualidade do serviço está ligada 
com sua entrega e as expectativas dos clientes antes da sua realização. 
Os clientes criam expectativas diferentes para diferentes tipos de 
serviços e também para diferentes fornecedores. Portanto, saber o que 
os clientes esperam dos serviços oferecidos não é tão simples assim, 
mas os fornecedores devem se aproximar ao máximo dessa resposta, 
para conseguir satisfazer e conquistar seus clientes (LOVELOCK; 
WRIGHT, 2001). Os autores comentam que: “as expectativas podem 
até variar entre diferentes grupos demográficos, como entre homens 
e mulheres, consumidores mais velhos e mais jovens ou trabalhadores 
de escritório e de fábrica” (LOVELOCK; WRIGHT, 2001, p. 103). Além 
disso, a diferença também pode ocorrer de um país para outro.

Os serviços são avaliados a partir de um julgamento interno existente 
antes do consumo do serviço em si. Esse padrão interno que os 
clientes possuem é o que baseia suas expectativas. Essas expectativas 
são influenciadas a partir de experiências anteriores do cliente com 
o fornecedor, ou com a utilização de serviços concorrentes no 
mesmo ramo, ou até com serviços afins em ramos diferentes. Caso 
seja a primeira vez que o cliente irá utilizar o serviço, pode ser que sua 
expectativa seja baseada na propaganda ou na comunicação boca a 
boca. Grönroos (2003) diz que o gerenciamento das expectativas é 
uma questão das aplicações dos meios tradicionais de comunicação, 
como a publicidade, promoção de vendas e determinação de preços, 
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consequentemente todo o processo de marketing tem um impacto 
decisivo sobre a produtividade de serviços.

Níveis de expectativas: Lovelock e Wright (2001) explicam as 
expectativas dos clientes em diferentes níveis, conforme segue:

• Serviço desejado: consiste no serviço que o cliente espera receber. 
“Uma combinação entre o que os clientes acreditam que possa e deva 
ser entregue para suas necessidades pessoais.” (LOVELOCK; WRIGHT, 
2001, p. 104). Apesar de o cliente esperar receber o serviço ideal, ele 
normalmente não cria expectativas exuberantes em relação àquele, 
justamente por saber que nem sempre os fornecedores prestam 
o melhor serviço possível. Baseados nisso, os autores mencionam 
que os clientes possuem um nível inferior de expectativas: o serviço 
adequado;

• Serviço adequado: este nível compreende o mínimo aceitável 
de qualidade do serviço para que os clientes não fiquem insatisfeitos. 
Para Hoffman e Bateson (2003) é uma expectativa mínima tolerável. 
O serviço adequado é baseado em normas que se desenvolvem ao 
longo do tempo, como por exemplo, um centena de clientes adultos 
já jantou em milhares de restaurante. Por meio dessas experiências os 
clientes desenvolvem normas esperadas, ou serviços já previstos.

Os encontros que ficam abaixo das normas esperadas ficam abaixo 
das expectativas adequadas de serviços;

Para saber mais

Quer saber um pouco mais sobre o comportamento dos nossos clientes? 
Leia, então, o Capítulo 2, páginas 21-42, do livro Comportamento do 
consumidor, de Beatriz Santos Samara e Marco Aurélio Morsh. (São 
Paulo: Pearson, 2004).

• Serviço previsto: neste nível considera-se o que o cliente 
efetivamente espera receber. Essa expectativa influencia também o 
nível adequado dos clientes, pois “se é previsto um bom serviço, o 
nível adequado será mais alto do que quando se prevê um serviço 
menos que ótimo” (LOVELOCK; WRIGHT, 2001, p. 105). Para Hoffman 
e Bateson (2003) é uma expectativa de probabilidade, ou seja, reflete o 
nível de serviços que os clientes acreditam ser provável ocorrer, como 
por exemplo, o nível de desempenho de funcionários de um banco. 
Os clientes tendem a conduzir seus negócios bancários sempre na 
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mesma agência, dessa forma os clientes acabam acostumados a lidar 
com o mesmo pessoal e a antecipar certos níveis de desempenho;

• Zona de tolerância: a zona de tolerância depende de fatores 
como competição, preço ou importância dos serviços. Com isso essa 
tolerância pode aumentar ou diminuir afetando os níveis de serviço 
adequado (que varia de acordo com a situação), mas os níveis de 
serviços desejados tendem a aumentar muito lentamente devido às 
experiências acumuladas. Segue o exemplo dado pelos autores: o 
nível ideal para passageiros de uma companhia aérea compreende em 
marcar a passagem no voo mais direto possível até o destino. Mas se o 
cliente for viajar adquirindo sua passagem pelo programa de milhagem 
seu nível ideal de serviço provavelmente não mudará, porém sua zona 
de tolerância pode aumentar em relação a determinados aspectos, 
pois ele estará viajando “de graça”.

1.5 A qualidade dos serviços

Para Cobra (2003, p. 234), “da mesma maneira que existe 
dificuldade de padronização, a qualidade também varia de acordo 
com a performance do prestador de serviços”. Para o autor, existem 
alguns determinantes da qualidade do serviço. Segundo ele, “há cinco 
variáveis que são determinantes da qualidade do serviço: tangibilidade, 
confiança, responsabilidade, garantia e empatia” (COBRA, 2003, p. 234).

A tangibilidade são evidências físicas do serviço. Por exemplo: 
o uniforme do policial que se destaca de um vigilante de segurança 
qualquer, ou, ainda, o uniforme da comissária de bordo de uma 
companhia aérea, conferindo tangibilidade ao serviço de atendimento 
a bordo e em terra, entre outros (COBRA, 2003).

A confiança referese à consistência do desempenho e da 
dependência que se tem do serviço. Exemplo, um paciente se dispõe 
a ser operado por determinado médico pela confiança que esse 
profissional inspira (COBRA, 2003).
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Fonte: Do autor (2013).

Figura 4.1 | As variáveis determinantes da qualidade do serviço
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• A responsabilidade envolve o comprometimento de todos na 
organização — do funcionário ao presidente. A empresa precisa ter 
uma assinatura, um aval, e todos devem ser responsáveis pelo bom 
atendimento e excelente desempenho do serviço (COBRA, 2003);

• A garantia do serviço é de fundamental importância para a escolha 
do cliente. Como os serviços são intangíveis, não há forma de se 
mensurar sua qualidade e perfeição antes que ele tenha sido executado. 
A garantia oferecida pelo vendedor trará confiança e tranquilidade para 
o comprador (COBRA, 2003). 

E finalmente a empatia, esta v ariável refere-se a:

[...] saber se colocar no lugar do cliente para perceber 
como ele se sente com o serviço. Essa atividade é essencial 
em serviços, pois do contrário a empresa pensa que está 
agradando quando na realidade não está (COBRA, 2003, 
p. 235).

Estas, citadas anteriormente, são as cinco variáveis que determinam 
a qualidade de um serviço, por esse motivo são de extrema importância 
na hora da elaboração de estratégias.
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1.6 As lacunas da qualidade dos serviços

Questão para reflexão

Será que estamos percebendo exatamente o que o nosso cliente quer?

Kotler e Armstrong (2007, p. 407) identificam cinco lacunas que 
cooperam para o fracasso na qualidade dos serviços entregues, con 
forme segue:

1. Lacuna entre as expectativas do consumidor e as 
percepções da gerência: [o autor expressa aqui a falta de 
compreensão por parte da gerência em relação ao que o 
cliente esper a];
2. Lacuna entre as percepções da gerência e as 
especificações da qualidade dos serviços: [neste caso 
exemplifica-se a incapacidade da gerência de estabelecer 
um padrão específico para a realização do serviço mesmo 
compreendendo o que o cliente dese ja];
3. Lacuna entre as especificações da qualidade dos serviços 
e sua entrega: [dentro desta terceira lacuna, Kotler e 
Armstrong relatam duas possíveis situações. A primeira é 
a falta de interesse, de capacidade ou até de treinamento 
dos funcionários para realizar o padrão estabelecido 
para a entrega do serviço. A segunda é o conflito entre 
as orientações padrão indicadas pela gerência, como, 
por exemplo, o atendimento rápido e dedicar o tempo 
necessário ao cliente, ouvindo-o com atenção];

Para saber mais

Mas, afinal, o que é, exatamente, empatia?

É curioso, mas nesta semana um pequeno acontecimento me explicou 
com a precisão que a teoria não tem o significado real dessa palavrinha. 
Aconteceu que eu esqueci meus óculos em algum lugar (o que não é 
muito incomum, quando usamos um par para ler, outro para trabalhar no 
computador, mais outro para dirigir e ainda um para dias de muito sol).

Na tentativa de encontrá-los, liguei para os lugares onde tinha estado 
durante aquela tarde, até que, no consultório de um amigo psicanalista, 
onde tinha parado para trocar umas ideias, a secretária disse-me:
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— Tem um par de óculos aqui, sim, mas eu não sei se é seu ou é 
do doutor, pois ele usa um parecido com o seu. Só tem um jeito: 
precisamos esperar que ele chegue. Aí, ele testa os óculos e verifica 
se são deles ou não.

— O.k. — respondi resignado.

— Só tem um problema — ela resolveu brincar comigo — quando o 
doutor coloca os óculos de outra pessoa, ele passa a ver o mundo do 
jeito que essa pessoa vê, aí ele descobre tudo sobre ela.

Eureka! Foi apenas uma brincadeira bem humorada, jogando com o 
fato dele ser um psicanalista, mas foi também uma ação pedagógica 
espetacular para explicar a tal palavrinha: empatia!

Os livros nos informam que empatia é uma condição psicológica que 
permite a uma pessoa sentir o que sentiria caso estivesse na situação 
e circunstância experimentada por outra pessoa. E é isso mesmo. 
Ver o mundo com os olhos de nosso interlocutor. Inclusive ver a nós 
mesmos (MUSSAK, 2013).

4. Lacuna entre a entrega dos serviços e as comunicações 
externas: [os clientes esperam receber os serviços 
de acordo com as informações obtidas através das 
propagandas e dos representantes da empresa];
5. Lacuna entre o serviço percebido e o serviço esperado: 
[neste caso o consumidor não percebe a qualidade do 
serviço ofertado].

Kotler e Keller (2006) descrevem ainda os fatores determinantes 
para entregar um serviço de alta qualidade e as práticas mais comuns 
das empresas prestadoras de serviços que são gerenciadas com 
excelência. Veja a seguir.

1.7 Fatores determinantes da qualidade dos serviços

• Confiabilidade: é o fator mais importante. Consiste em entregar 
o serviço exatamente como foi prometido;

• Capacidade de resposta: entregar o serviço no prazo contratado 
ou ainda resolver o problema ou ajudar o cliente;

• Segurança: engloba a capacidade e a habilidade que o 
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funcionário tem de transmitir confiança e segurança ao cliente 
através do conhecimento e da cortesia;

• Empatia: atender o cliente indi vidualmente, dando-lhe atenção 
total;

• Itens tangíveis: a aparência física, das instalações, ou seja, o 
ambiente da loja, os funcionários, a comunicação, os equipamentos 
etc .

1.8 Princípios fundamentais para um bom atendimento

• Ser cortês, manter o bom humor:

Esse comportamento faz com que o cliente se sinta mais à 
vontade para realizar a compra.

• Dar boas-vindas, cuidando para não ser íntimo (usando 
expressões como: tia, anjo, querida, meu bem):

Esse cuidado deve ser tomado, pois muito “agrado” ou o uso de 
expressões íntimas podem causar, além de desconforto, também 
falsidade.

• Atender de imediato:

Não esperar que algo aconteça para se mostrar disposto a 
atender, o cliente deve sentir que o atendente está à disposição dele.

• Mostrar boa vontade:

Independente do cansaço, problemas pessoais ou mau humor, 
o cliente deve ser atendido sempre com sorriso e boa v ontade.

• Ser rápido, prestar todas as informações necessária s de forma 
objetiva:

Não ficar enrolando o cliente e tentando fazer com que ele leve 
coisas desnecessárias, seja objetivo e claro, porém sempre passando 
todas as informações necessárias sobre o produto/serviço.

• Evitar atitudes negativas:

Não dizer que não faz, ou não tem algo sem que essa informação 
seja confirmada, isso gera desconforto ao cliente e soa como má 
vontade.

• Sempre responder às questões:

• Qualquer questão apontada pelo cliente deve ser resolvida, 
caso o atendente não saiba alguma delas, procurar se informar com 
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outro membro da empresa para que o cliente não saia com dúvidas.

• Falar a verdade:

Não inventar serviço, garantias e vantagens que não existem ou 
que a empresa não oferece, isso não gera credibilidade e o cliente 
ficará insatisfeito quando descobrir que foi enganado, muitas vezes 
passando a informação de que a empresa não é confiável para 
outros consumidores.

• Dar atenção às reclamações:

Quando o cliente tem uma reclamação a fazer é sinal de que 
ele já consumiu o produto/serviço, por esse motivo ele deve ser 
muito respeitado e principalmente ouvido, deve ter seus problemas 
solucionados o quanto antes, pois quando existe uma reclamação 
normalmente existe também uma insatisfação, e é nesse momento 
que o cliente deve ficar satisfeito com o atendimento, par a que não 
deixe de procurar a empresa.

Para acompanhar a satisfação do cliente, devem-se utilizar 
sistemas de sugestão e reclamação, pesquisas com clientes e 
comparação com concorrentes (KOTLER; KELLER, 2006). É muito 
importante obter as informações do cliente sobre a qualidade do 
serviço desejado. Essa prática consiste em saber ouvir e pode ser 
definida em forma de especificações e requisitos que, se seguidos 
fielmente, serão de grande auxílio para alcançar o resultado esperado. 
São poucas as empresas que orientam os seus trabalhadores a 
ouvirem os clientes. Um exemplo é a General Eletric, que envia 
700 mil cartas-resposta por ano pedindo aos clientes que avaliem 
o desempenho do pessoal da área de atendimento da empresa. 
Um outro exemplo é o Citibank, que verifica continuamente seus 
índices de PCP — precisão, capacidade de resposta, pontualidade. As 
empresas também podem desenvolver bancos de dados e sistemas 
de informações do cliente para oferecer um serviço mais personaliz 
ado (KOTLER; KELLER, 2006).

Saber ouvir gera, além da satisfação e fidelização do cliente, 
maior segurança e credibilidade à empresa. Com as informações 
repassadas pelos clientes a organização pode melhorar a qualidade 
do atendimento prestado. Os próprios funcionários podem 
colaborar como uma forma de pesquisa, ouvindo os clientes fica 
muito mais fácil identificar problemas e pontos fracos da empresa, 
como também seus pontos fortes. Utilizar sugestões também ajuda 
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a empresa a melhorar. Além disso, esse tipo de ação tem como 
vantagem o baixo custo, pois, uma vez que o funcionário escuta 
o cliente e registra suas reclamações e sugestões, a empresa terá 
posse de dados de confiança sem precisar pagar a terceiros por isso. 
Basta saber utilizar esses dados para a melhoria e manutenção das 
ações da organização. A importância de ouvir o cliente ainda não 
é entendida por todas as empresas atualmente, mas essa técnica 
traz diversos benefícios à empresa. É necessário ouvir o cliente em 
todos os estágios da compra, desde o atendimento até o pós-venda.

A seguir, algumas causas de serviços deficientes:

• funcionários desatentos;

• treinamento deficiente de funcionários;

• atitudes negativas de funcionários em relação a clientes;

• percepções diferentes entre o que o empresário pensa dos 
produtos e serviços que oferece aos clientes e o que estes pensam 
que recebem;

• percepções diferentes entre o que se pensa que os clientes 
desejam e o que eles realmente desejam;

• ausência de filosofia de serviços dentro da empresa ;

• mal atendimento e resolução deficiente de reclamações;

• funcionários sem autonomia para prestar bons serviços, aceitar 
responsabilidades ou tomar decisões que satisfaçam o cliente.

Atender um cliente com qualidade significa ter cuidado, ser 
zeloso, solícito, cauteloso, demonstrar responsabilidade, interesse 
pelo cliente. A qualidade de um atendimento começa na intenção 
do prestador do serviço em querer fazê-lo benfeito.

Um atendente que interrompe um atendimento para fazer outro 
acaba repetindo o fato e não conclui nada, é uma falta de atenção 
par a com o cliente.

Para Hoffman e Bateson (2003, p. 281):

Para que os serviços funcionem com êxito, tanto clientes 
quanto pessoal de contato precisam obedecer a um 
roteiro ou papel. Cada um deve representar a sua parte. 
Os conflitos pessoa/função indicam que representar esse 
papel pode ser incondizente com a autopercepção de um 
indivíduo.
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O marketing de serviços é uma solução para alguns problemas 
recorrentes pelos quais passam as instituições, é muito comum 
usar um serviço complementar a fim de avaliar a qualidade de um 
estabelecimento, para isso, muitas vezes é utilizado o SAC. O serviço 
de SAC é muito utilizado pelas empresas, pois ele ajuda a solucionar 
as dúvidas dos clientes, porém essa é uma ferramenta que deve 
ser utilizada com muita cautela, uma vez que os clientes possuem 
uma “má impressão” com relação a esse serviço, acreditando que 
não terão suas dúvidas esclarecidas e que terão de esperar muito 
tempo por uma informação. A grande maioria dos clientes prefere ir 
direto ao local, falar com um funcionário que resolva seu problema 
pessoalmente, pois julgam ser a “técnica” mais eficiente e rápida. 
Essa desconfiança por parte dos clientes aparece porque muitas 
vezes o funcionário que o atendeu não soube ou não foi capaz 
de esclarecer uma dúvida, e a ligação acaba sendo transferida 
para outros funcionários até que se encontre alguém que possa 
esclarecer ou suprir as exigências do cliente, e esse tipo de situação 
gera um enorme desconforto e faz com que o cliente perca a 
credibilidade com a empresa. O mundo dos negócios exige, além 
do conhecimento tradicional de negócios, o aprimoramento da 
competência do profissional para satisfazer o cliente, a qualidade 
do serviço e do atendimento ao cliente, habilidades essenciais para 
a sustentação da base de clientes existente (HOFFMAN; BATESON, 
2003).

Na Figura 4.2, estão representadas algumas regras que devem 
ser adotadas por gerentes e funcionários. Podem ser chamadas de 
regras “de ouro”. Estas regras devem ser utilizadas para a satisfação 
dos clientes, elas ajudam a empresa a compreender melhor seu 
consumidor e fazer com que o cliente fique satisfeito.

Fonte: Do autor (2013).
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Seção 2

Análise de mercado

2.1 Identificando mercados-alvo e sugerindo estratégias de 
marketing: a oportunidade identificada pela pesquisa de mercado

Em uma pesquisa de mercado para verificar a viabilidade de um 
Pesque e Pague, Scheuer, Silva e Gonçalves (2005) revelaram uma 
oportunidade para criar um novo estilo de empreendimento que 
atendesse basicamente às pessoas que vão ao Pesque e Pague não para 
pescar, mas sim em busca de entretenimento a preços médios e em 
busca de uma estrutura impecável. O Pesque e Pague Araucária usou 
a pesquisa de marketing para identificar oportunidades de marketing. 
O conceito do empreendimento tinha como objetivo uma adequação 
do empreendimento às necessidades dos consumidores.

Neste exemplo, a pesquisa de marketing junto aos consumidores 
potenciais revelou uma série de demandas que não estavam explícitas 
e que resultou em ações como:

a) Buscar a personalização e padronização do atendimento aos 
clientes para que estes percebam um diferencial quando utilizam o 
serviço da empresa;

b) Buscar excelência na organização do empreendimento e no 
equilíbrio dos preços, criando para os clientes um ambiente que chame 
a sua atenção e que possa ser observado em pequenos e irrelev antes 
detalhes;

c) Utilizar-se do composto de promoção para informar aos seus 
clientes os serviços oferecidos pela empresa, trabalhando os aspectos 
de diferenciação e excelência;

d) Diferenciar a empresa dos concorrentes por meio da oferta de 
serviços ainda não explorados ou explorados de forma ineficiente pela 
concorrência, como a oferta de pernoite no local do Pesque e Pague, 
pois a pesquisa apontou indícios de uma demanda reprimida nesta 
oferta;

e) Ofertar cozinha colonial no local do P esque e Pague;

f) Instalar playground, brincadeiras diversas, lojinha de bijuterias, 
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min ibazar e minicursos de culinária de preparação de peixes como 
serviços agregados para mulheres e crianças, pois são diversos os 
acompanhantes que se levam ao Pesque e Pague;

g) Ofertar pesca esportiva, pois grande parte dos entrevistados 
respondeu que utilizaria esse tipo de serviço.

2.2 A pesquisa de marketing e a tomada de decisões

A pesquisa de marketing como ferramenta de fornecimento de 
informações possui basicamente dois grandes papéis: um papel de 
monitoramento do mercado, em que os tomadores de decisões são 
abastecidos com dados sobre a eficácia do mix de marketing dos 
produtos da empresa. Por exemplo, se o sabonete Deflores está tendo 
um resultado abaixo do esperado porque o ponto de venda não está 
alcançando os consumidores-alvo, ou porque a embalagem não está 
bonita suficiente para transmitir o cheiro do produto e isso requer 
mudanças a serem implementadas; e, em segundo plano, um papel 
de explorador de oportunidades de mercado. Por exemplo, procurar 
explorar novos usos de um sabonete como um remédio caseiro para 
doenças de pele pode abrir novos mercados para a empresa, apenas 
explorando opiniões dos clientes sobre o uso que fazem desse produto.

2.3 Definição de pesquisa de marketing

Entendendo, pois, como a pesquisa de mercado interage com o 
marketing, temos como entender uma concepção formal do termo de 
acordo com Malhotra et al. (2005, p. 4):

A pesquisa de marketing é a identificação, a coleta, a análise 
e a disseminação sistemática e objetiva das informações; 
e esse conjunto de ações é empreendido para melhorar 
as tomadas de decisão relacionadas à identificação e à 
solução de problemas de marketing.

Em suma, a pesquisa de marketing é um método científico 
de sistematização de informações para uso no marketing. Essa 
sistematização compreende as mesmas etapas da metodologia 
científica: planejamento do foco da problemática, a coleta dos dados, 
a análise desses dados e a publicação dos resultados por meio de um 
relatório.



U4 - Produtos, serviços e mercado142

2.4 Por que a pesquisa de marketing é importante para os 
negócios?

A pesquisa de marketing traz para os analistas um conhecimento 
profundo do mercado que vão atuar ou que estão atuando. Como 
visto, são justamente as macros tendências que são o foco de atenção 
dos dirigentes, pois elas vão certamente impactar na demanda de 
produtos e serviços. Questões como qual o tamanho do mercado, 
qual o potencial do mercado e sua taxa de crescimento, o que os 
nossos consumidores compram, quem compra, onde eles compram, 
quando e com que frequência compram, entre outras, podem trazer 
respostas valiosas para o futuro de seu empreendimento. Lembre-se 
que o marketing é orientado para o mercado e nada mais correto do 
que ser o primeiro a acompanhar esse mercado.

Além disso, a pesquisa de marketing pode ser de grande auxílio para 
os seus dirigentes na forma de descrever fatos, buscar respostas para 
problemas e verificar tendências. McDaniel e Gates (2003) indicam que 
a pesquisa de marketing pode realizar funções descritivas, diagnósticas 
e prognósticas. A função descritiva é aquela em que há a coleta e a 
apresentação de dados para esclarecimentos. Por exemplo, descrever 
como os consumidores compram produtos ecologicamente corretos 
e suas motivações ou procurar saber como nossos consumidores 
de sabão em pó escolhem uma entre as mais variadas marcas no 
mercado são formas de descrever o que acontece no mercado-alvo. 
Na função diagnóstica, a pesquisa de marketing está interessada em 
explicar dados ou ações (o porquê) de certos eventos. É uma forma 
de olhar para trás e tentar explicar o que aconteceu. Por exemplo, qual 
foi o impacto sobre as vendas quando mudamos o nosso canal de 
distribuição e a logomarca de nossa marca? Por que houve uma queda 
de vendas em nosso produto principal de higiene pessoal nos últimos 
meses? Na função prognóstica, a pesquisa de marketing buscar prever 
tendências ou resultados de uma ação pré-planejada. Por exemplo, 
quanto obteremos em vendas se criarmos uma nova linha de xampus 
para cabelos secos em adição a nossa linha de xampus anticaspa? O 
que acontecerá em termos de vendas se nós mudarmos a embalagem 
de nosso leite condensado mais famoso na região Nordeste do Brasil, 
onde temos o mercado mais forte? Veja que a função prognóstica não 
é uma bola de cristal, mas um instrumento à disposição dos dirigentes 
para diminuir a incerteza do mercado.
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2.5 Quando a pesquisa de marketing deve ser feita? Algumas 
situações para reflexão 

Existem algumas situações em que a pesquisa de marketing nem 
sempre é a melhor solução. Às vezes, ela pode até mesmo a complicar 
mais ainda uma situação.Seja qual for o caso, antes de gastar algum 
dinheiro buscando informações, verifique se a sua empresa não passa 
por uma das situações descritas a seguir (MCDANIEL; GATES, 2003):

• Falta de recursos — há situações em que a falta de dinheiro pode 
impedir a pesquisa de mercado. Por exemplo, a metodologia da 
pesquisa indica que serão necessárias 800 entrevistas para se chegar 
a uma indicação razoável sobre o mercado de salão de cabeleireiros 
infantil em uma cidade de médio porte. A empresa só dispõe de 
recursos para a aplicação de 60 entrevistas. Logo, a qualidade das 
informações coletadas poderá não refletir o comportamento da 
população em geral;

• Tempo errado de entrada no mercado — para produtos que estão 
na fase de declínio de vendas como toca-fitas, aparelho de vídeo 
VHS ou discos de vinil é bobagem perder tempo fazendo pesquisa 
para adaptá-los a novos consumidores. A mesma situação é aplicada 
naqueles produtos que já encontram similares bastante antigos no 
mercado e cujo produto em estudo não agrega nenhuma diferença 
aos existentes, como, por exemplo, o mercado de refrigerantes;

• Quando diretores e gerentes não concordam sobre qual decisão 
tomar — pode parecer até óbvio, mas não se começa uma pesquisa 
sem saber aonde se quer chegar. Não ter definido um problema de 
pesquisa, ou os objetivos específicos de maneira clara desde o início do 
planejamento, pode resultar numa pesquisa com muitas informações, 
mas de pouca utilidade. Nesse caso, até mesmo um fenômeno errado 
pode ser estudado sem querer;

• Quando as informações para as decisões já existem — empresas 
como a Nielsen são especializadas em monitoramento de mercado 
há anos. Dessa forma, vasta quantidade de informações sobre 
vários setores pode ser adquirida sem necessidade de pesquisa de 
marketing adicional;

• Quando o custo da pesquisa supera os benefícios — às vezes 
uma pesquisa de marketing pode levar um tempo para ser executada 
e seus resultados não compensarem, pelo fato de as informações 
chegarem tarde demais, ou, às vezes, o desembolso por uma 
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pesquisa não compensa devido ao gerente ou diretor ter um “faro” 
muito acertado para tal mercado que dispensa uma pesquisa de 
mercado.

A questão de adquirir ou não uma pesquisa de marketing 
depende muito de informações sobre qualidade, preço e prazo. 
É comum o seguinte dilema: ou pagar por informações mais 
precisas de companhias especializadas em pesquisa de marketing 
ou pôr a mão na massa e realizar uma pesquisa por sua própria 
conta. Obviamente a pesquisa só deve ser realizada quando o valor 
esperado das informações é maior do que o custo par a obtê-Ias.

De um modo geral, a pesquisa de marketing deverá ser 
conduzida se os benefícios trazidos por ela forem superiores aos 
seus custos. Apesar de ser um raciocínio óbvio, a dificuldade muitas 
vezes reside em mensurar esses tipos de custos que influenciam 
na decisão de executar ou não a pesquisa. Logo, como medir os 
custos psicológicos (o fato de não ter familiaridade com a pesquisa 
ou com o mercado a ser explorado), os custos temporais (o tempo 
da execução da pesquisa pode não ser suficiente) ou os custos 
monetários referente a todo o processo da pesquisa são questões 
bastante importantes que merecem atenção dos gerentes.

2.6 Etapas de um projeto de pesquisa de marketing

De acordo com Samara e Barros (2002), as etapas de um projeto 
de pesquisa de marketing mantêm uma ordem de acontecimentos 
e interdependência nas suas definições para que, de forma lógica, 
venham a trazer resultados consistentes e úteis. Mesmo que a 
sequência da pesquisa ocorra de uma maneira geral nos mesmos 
passos para a grande maioria dos autores, é importante salientar a 
necessidade de saber aonde se quer chegar com uma pesquisa de 
mercado. A definição do problema de pesquisa e dos seus objetivos 
são as principais partes desse tipo de estudo. Existem variações 
na sequência dos passos de autor para autor, mas, em geral, as 
principais etapas de uma pesquisa de marketing são descritas a 
seguir. Churchill Junior e Peter (2003), por sua vez, colocam esses 
passos da seguin te maneira:

1. Definir o problema e os objeti vos da pesquisa;

2. Criar o projeto da pesquisa:
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2.1. Selecionar os métodos de pesquisa a serem apli cados;

2.2. Selecionar o método de coleta de dados;

2.3. Selecionar o procedimento de amostr agem;

3. Elaborar o formulário para coleta de dados e faz er o seu pré-
teste;

4. Coletar os dados;

5. Tabular e analisar os dados;

6. Elaborar o relatório de pesquisa.

A seguir, vamos explicar cada etapa do projeto de pesquisa, qual 
sua importância e como deve ser executado.

2.7 Problemas de pesquisa e objetivos

2.7.1 Definição do problema

A definição do problema é o primeiro e mais importante passo 
do projeto de pesquisa, pois todo projeto de pesquisa deve partir 
de uma real necessidade de informação, cuja situação de dúvida 
precisa ser respondida (SAMARA; BARROS, 2002).

Todas as outras definições sobre objetivos, métodos e 
procedimentos de coleta, assim como o design de pesquisa a 
ser utilizado, dependem da formulação do problema de pesquisa. 
Dessa forma, um problema mal formulado, ou até mesmo a sua 
inexistência, pode levar a resultados incoerentes e até mesmos 
inúteis para uma empresa. Definir o foco é, pois, a primeir a coisa a 
ser feita.

Definir o problema de pesquisa significa entender e explicitar 
quais as perguntas a serem feitas que respondam à dúvida da 
tomada de decisão. A definição do problema indica o propósito, 
o foco da pesquisa. É recomendável que o pesquisador tenha um 
mínimo de conhecimento sobre o assunto, de maneira técnica ou 
prática, pois isso facilitará a formulação do problema.

Segundo McDaniel e Gates (2003), algumas questões podem 
ajudar o pesquisador de marketing a melhor definir um problema 
de pesquisa:

Por que essas informações estão sendo procur adas?

Essas informações já existem?
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A questão pode ser realmente respondida?

Muitas vezes a definição de um problema de pesquisa não é tão 
simples. Dessa forma, estudos exploratórios podem ser conduzidos 
com o objetivo único de melhor definir um problema de pesquisa. 
Imagine um estudo sobre localização de varejo. Por meio de 
entrevistas com pequeno grupo de consumidores, relatórios de 
associações comerciais e conversas com especialistas pode-se 
buscar o foco correto para uma pesquisa de localização, como 
este, por exemplo: “que tipo de produtos têm mais aceitação neste 
ponto comercial para consumidores de baixa renda?”. Vamos a 
alguns exemplos de problemas de pesquisa de marketing:

• Quais os pontos fracos da propaganda da equipe de vendas?

• Quais os hábitos de consumo e o perfil demográfico do público 
mais adequado para o parque aquático “Aqua World”?

Para saber mais

Procure na Biblioteca Virtual Universitária o livro Introdução à pesquisa 
de marketing (Malhotra et al., 2005, p. 6) e veja um exemplo de pesquisa 
de marketing aplicado a uma organização.

• Qual o direcionamento estratégico de marketing que a 
empresa Recanto das Araucárias poderá adotar para torná-la viável 
no ambiente em que atua?

A elaboração do problema de pesquisa pode ser escrita na forma 
de uma sentença interrogativa. Isso facilitará a sua compreensão.

Vejamos os tipos de pesquisa existentes, conforme a Tabela 4.1 
a seguir (MALHOTRA et al., 2005, p. 7).
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2.7.2 Determinação dos objetivos da pesquisa

O próximo passo na sequência da pesquisa de marketing é a 
definição dos objetivos.

Os objetivos são a materialização dos procedimentos que o 
pesquisador deve executar para pôr em prática a sua sistematização 

Tabela 4.1 | Pesquisa de solução do problema

P r o d u t o s ,  s e r v i ç o s  e  m e r c a d o  105

 Qual o direcionamento estratégico de marketing que a empresa Recanto das 
Araucárias poderá adotar para torná-la viável no ambiente em que atua?

A elaboração do problema de pesquisa pode ser escrita na forma de uma sentença 
interrogativa. Isso facilitará a sua compreensão.

Vejamos os tipos de pesquisa existentes, conforme a Tabela 4.1 a seguir (MA-
LHOTRA et al., 2005, p. 7).

 Tabela 4.1 Pesquisa de solução do problema
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das informações. Na prática, o pesquisador deve procurar definir que 
informações são necessárias para resolver o problema de pesquisa.

Os objetivos devem ser os mais específicos e o menos ambíguo 
possível. Lembre-se de que todos os esforços em torno da pesquisa 
em termos de tempo e recursos têm como meta a realização 
dos objetivos. Para isso, os objetivos são divididos como gerais e 
específicos.

Percebam que os objetivos específicos servirão como 
fundamento para a elaboração do futuro formulário para coleta de 
dados (questionário ou roteiro). É um processo lógico, em que em 
um primeiro momento indicamos “o que precisamos/ queremos 
saber” (os objetivos) e por decorrência elaboramos o questionário 
para obter uma resposta ao objetivo proposto.

Os objetivos gerais indicam uma ação muito ampla do problema. 
Os objetivos são sempre compostos de duas partes: uma ação a ser 
aplicada sobre um conteúdo.

Nos objetivos específicos, os objetivos gerais serão subdivididos 
em tantos pontos específicos quanto sejam necessários para 
solucionar satisfatoriamente o problema contido no objetivo geral.

2.7.3 Criando o projeto da pesquisa

Após a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, a 
próxima etapa é montar um projeto amplo sobre os procedimentos 
a serem adotados daqui para a frente. É o chamado projeto da 
pesquisa. Essa parte trata basicamente de um roteiro para atingir 
o que foi proposto nos objetivos. Não existe uma forma ótima 
de elaborar um projeto para atingir certo objetivo. Na prática, o 
pesquisador se depara com uma série de alternativas de metodologia 
que possuem suas vantagens e desvantagens. Quanto mais precisa 
e livre de erros for o projeto da pesquisa, maior será o seu custo. 
Além do mais, restrições de tempo muitas vezes fazem com que 
os pesquisadores optem por projetos mais simples e rápidos, como 
pesquisas exploratórias e amostragens não probabilísticas. Como 
veremos adiante, essas limitações não invalidam a pesquisa, mas 
podem restringir a sua gener alização.

No projeto de pesquisa fazemos algumas definições importantes 
que terão impacto direto na qualidade das informações disponíveis 
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ao custo que for possível no orçamento proposto para a pesquisa.

Neste livro vamos abordar os seguintes aspectos:

• o método aplicado à pesquisa;

• os métodos de coleta de dados;

• a definição da amostragem;

• a elaboração do formulário de coleta de dados.

Nas páginas seguintes veremos o detalhamento de cada etapa 
do projeto de pesquisa e alguns exemplos como ilustração.

2.7.4 Métodos de pesquisa

Em relação ao método da pesquisa, pode ser:

• Pesquisas exploratórias — para gerar hipóteses e melhor 
conhecer uma realidade;

• Pesquisas conclusivas descritivas — para conhecer a fundo as 
variáveis em estudo e suas relações;

• Pesquisas conclusivas causais — para fazer um experimento 
(teste de mercado). Vamos tentar resumir o que cada tipo de 
pesquisa tem a oferecer.

2.7.5 Pesquisas exploratórias

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa pode ser classificada de 
forma ampla como exploratória ou conclusiva. A diferença entre 
elas está resumida na Tabela 4.1. O principal objetivo da pesquisa 
exploratória é prover a compreensão do problema enfrentado pelo 
pesquisador. Ela geralmente é caracterizada pela informalidade, 
pela flexibilidade e pela criatividade em seus procedimentos e é 
nesse tipo de pesquisa que buscamos a primeira aproximação com 
uma realidade desconhecida. Por exemplo, esse tipo de pesquisa 
pode ser feito partindo-se de dados secundários (relatórios já 
existentes, livros, jornais), fazendo-se um bate-papo com pessoas 
especializadas em uma área e estudos de casos de pesquisas já 
realizadas, semelhantes a que estamos querendo implementar. A 
grande vantagem da pesquisa exploratória é a grande quantidade 
de informações que podemos conseguir a baixo custo. Por essas 
características desse processo de pesquisa, as constatações da 
pesquisa exploratória devem ser consideradas experimentais 
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ou como dados para pesquisas posteriores. Normalmente essa 
pesquisa é seguida por outras pesquisas exploratórias ou conclusivas 
adicionais para confirmar ou se aprofundar em algum tópico 
importante.

Para saber mais

É claro que quanto mais dinheiro disponível para o pesquisador, 
melhores serão as chances de se obter informações mais precisas. No 
entanto, nem sempre uma pesquisa muito extensa e cara fornece as 
melhores informações. Tudo depende do problema de pesquisa que 
foi proposto!

Links

A pesquisa de marketing ajuda bastante nos procedimentos de negócios. 
Assista a este vídeo que trata do impacto de uma pesquisa de marketing 
nos negócios: <www.youtube.com/watch?v=qfHIiTS1T88>.

Imagine o seguinte exemplo: a empresa Sódoces produz balas 
e biscoitos para todo o Brasil e deseja passar a produzir barras de 
chocolates para o mesmo público-alvo de seus produtos como 
forma de expandir a sua participação de mercado. Certamente, 
seria interessante conhecer as várias facetas desse novo mercado 
para a empresa, antes de ela começar a produção e venda de barras 
de chocolates: quem são os concorrentes e suas participações de 
mercado, quais as estratégias de distribuição, como os consumidores 
compram esse produto, por que eles compram, quantas vezes por 
semana, quais os diferenciais que eles enxergam nesses produtos 
para decidir pela compra, e assim por diante. Para ter uma ideia 
de como funciona esse mercado, a empresa pode inicialmente 
procurar relatórios de uma associação comercial sobre o setor, 
conversar com algum especialista na área além de visitar pontos 
de venda para conhecer os produtos e os preços. Enfim, esses 
procedimentos podem dar um panorama geral do que é importante 
e relevante nesse mercado. Isso seria uma pesquisa exploratória.

Logo, a pesquisa exploratória é: um tipo de pesquisa que tem 
como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação-
problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão.
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Fonte: Malhotra (2001, p. 106).

Quadro 4.1 | Diferenças entre a pesquisa exploratória e a conclusiva

108 F U N D A M E N T O S  D E  G E S T Ã O  E  M A R K E T I N G

Imagine o seguinte exemplo: a empresa Sódoces produz balas e biscoitos para 
todo o Brasil e deseja passar a produzir barras de chocolates para o mesmo público-
-alvo de seus produtos como forma de expandir a sua participação de mercado. 
Certamente, seria interessante conhecer as várias facetas desse novo mercado para 
a empresa, antes de ela começar a produção e venda de barras de chocolates: quem 
são os concorrentes e suas participações de mercado, quais as estratégias de dis-
tribuição, como os consumidores compram esse produto, por que eles compram, 
quantas vezes por semana, quais os diferenciais que eles enxergam nesses produtos 
para decidir pela compra, e assim por diante. Para ter uma ideia de como funciona 
esse mercado, a empresa pode inicialmente procurar relatórios de uma associação 
comercial sobre o setor, conversar com algum especialista na área além de visitar 
pontos de venda para conhecer os produtos e os preços. Enfim, esses procedimentos 
podem dar um panorama geral do que é importante e relevante nesse mercado. Isso 
seria uma pesquisa exploratória.

Logo, a pesquisa exploratória é: um tipo de pesquisa que tem como principal 
objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação-problema enfrentada pelo pes-
quisador e sua compreensão.

Quadro 4.1 Diferenças entre a pesquisa exploratória e a conclusiva

Exploratória Conclusiva

Prover critérios e compreensão
Testar hipóteses específicas e examinar  
relações

As informações necessárias são definidas por 
acaso

As informações necessárias são claramente 
definidas

O processo de pesquisa é flexível e não 
estruturado

O processo de pesquisa é formal e  
estruturado

A amostra é pequena e não representativa A amostra é grande e representativa

A análise dos dados primários é qualitativa A análise dos dados é quantitativa

Resultados: geralmente sugere-se outras 
pesquisas exploratórias ou conclusivas para 
complementar o assunto

Resultados: resultados usados como dados 
para tomada de decisão

Fonte: Malhotra (2001, p. 106).
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Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade conversamos acerca dos produtos, serviços e 
também sobre o mercado, partindo de uma análise que envolve a 
observação das variáveis que compõem o ambiente e das decisões 
tomadas acerca de produtos e serviços.

Analisar produtos e serviços e fazer o dever de casa em busca 
de informações do ambiente que possam apontar para um melhor 
caminho no processo de observação do mercado e entendimento do 
comportamento dos consumidores é muito importante e possibilita 
aos empresários ou prestadores de serviço uma condição de não 
tomar decisões com base em presunções.

Dessa forma ao término da unidade, esperamos que tanto os 
princípios quando as técnicas relacionadas à pesquisa de mercado, e 
o processo de tomada de decisões por produtos e serviços, tenham 
ficado sob um melhor domínio de vocês acadêmicos. Ao término da 
unidade é apresentado um pequeno cenário acerca de tomada de 
decisões no mercado.

Bons estudos!

Resumo

Nesta seção abordamos os aspectos e conceitos inere ntes 
à gestão de produtos e serviços, o ciclo de vida de produtos, a 
gestão de marcas e o processo de entendimento dos serviços e da 
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importância da qualidade de serviços. Também analisamos o processo 
e desenvolvimento de uma perspectiva de análise estratégica de 
mercado, de maneira a não apenas entendermos os motivos que 
nos levam a fazer pesquisa de mercado, mas também as técnicas e 
princípios que norteiam a pesquisa que guiará a tomada de decisões 
no âmbito da gestão por meio das informações.

Atividades de aprendizagem

1. Aponte e explique dois princípios que estão relacionados à pesquisa de 
marketing ou de mercado.

2. Quais são os aspectos fundamentais da gestão de marcas de uma 
empresa?

3. De que forma a qualidade empregada aos serviços pode impactar as 
vendas e a marca de uma empresa?

4. Quais são os princípios inerentes ao ciclo de vida de produtos e serviços?

Considerando nossas discussões até o momento, busque as informações 
necessárias em nossa unidade de estudos, bem como em nossos materiais 
de referência indicados ao longo do texto, e responda de forma correta às 
atividades que seguem-se:

Estudo de caso

Decisões de linha de pr odutos

Engraçado como as coisas funcionam, os consumidores brasileiros 
ávidos por novidades sempre reclamaram sobre os carros brasileiros 
custarem caro e oferecerem pouco em termos de conforto, segurança 
e opcionais. Aliás, os opcionais sempre foram uma estratégia utilizada 
pelas montadoras nacionalizadas (FORD, FIAT, GM e VW), para a 
venda de produtos iguais em linha, mas diferentes em série e níveis de 
“conforto”.

Isso sempre caracterizou-se como uma estratégia de mercado, 
em que o marketing e é levado à máxima da segmentação de 
mercado, onde um mesmo veículo pode atender a vários segmentos, 
observando políticas de segmentação por preços, modelo, seriação, e 
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estilo. Basta lembrarmos de um caso típico e recente que remete ao 
FIAT 500 (Cinquecento), que começou sua jornada após renascimento 
no Brasil, importado da Polônia e custando cerca de R$ 65.000,00.

Em um primeiro momento o FIAT 500, caracterizou-se como 
um veículo de nicho, premium, e que atendia a demanda de 
consumidores bem específicos, como executivas, mulheres realizadas 
profissionalmente na faixa dos quarenta anos, e esposas que recebiam 
um “mimo” de seus mari dos bem-sucedidos.

No entanto, a grande FIAT, observou que no segmento em que 
tinha interesse de concorrer com Audi A1 e BWM Mini-Cooper, o FIAT 
500, perdia fôlego e não conseguia vendas com grande alavancagem, 
mesmo sendo um carro premium com apelo de design.

A solução adotada foi passar a produzir o veículo na planta 
mexicana da empresa e trazê-lo ao Brasil ainda importado dentro da 
quota de importação do Pacto Mercosul, que garantia redução dos 
impostos e consequentemente, redução no preço do modelo. Com 
isso a FIAT, reposicionou o produto, mantendo uma versão premium 
com apelo esportivo na casa dos R$60.000,00, e oferecendo versões 
mais “populares” que equipadas com o mesmo motor do FIAT Novo 
UNO, partem de R$ 39.990,00.

Isso não significa que todos possam e queiram comprar um FIAT 
500, porém o reposicionamento garantiu ao menos seis versões 
do mesmo carro, que agora atendem a demanda desde o “jovem 
descolado em ascensão profissional”, ao “executivo bem-sucedido que 
deseja um carro pequeno, econômico e esportivo”. Com base nesse 
contexto responda: Oferecer serviços ou produtos distintos em preços 
e características, mas similares em finalidade e composição geral, é 
uma boa decisão em que contextos? Quais seriam os aspectos centrais 
de um produto ou serviço não ser trabalhado em linha?





Unidade 5

Empreendedorismo e gestão

Chegamos à nossa última unidade de estudos e nesta 
trabalharemos os aspectos mais próximos da prática 
empreendedora e de gestão que norteará as atividades de vocês, 
futuros profissionais ou empreendedores do segmento da estética 
e imagem pessoal.

Para isso também abordaremos os aspectos que guiam as 
atividades do posicionamento e da gestão das empresas no 
tocante à prestação de serviços de estética e imagem pessoal, 
aprofundando aspectos e conceitos já trabalhados nas unidades 
anteriores em face dos desafios que vocês enfrentarão quando 
formados.

Não se esqueça de observar as recomendações de leitura 
complementar, os links sugeridos e também outras fontes que 
possam complementar nosso conteúdo.

Bons estudos!

É interessante notar que o segredo do sucesso, apesar de 
não ser algo óbvio, é visto pelos próprios empreendedores 

como um conjunto de ações que estão muito mais relacionadas 
à atitude do que ao local ou país de procedência do 

empreendedor.

José Carlos Dornelas

Objetivos de aprendizagem

Bruno Cézar Scaramuzza
Nádia Brunetta

Ivan Ferreira de Campos
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Nesta seção abordaremos aspectos, características do empreendedor, os 

tipos de empreendedor, o processo de desenvolvimento de um novo negócio, 

bem como os princípios e passos para o desenvolvimento de um plano de 

negócios. O objetivo é justamente propiciar a vocês a visão do processo que 

norteia a abertura de um negócio.

Nesta seção analisaremos o campo de trabalho do profissional de serviços 

de maneira a vincular o processo de gestão e prestação de serviços à atuação 

dos profissionais da estética e imagem pessoal. Por fim, espera-se que vocês 

consigam desenvolver uma percepção de como prestar serviços ou gerir 

empresas neste campo de atuação.

Seção 1 | Empreendedorismo e plano de negócios

Seção 2 | Gestão de empresas de serviço aplicada à estética
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Introdução à unidade
Considerando que você decida atuar neste mercado competitivo 

em que ano após ano novos profissionais da estética e imagem 
pessoal entram no mercado, cheios de conhecimentos e habilidades 
desenvolvidas em cursos técnicos, tecnológicos ou em graduações.

Considerando também que sua decisão seja guiada pela abertura 
de um estabelecimento próprio, ou seja, uma empresa, como você 
agirá e que tipo de negócio abrirá?

Pode parecer fácil responder estas questões, afinal bastaria dizer 
que cada um de vocês poderia abrir um salão de beleza, um centro 
de massoterapia ou um centro de tratamentos estéticos vinculado à 
modelagem corporal.

Todavia nem tudo é simples, nem existem apenas estes tipos de 
estabelecimentos de estética e imagem pessoal. Hoje o profissional 
dessa área pode atuar em consultórios e clínicas de fisioterapia, 
massoterapia, consultorias em imagem pessoal, maquiagem, salão de 
cabeleireiros, salão de beleza, entre outros tantos espaços que podem 
aglutinar serviços.

No tocante a isso, deve-se pensar que o consumidor está no 
centro das atenções do profissional da área, sejam tais consumidores 
potenciais homens ou mulheres, estes não apenas buscam nos 
serviços de estética e imagem pessoal a satisfação de necessidades, 
como também expectativas, apresentando um comportamento que 
deve ser analisado no contexto da realidade deste indivíduos.

Isso caracteriza que abrir um negócio ou iniciar um serviço 
mesmo que de maneira autônoma é um grande desafio, sendo 
muito importante a percepção do campo de atuação, a análise de 
informações que respaldem a tomada de decisões e o entendimento 
de como operacionalizar as atividades no campo prático da atuação 
profissional.

Bom estudo!
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Seção 1

Empreendedorismo e plano de negócios

O conceito de empreendedorismo vem se difundindo cada vez 
mais nos últimos anos e, especialmente no Brasil, tornou-se conhecido 
principalmente a partir da década de 1990. Entre as principais razões 
para a popularidade desse termo, pode-se destacar a preocupação 
com a criação de pequenas empresas que tenham capacidade de se 
manter frente à concorrência e a necessidade da minimização das 
crescentes taxas de mortalidade desses empreendimentos.

Empreendedorismo é o fator determinante para a obtenção 
de sucesso. Ser capaz de detectar oportunidades, avaliar riscos, 
escolher colaboradores capacitados e delinear planos de ação 
efetivos são algumas habilidades fundamentais ao empreendedor, 
mas a característica básica desse profissional é o espírito criativo e 
pesquisador, por meio do qual se mantém em constante busca por 
novos caminhos e soluções, sempre amparado na identificação das 
reais necessidades das pessoas e da empresa como um todo.

Empreendedorismo pode ser definido como:

[...] o envolvimento de pessoas e processos que, 
em conjunto, levam à transformação de ideias em 
oportunidades. E a perfeita implementação destas 
oportunidades leva à criação de negócios de sucesso 
(DORNELAS, 2008, p. 22).

Para saber mais

Para Schumpeter, a apresentação de uma inovação no sistema 
econômico é denominada “ato empreendedor”, realizada pelo 
“empresário empreendedor”, objetivando o lucro.

Links

Para que você adquirir maior perspectiva sobre o ato empreendedor de 
Schumpeter e iniciar uma análise crítica para a criação ou manutenção 
de uma nova empresa que está inserida no mercado, visualizando a 
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necessidade de implementar a inovação no negócio, sugerimos a leitura 
do estudo de caso “Uma abordagem schumpteriana da inovação como 
fator de crescimento da pequena e média empresa empreendedora: 
estudo de uma rede de panificadoras”, de Luiz Fernando Gomes Pinto 
e Moisés Ary Zilber. O trabalho está disponível em: <www.ead.fea.usp.
br/Semead/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/447.pdf>.

Questão para reflexão

De acordo com o texto, qual a função do empreendedor? Consulte 
outros autores e identifique, com suas próprias palavras, o papel do 
empreendedor.

De maneira rápida, cite três pequenas empresas da sua região que 
tenham realizado mudanças, em relação à diversificação do seu 
produto, para competir com as grandes empresas. Cite as alterações 
realizadas e indique qual destas mudanças você acredita que tenha 
obtido maior sucesso junto ao público-alvo.

Sarkar (2008) destaca ainda que na definição de empreendedorismo 
não é essencial a criação de uma nova empresa, mas esse fator pode 
estar incluído. É possível ser empreendedor em uma empresa já 
constituída, pois nesse caso haverá a inovação de novos negócios ou 
produtos a serem realizados. O empreendedor se realiza na atuação 
da sua empresa ou produto (gosta do que faz), com criatividade 
procura atingir os seus objetivos (quando detecta e explora uma nova 
oportunidade) e pode transformar o seu meio socioeconômico, ao 
analisar o seu plano de negócios assume os riscos necessários para 
minimizá-los, de modo que está preparado para o possível fracasso.

No processo empreendedor também é necessário o 
comprometimento, pois este é muito similar à criação de uma 
empresa por englobar a criação de algo novo. Assim, é preciso 
responsabilizar-se com o crescimento da empresa por meio da 
dedicação de tempo e esforços necessários e, devido aos riscos 
assumidos, ânimo e ousadia para enfrentar os pontos fr acos ou 
possíveis falhas que surgirem.

A criação de um negócio em mercados já existentes não significa 
que o idealizador deixou de empreender, pois ele teve que criar 
um diferencial para se sobressair aos concorrentes e atrair o seu 
público-alvo, de modo que pode obter o sucesso almejado.
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Para saber mais

Segundo Dornelas (2008), 70% das micro e pequenas empresas 
encerram suas atividades nos primeiros anos de negócio, sendo que 
as principais causas são: a ausência da realização de um planejamento 
adequado ao negócio, problemas encontrados na gestão da empresa 
(fluxo de caixa, comercialização do produto, desenvolvimento de 
produto, entre outros), poucas políticas de apoio às micro e pequenas 
empresas, ambiente econômico e problemas pessoais.
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Seção 2

Gestão de empresas de ser viço aplicada à estética

2.1 Serviços e excelência no atendimento

Considerando que o ambiente é competitivo e que temos a 
necessidade de oferecer o melhor para nossos clientes, antes 
precisamos pensar em como termos este melhor para oferecer. No 
caso dos prestadores de serviços temos duas dificuldades principais 
que estariam vinculadas ao marketing de serviços.

A primeira dificuldade estaria em entregar valor aos clientes, e a 
segunda estaria em satisfazer as necessidades básicas destes clientes. 
Nesse contexto temos segundo Kotler (2000) que prestar serviços de 
excelência passa por o empresário ou prestador de serviços oferecer 
algo que o cliente não apenas terá como referência, mas que o fará 
voltar à empresa ou indicá-la a conhecidos.

Assim podemos concluir que não há como ser excelente se apenas 
entregarmos serviços que satisfaçam as necessidades básicas de um 
cliente. Fica implícito portanto que uma empresa que entrega valor por 
meio de seus serviços é excelente, e consequentemente esta mesma 
empresa satisfaz com sobras as necessidades básicas de seus clientes.

O grande problema está, portanto, na gestão de empresas ou de 
negócios que apenas satisfazem as necessidades dos clientes. Não 
pelo fato de que estes seriam modelos de negócios fracassados, mas 
sim pelo fato de que empresas que ficam na média das demais nunca 
conseguirão ampliar seus horizontes e assim encantar seus clientes.

Acerca disso podemos aludir a Porter (1989) na já falada estratégia 
de diferenciação competitiva, a qual coloca que as empresas que 
constroem vantagens com base no valor oferecido ao cliente, seja por 
processos, equipamentos, serviços de especialidade ou com atributos 
distintos, conseguem alcançar um maior volume de clientes, bem 
como uma maior amplitude qualitativa de seus modelos de negócio.

Nesse campo devemos pensar em como um profissional da estética 
e imagem pessoal ou um empresário desse seguimento deverá buscar 
esta diferenciação? Observemos no Quadro 5.1 alguns exemplos 
de tipos de serviços e empreendimentos típicos, o foco estratégico 
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e algumas características que poderiam entregar valor, excelência e 
diferenciação, condições ger adoras de valor aos clientes:

Quadro 5.1 | Serviços ou empreendimentos e características de excelência
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Seção 2 Gestão de empresas de serviço 
aplicada à estética

2.1 Serviços e excelência no atendimento
Considerando que o ambiente é competitivo e que temos a necessidade de ofe-

recer o melhor para nossos clientes, antes precisamos pensar em como termos este 
melhor para oferecer. No caso dos prestadores de serviços temos duas dificuldades 
principais que estariam vinculadas ao marketing de serviços.

A primeira dificuldade estaria em entregar valor aos clientes, e a segunda estaria 
em satisfazer as necessidades básicas destes clientes. Nesse contexto temos segundo 
Kotler (2000) que prestar serviços de excelência passa por o empresário ou prestador 
de serviços oferecer algo que o cliente não apenas terá como referência, mas que o 
fará voltar à empresa ou indicá-la a conhecidos.

Assim podemos concluir que não há como ser excelente se apenas entregarmos ser-
viços que satisfaçam as necessidades básicas de um cliente. Fica implícito portanto que 
uma empresa que entrega valor por meio de seus serviços é excelente, e consequente-
mente esta mesma empresa satisfaz com sobras as necessidades básicas de seus clientes.

O grande problema está, portanto, na gestão de empresas ou de negócios que apenas 
satisfazem as necessidades dos clientes. Não pelo fato de que estes seriam modelos 
de negócios fracassados, mas sim pelo fato de que empresas que ficam na média das 
demais nunca conseguirão ampliar seus horizontes e assim encantar seus clientes.

Acerca disso podemos aludir a Porter (1989) na já falada estratégia de dife-
renciação competitiva, a qual coloca que as empresas que constroem vantagens 
com base no valor oferecido ao cliente, seja por processos, equipamentos, 
serviços de especialidade ou com atributos distintos, conseguem alcançar um 
maior volume de clientes, bem como uma maior amplitude qualitativa de seus 
modelos de negócio.

Nesse campo devemos pensar em como um profissional da estética e imagem 
pessoal ou um empresário desse seguimento deverá buscar esta diferenciação? Ob-
servemos no Quadro 5.1 alguns exemplos de tipos de serviços e empreendimentos 
típicos, o foco estratégico e algumas características que poderiam entregar valor, 
excelência e diferenciação, condições geradoras de valor aos clientes:

Quadro 5.1 Serviços ou empreendimentos e características de excelência

SERVIÇOS/
ESTABELECIMENTOS

FOCO ENTREGA DE VALOR

Corte de cabelos e 
unhas

Foco no tratamento de 
problemas relacionados à 
saúde e também à estética.

Alto grau de especialização 
profissional, uso de equipamentos 
com recursos tecnológicos, bem como 
técnicas e produtos inovadores.

continua
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Tratamentos de pele

Foco no tratamento de 
problemas relacionados 
à saúde, bem como 
em tratamentos de 
rejuvenescimento.

Alto grau de especialização 
profissional, uso de produtos, 
medicamentos e tratamentos 
avalizados cientificamente, técnicas 
inovadoras.

Tratamentos  
odontológicos

Foco no tratamento de 
problemas relacionados à 
saúde e também à estética.

Alto grau de especialização 
profissional, uso de equipamentos e 
técnicas inovadoras e comprovadas 
cientificamente.

Serviços de nutrição

Foco no tratamento de 
disfunções alimentares, 
orientação alimentar, bem 
como atrelado à questões de 
ordem estética.

Alto grau de especialização 
profissional, atendimento 
especializado com análise caso a 
caso, acompanhamento por metas e 
períodos.

Serviços de orientação  
em imagem

Foco em serviços de 
orientação profissional, 
formação de imagem pessoal 
e também em assessoria em 
imagem pessoal.

Capacidades de percepção, análise de 
tendências, atendimento diferenciado 
em condições de tempo e espaço, 
bem como eventual assessoria 
comportamental.

Serviços de  
maquiagem

Foco em serviços de estética, 
atrelado também à imagem 
pessoal.

Alto grau de especialidade, uso de 
produtos, técnicas e equipamentos 
inovadores e com grau de eficácia 
comprovada, reciclagem e ampliação 
de portfólio.

Fonte: Do autor (2013).

Partindo da premissa de que uma empresa ou prestador de serviços em estética 
e imagem pessoal tem um campo de trabalho muito maior que o dos exemplos 
apontados no quadro, há de ser considerado que a excelência ou entrega de valor 
abrange uma série de aspectos que vão desde a formatação do serviço à estruturação 
da prestação deste mesmo serviço.

No que tange à estrutura de um serviço deve-se pensar que o ambiente onde o 
serviço deverá ser prestado, os equipamentos utilizados, os produtos ou componen-
tes, bem como as técnicas utilizadas, constituirão a base do serviço. Enquanto que a 
especialização e o grau de conhecimento do prestador de serviços acerca da atividade 
que propôs-se fazer constituirão os elementos de operação do serviço.

Além disso o prestador de serviços de estética e imagem pessoal precisa considerar 
que o domínio do mercado onde o serviço será executado, a saber, o conhecimento 
acerca do perfil dos consumidores potenciais, bem como dos concorrentes, são ele-
mentos que pode-se considerar como chaves para a melhor tomada de decisões, o 
que serve aos intentos de um estrategista que potencializa suas condições de sucesso.

Considerando Kotler (2000) e os pressupostos relacionados à estratégia de mar-
keting, o prestador de serviços deve refletir sobre e questionar a estrutura básica  
de marketing relacionada à relevância do mesmo para o público-alvo selecionado. 
Nesse contexto deve questionar-se acerca dos aspectos apontados no Quadro 5.2:

continuação
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Fonte: Do autor (2013).

Partindo da premissa de que uma empresa ou prestador de serviços 
em estética e imagem pessoal tem um campo de trabalho muito maior 
que o dos exemplos apontados no quadro, há de ser considerado que 
a excelência ou entrega de valor abrange uma série de aspectos que 
vão desde a formatação do serviço à estruturação da prestação deste 
mesmo serviço.

No que tange à estrutura de um serviço deve-se pensar que o 
ambiente onde o serviço deverá ser prestado, os equipamentos 
utilizados, os produtos ou componentes, bem como as técnicas 
utilizadas, constituirão a base do serviço. Enquanto que a especialização 
e o grau de conhecimento do prestador de serviços acerca da atividade 
que propôs-se fazer constituirão os elementos de op eração do serviço.
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Além disso o prestador de serviços de estética e imagem pessoal 
precisa considerar que o domínio do mercado onde o serviço será 
executado, a saber, o conhecimento acerca do perfil dos consumidores 
potenciais, bem como dos concorrentes, são elementos que pode-se 
considerar como chaves para a melhor tomada de decisões, o que 
serve aos intentos de um estrategista que potencializa suas condições 
de sucesso.

Considerando Kotler (2000) e os pressupostos relacionados à 
estratégia de marketing, o prestador de serviços deve refletir sobre e 
questionar a estrutura básica de marketing relacionada à relevância 
do mesmo para o público-alvo selecionado. Nesse contexto deve 
questionar-se acerca dos aspectos apontados no Quadro 5.2:

Quadro 5.2 | Relevância e estrutura de serviços
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Quadro 5.2 Relevância e estrutura de serviços

Fundamentos de 
marketing

Estrutura Relevância

Composição 
estratégica do 
serviço

Se o serviço possui estruturas 
ou condições adequadas que 
garantam sua realização, tais 
como componentes, produtos, 
equipamentos e ambiente.

Até que ponto é relevante ao 
consumidor/cliente a composição 
estratégica e parte dos itens 
estruturais.

Foco no segmento 
ou público-alvo

Se o serviço a ser prestado 
está adequado ao público-
-alvo ou segmento escolhido 
estrategicamente.

Até que ponto as escolhas de 
público-alvo ou segmento estão 
condizentes ao serviço e até 
que ponto o consumidor/cliente 
considera o serviço válido para si.

Preço estratégico
Se os preços cobrados pelos 
serviços a serem prestados estão 
adequadamente estabelecidos.

Até que ponto a remuneração 
pelos serviços foi devidamente 
estabelecida e se condiz com o 
mercado e concorrência, bem 
como com a estratégia do mercado.

Comunicação 
clara e integrada

Se a comunicação ou as estratégicas 
de comunicação estão adequadas 
e se as informações são claras, 
antes, durante e depois do serviço 
prestado.

Até que ponto a forma e as 
informações oferecidas ao 
consumidor/cliente são eficientes 
isoladamente e eficazes em seus 
intentos estratégicos.

Pós-venda ou  
pós -serviço

Se após o serviço prestado existe 
abordagem de relacionamento e 
extensão do serviço.

Até que ponto tem-se estabelecido 
relacionamentos duradouros e 
eficazes com os clientes, e se as 
estratégias têm contribuído para o 
aprendizado organizacional e de 
gestão.

Estratégia de 
promoção

Se as estratégias de promoção ou 
ações promocionais refletem o 
padrão do serviço e a abordagem 
mercadológica.

Até que ponto as estratégias ou 
ações promocionais reafirmam a 
segmentação de mercado realizada 
e avalizam o padrão do serviço 
prestado sem canibalizar a marca, 
o profissional e sem comprometer a 
operação do serviço.

Fonte: Do autor (2013).

Diante disso o profissional da estética e imagem pessoal encontra-se diante de 
um outro dilema: Como oferecer valor e ao mesmo tempo garantir que o cliente não 
apenas ficará satisfeito, mas julga o serviço relevante e será fidelizado?

A fidelização de clientes passa justamente pelo entendimento deste quadro, sendo 
que Mckenna (1997) aponta que para uma empresa ou prestador de serviços fidelizar 
um cliente, precisa estabelecer diretrizes sólidas de entrega de valor, operacionalização 
estrutural e funcional do serviço, e também operacionalização da relevância dos mesmos 
serviços.
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Fonte: Do autor (2013).
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Diante disso o profissional da estética e imagem pessoal encontra-
se diante de um outro dilema: Como oferecer valor e ao mesmo 
tempo garantir que o cliente não apenas ficará satisfeito, mas julga o 
serviço relevante e será fidelizado?

A fidelização de clientes passa justamente pelo entendimento deste 
quadro, sendo que Mckenna (1997) aponta que para uma empresa ou 
prestador de serviços fidelizar um cliente, precisa estabelecer diretrizes 
sólidas de entrega de valor, operacionalização estrutural e funcional 
do serviço, e também operacionalização da relevância dos mesmos 
serviços.

Para saber mais

Para saber mais

Você conhece empresas que procuram aumentar a excelência por 
meio do contato com os clientes? Acesse o link a seguir e tenha 
uma visão ampliada cerca do assunto: <http://www.aedb.br/seget/
artigos06/586_Cohen%20SEGeT%20Artigo.pdf>.

Bom, falar da importância do uso da abordagem de benchmark de 
marketing sem detalhar de que se trata tal estratégia ou vertente é algo 
que os deixaria sem um norte a ser seguido. Nesse contexto, segue um 
link que o direcionará à capacitação documental preparada pelo Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e que não 
apenas apresenta do que se trata a abordagem de benchmark, como 
também guia a percepção de aplicação dessa abordagem em outros 
aspectos do trabalho do profissional da estética e imagem pessoal, 
seja em empreendimentos estabelecidos (leia-se empresas), ou como 
autônomos. Confira: <http://www.ead.sebrae.com.br/premios/AC/1/
Manual-de-Capacitacao-em-Benchmarking.pdf>.

O autor prossegue em seus argumento e defende que um serviço 
de qualidade e que torna um cliente fidelizado não apenas satisfaz 
suas necessidades e o encanta, como também reflete o compromisso 
que a empresa ou prestador de serviço tem para com ele no sentido 
de entendê-lo ao ponto de oferecer-lhe um serviço completo e 
relevante, ao mesmo tempo que em respeito a seus direitos enquanto 
consumidor, mas também dentro de um bom senso mer cadológico.

Esse bom senso mercadológico passa obrigatoriamente pelo 
entendimento que o empresário ou prestador de serviços terá acerca 
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de suas obrigações legais e estruturais mercadológicas, bem como do 
domínio acerca da execução do serviço, objetivando a partir de um elo 
estabelecido com os clientes, observá-los e escutá-los, no intuito de 
compreender onde precisa melhorar.

Quando as empresas ou prestadores de serviço passam a conhecer 
seus clientes de uma forma mais íntima, estes atingem o que pode-se 
chamar “alinhamento entre plano e execução estratégica dos serviços”, 
uma linha de pensamento defendida por Porter (1989) e que reafirma 
os pressupostos de que a estratégia central da empresa deve pautar-se 
pelo interesse dos clientes.

Mas nem só dos interesses dos clientes o prestador de serviços 
deve valer-se para elaborar sua estratégia. Kotler (2000) coloca que 
em seguimentos muito acirrados torna-se imprescindível ao prestador 
de serviços de especialidade que este observe constantemente os 
movimentos dos concorrentes realizando um benchmark de marketing 
que observe como prestadores de serviço do setor comportam-se, as 
tendências da indústria, os novos produtos e as abordagens e técnicas 
em uso nos grandes centros urbanos.

Nesse contexto pode-se assumir que aos profissionais e 
prestadores de serviços da estética e imagem pessoal, o benchmark 
de marketing, enquanto estratégia de aprendizado, torna-se vital para o 
desenvolvimento de competências empreendedoras que contribuirão 
para a valoração do processo operacional dos serviços oferecidos no 
mercado.

Considerando que este profissional poderá aperfeiçoar-se por meio 
de uma análise estratégica do ambiente e segmento onde encontra-
se, desenvolver novas abordagens de serviços e ainda aperfeiçoar seus 
conhecimentos, é fato que faltará ao profissional desenvolver uma 
visão e uma cultura de utilização desta abordagem, algo ainda pouco 
comum se considerar-se o grau de profissionalização gerencial dos 
empreendedores deste setor.

Considerado portanto que observamos aspectos relacionados 
à excelência em serviços e à relevância necessária para que os 
serviços de estética e imagem pessoal sejam interessantes aos olhos 
dos consumidores potenciais, nos cabe entender agora os níveis de 
excelência e o nível de percepção proporcionais vivenciados pelos 
clientes que agora não mais são consumidores potenciais, mas fazem 
parte da realidade da empresa ao terem contratado os serviços.
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Para isso o Quadro 5.3 procura relacionar em uma escala simples 
cinco níveis de excelência e a respectiva percepção dos clientes, 
representada pela reação e ação destes em relação à empresa ou 
prestador de serviços.

Considerando estes diferentes níveis de excelência pode-se dizer 
que para uma empresa ou prestador de serviços, caberia e estaria 
bastante adequado atingir o primeiro nível, o da excelência básica, 
todavia na medida em que há uma graduação do nível de excelência 
em serviços oferecida ao cliente, estabelece-se um relacionamento 
duradouro e que refletirá no processo de fidelização do cliente.

No campo da estética e imagem pessoal é totalmente válido 
dizer que o reflexo da diferenciação em serviços seria proporcional à 
condição de a empresa oferecer diferentes condições que pudessem 
ampliar a percepção de qualidade e assim tornar a empresa ou serviço 
realmente relevante ao atingir-se o nível máximo da excelência máxima 
em serviços.

O que deve-se refletir é que com base no comportamento 
incontrolável do consumidor a excelência não é percebida de forma 
igual entre estes que ainda não são clientes, e mesmo entre os clientes 
formais da empresa pode-se assumir que haverá um grande número 
que perceberá um nível de excelência básica, enquanto número muito 

Quadro 5.3 | Excelência em relação à percepção e reação
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endedoras que contribuirão para a valoração do processo operacional dos serviços 
oferecidos no mercado.

Considerando que este profissional poderá aperfeiçoar-se por meio de uma 
análise estratégica do ambiente e segmento onde encontra-se, desenvolver novas 
abordagens de serviços e ainda aperfeiçoar seus conhecimentos, é fato que faltará 
ao profissional desenvolver uma visão e uma cultura de utilização desta abordagem, 
algo ainda pouco comum se considerar-se o grau de profissionalização gerencial dos 
empreendedores deste setor.

Considerado portanto que observamos aspectos relacionados à excelência em 
serviços e à relevância necessária para que os serviços de estética e imagem pessoal 
sejam interessantes aos olhos dos consumidores potenciais, nos cabe entender agora 
os níveis de excelência e o nível de percepção proporcionais vivenciados pelos clien-
tes que agora não mais são consumidores potenciais, mas fazem parte da realidade 
da empresa ao terem contratado os serviços.

Para isso o Quadro 5.3 procura relacionar em uma escala simples cinco níveis de 
excelência e a respectiva percepção dos clientes, representada pela reação e ação 
destes em relação à empresa ou prestador de serviços.

Quadro 5.3 Excelência em relação à percepção e reação

Níveis de excelência Percepção — reação — ação do cliente

Excelência básica
Percepção baixa com reação comedida e proporcional à satisfação, 
sendo a ação imediata no tocante a retransmitir a terceiros a a  
excelência percebida.

Excelência superior
Percepção gradativamente maior com reação de gratidão e sintomas 
de apego do cliente, com ação de vínculo afetivo em que o cliente faz 
questão de expôr sua experiência a terceiros.

Excelência extrapolada

Grande percepção com reação de gratidão e entusiasmo, em que a 
ação do cliente revela mudanças comportamentais a partir da expe-
riência em que este passa a defender o serviço como sendo o melhor 
para ele e para todos os que puder influenciar.

Excelência profunda

Grande percepção do cliente com assimilação ambiental e estrutural da 
diferenciação do serviço, com reação comportamental emocional e entu-
siasmada em que este cliente passa a ter ação confusa ao passar a defen-
der o serviço em razão do elo estabelecido e pela confiança conquistada.

Excelência máxima

Percepção imensurável do cliente, com vínculos sólidos afetivos, 
reação comportamental de paixão e devoção pelo mover que o serviço 
causou no indivíduo, e ação desmedida para afirmar sua fidelidade ao 
serviço propagando a terceiros próximos e dentro de grupos sociais 
distintos sua experiência e resultados.

Fonte: Do autor (2013).

Considerando estes diferentes níveis de excelência pode-se dizer que para uma 
empresa ou prestador de serviços, caberia e estaria bastante adequado atingir o pri-
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Fonte: Do autor (2013).
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reduzido poderá perceber a qualidade e relacioná-la com a excelência 
máxima.

As diferenças de percepção de qualidade entre produtos e serviços 
são muito grandes, sem que seja possível relacionar a percepção de 
um cliente de serviços acerca da qualidade destes, com a percepção 
de qualidade de um produto. Deve-se pontuar que segundo Kotler 
(2000) mesmo existindo uma intangibilidade em serviços, a experiência 
os torna bastante tangíveis, contrariando esta máxima apregoada na 
maioria dos livros e cursos de graduação.

Mas falar que os serviços são tangíveis apenas pela experiência sem 
justificar esse argumento estaria equivocado, sendo necessário colocar 
que a tangibilidade está ligada à qualidade percebida e à experiência 
vivenciada pelo cliente.

Assim posto é possível que a qualidade percebida seja catalisadora 
da excelência em serviços? A resposta é sim, com certeza! Na medida 
em que a qualidade torna percebida uma experiência valorizada em 
um grau maior pelo cliente, a excelência é percebida de uma forma 
mais intensa e assim pode-se assumir que o serviço torna-se tangível.

Questão para reflexão

Dado o nível de qualidade exigido para que o serviço tenha uma 
graduação de excelência compatível com a superação de expectativas 
dos consumidores, como atingir tal condição e torná-la ampliada a um 
maior número destes?

Para saber mais

Bom, vamos falar um pouco mais acerca da qualidade como excelência 
percebida nos serviços?

Para isso recomendo a leitura do link a seguir em que temos uma 
análise de qualidade em serviços em que se tem a avaliação sob uma 
perspectiva competitiva: <http://www.regeusp.com.br/arquivos/v07-
3art03.pdf>.

Quando atinge-se uma condição em que percebe-se a necessidade 
de aprofundar essa qualidade para que o cliente assimile a excelência, 
pode-se dizer que o empresário ou prestador de serviços potencialmente 
conseguirá atingir os objetivos de fidelização dos clientes.
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Colocadas as questões que tangem estes aspectos temos de falar 
dos desafios inerentes à gestão do negócio quando este não apresenta 
os resultados esperados, ou seja, quando a estratégia desviou-se de 
seus objetivos traçados no planejamento e ocorre o que chama-se de 
lacunas estratégicas.

O momento de avaliação e análise é muito importante para que a 
empresa tenha percepções de como reverter situações inerentes aos 
fracassos da execução dos serviços.

2.2 A contradição das lacunas estratégicas na gestão

Muitas vezes as empresas guiam-se por um planejamento e mesmo 
assim não alcançam os resultados esperados por vários motivos os 
quais acabam por serem mensurados apenas quando a empresa já 
encontra-se em situação deficitária ou sem condições de reverter a 
situação.

No tocante às empresas prestadoras de serviços ou aos prestadores 
autônomos pode-se assumir que o mesmo acontece. Mintzberg (2002) 
aponta que ao não atingir-se resultados há o que podemos chamar 
de lacunas estratégicas, as quais representam falhas na definição da 
estratégia, seja no tocante às ações previamente determinadas, nas 
metas, nos objetivos, ou na consideração das variáveis que poderiam 
interferir no atingimento dos resultados. Bem como na execução dos 
serviços em que por variados motivos a percepção de qualidade não se 
tornou um gatilho à excelência, mesmo com todo esforço empregado 
pelo empresário.

Nesse sentido o mesmo acontece no segmento da estética 
e imagem pessoal, em que todo planejamento envolverá tempo 
e dinheiro, os quais podem representar para muitas empresas ou 
profissionais a sobrevi vência ou o fracasso do negócio.

Uma das causas das lacunas estratégicas está intimamente ligada 
à falta de profissionalização dos tomadores de decisão, algo muito 
comum nas pequenas e médias empresas que iniciam suas ati vidades 
sem o devido p rocesso de planejamento.

É necessário considerar alguns pontos quando da ocorrência das 
lacunas estratégicas, sendo a primeira o fato de que em alguns casos o 
negócio fica comprometido ao ponto de não ser possível recuperar-se 
no caso de não atingir os resultados esperados. Isso acontece quando 



U5 - Empreendedorismo e gestão 169

houve um grande investimento em razão de algum objetivo específico, 
ou quando a empresa é muito nova e ainda não consolidou-se, ou 
quando já existia uma situação ruim de manutenção dos negócios, e 
os resultados aprofundam uma crise já instalada.

Um segundo ponto refere-se às empresas que passam pela 
turbulência de uma lacuna estratégica, mas que têm condições de 
reverter a situação após um processo de restruturação da estratégia. O 
grande problema nesses casos é que dependendo dos investimentos 
realizados em favor dos objetivos, ou dependendo das conjunturas do 
mercado, a restruturação pode representar encolhimento da empresa, 
cortes de pessoal, ou até mesmo a adoção de estratégias tais como a 
desistência do segmento ou a fusão com outra empresa, a busca por 
sócios ou a submissão a algum investidor.

Uma terceira condição de lacuna estratégica remete às empresas 
que passam por esta turbulência, porém estão em um mercado 
consolidado, seguro e em expansão, possuem uma condição 
econômica/financeira estável, e têm condições de enfrentar a crise 
sem que isso respingue no desenvolvimento do negócio. Essa situação 
tem como consequências a extinção de cargos, atividades e a provável 
mudança de comando na empresa, e pode incidir sobre a marca ou 
reputação da empresa. O mesmo acontece no caso de prestadores de 
serviços autônomos ou emp resas prestadoras de serviço.

E uma quarta e última condição apresenta os casos de empresas 
ou prestadores de serviços que identificam a lacuna estratégica do 
planejamento no decorrer do desenvolvimento da estratégia, ou seja, 
antes que esta apresente-se ou em tempo de reverter ou minimizar 
os efeitos da lacuna. Nestes casos há de se mudar o planejamento, 
rever metas, e até mesmo o objetivo, sendo provável que as condições 
estratégicas possam mudar e a empresa no fim do processo alcançar 
resultados diferentes dos originalmente esperados/desejados, alcançar 
resultados mais tímidos, ou impedir resultados negativos ou a incidência 
de efeitos sobre cargos, lideranças, atividades e operações, ou mesmo 
sobre sua reputação.

Um ponto interessante é que existe uma condição semântica a ser 
considerada acerca da lacuna estratégica, sendo que o termo refere-se 
à ausência de algo no planejamento, um “buraco”, ou um desencaixe, 
todavia, sua ocorrência pode significar como vimos, muito mais do que 
um simples problema ou engano.
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Tavares (2005) aponta que muitas vezes acredita-se que quando 
ocorre uma lacuna destas, a empresa não tem solução e deve 
abandonar o mercado, sua atividade central, ou até mesmo encerrar 
suas atividades, esse é um grande equívoco, pois salvo quando há a 
incidência das duas primeiras possibilidades elencadas, a empresa 
não apenas tem como reverter a situação, como pode desenvolver 
estratégias contingenciais.

Donaldson (1999) coloca que o campo da gestão possibilita que uma 
empresa possa mudar sua estratégia, seus processos, sua atividade fim, 
e até mesmo sua vocação, mas não precisa abdicar dos componentes 
básicos de sua direção, ou seja, aquilo que marcou a empresa em 
sua concepção. Mais adiante veremos de que componentes estamos 
falando, mas considerando a evolução do pensamento estratégico e 
aquilo que Mintzberg e Quinn (2003) colocam acerca de cada uma 
das fases da estratégia, podemos dizer que o planejamento estratégico 
assumiu diferentes faces, inclinados em certo momento para as 
finanças, depois para a produção, depois para a competição, para a 
criação de vantagens e por fim para a visão de gestão da década de 
1990.

Nesse caso e obviamente nos demais, o que podemos colocar 
como adequado é que as empresas sigam uma lógica que aproxime o 
planejamento o máximo possível das necessidades que ela terá para a 
realização dos objetivos. Já colocamos que a estratégia é o caminho 
para o sucesso, porém também já colocamos que este é relativo, 
dependendo do contexto empresarial. Porter (1999) coloca que as 
empresas podem ter percepções distintas de sucesso estratégico, 
sendo que estes variam conforme podemos ver no Quadro 5.4:

Quadro 5.4 | Caracterizações de sucesso estratégico

Continua
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Quadro 5.4 Caracterizações de sucesso estratégico

Objetivo Contexto Percepção de sucesso

1. Sobrevivência

Empresas que 
encontram-se no início 
de suas atividades, 
ou que passam por 
turbulências.

No tocante às empresas em início de atividades, 
estas percebem o sucesso no dia a dia ao 
conseguirem honrar seus compromissos e 
recuperar seus investimentos. Já em relação às 
empresas que podem estar passando ou que 
passaram por turbulências, estas percebem o 
sucesso a partir do momento em que conseguem 
capitalizar recursos para novos investimentos, 
ou por terem passado por tais intempéries sem 
maiores danos.

2. Crescimento

Empresas que estão 
consolidadas e que 
observam condições 
de crescimento com 
base em investimentos.

A percepção de sucesso nos casos de crescimento 
acontece quando as empresas identificam 
oportunidades de mercado em que podem 
aproveitar-se de insucessos de concorrentes, ou em 
que a partir de investimentos, podem vislumbrar 
outros patamares futuros de resultados.

3. Rentabilidade

Empresas já 
consolidadas que 
passam a aferir 
resultados dos 
investimentos 
realizados.

No caso da percepção de sucesso em tempos 
de rentabilidade, fica claro que as empresas que 
atingem tal condição podem continuar crescendo 
a partir de novos investimentos, aprofundando a 
estratégia e diversificando os negócios.

4. Inovação

Empresas que 
estabeleceram-se como 
referências e começam 
a ser seguidas pelas 
demais do setor.

As empresas de referência em inovação são 
aquelas que têm a percepção de sucesso a partir 
do momento em que tornam-se exemplos, ditam 
regras, e constroem tendências. Estas empresas 
alcançam uma condição de competitividade alta 
e desfrutam das benesses de estarem à frente das 
demais concorrentes.

Fonte: Do autor (2013).

Precisamos relacionar a execução dos serviços à estratégia de sucesso em que 
tem-se nos clientes a base do desenvolvimento do negócio do profissional de estética 
e imagem pessoal.

As percepções de sucesso e fracasso na perspectiva da gestão de empresas prestadoras de 

serviços andam sobre uma linha tênue em que alguns aspectos básicos são desconsiderados. 

No link a seguir, apresento a você um caso de sucesso que deve ser considerado:

<http://www.agendor.com.br/blog/case-de-sucesso-com-o-agendor-prestadora-de-servicos- 

e-produtos-em-combustao/>.

Para saber mais
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Fonte: Do autor (2013).

Precisamos relacionar a execução dos serviços à estratégia de 
sucesso em que tem-se nos clientes a base do desenvolvimento do 
negócio do profissional de estética e imagem pessoal.

Para saber mais

As percepções de sucesso e fracasso na perspectiva da gestão de 
empresas prestadoras de  serviços andam sobre uma linha tênue em 
que alguns aspectos básicos são desconsiderados.

No link a seguir, apresento a você um caso de sucesso que deve ser 
considerado: <http://www.agendor.com.br/blog/case-de-sucesso-com-
o-agendor-prestadora-de-servicose-produtos-em-combustao/>.

2.3 Desafios do gestor de empresas ou serviços em estética e 
imagem pessoal

Considerando o curso do tempo em que os serviços de estética 
e imagem pessoal tornaram-se objeto de desejo e o grau de 
profissionalização das empresas ou profissionais, pode-se dizer que 
existe ainda uma certa imaturidade e até mesmo ingenuidade por parte 
dos profissionais do segmento .

Há também uma ausência analítica que desconsidera aspectos 
tais como o fato de que o consumo de serviços é muito diferente do 
consumo de bens físicos, ou seja a percepção de fortalecimento de 
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marcas é mais demorada, bem como a consolidação dos negócios 
tende a levar mais tempo e caminhar por um intrincado trajeto de 
oportunidades e ameaças.

Outra questão que deve ser considerada como um desafio é que 
o profissional de estética e imagem pessoal deverá observar que 
o serviço nunca estará resumido por exemplo à aplicação de uma 
maquiagem, ou ao tratamento de rejuvenescimento, mas sim aos 
resultados perpetuados após certo tempo, ou seja, na vivência dos 
benefícios ou resultados do serviço, o que aí sim car acterizará que o 
serviço for a completo.

Nesse processo pode-se dizer que um grande desafio nesse 
segmento é mensurar o risco de que mesmo após a contratação dos 
serviços estéticos ou de imagem pessoal, o cliente que outrora percebeu 
positivamente o serviço, incluindo uma percepção de excelência (ainda 
que básica), pode por conta dos resultados posteriores não apenas 
mudar sua opinião, como também incorrer em criticar o profissional 
ou a empresa executora dos serviços.

Os riscos sempre existem e empresas e prestadores de serviços 
estão sujeitas a necessárias adaptações em seu escopo de trabalho 
por não terem como reagir aos comportamentos inesperados de 
clientes insatisfeitos durante todo o processo, ou seja, se o cliente 
ficar insatisfeito no contato prévio este pode inclusive não efetivar a 
contratação do serviço, se acontecer durante o processo ou execução 
pode mover o cliente à reações como irritação, queixas e até mesmo 
explosões emocionais, e se acontecer após a execução pode gerar 
frustração, revolta e reclamações que seguem da difamação à 
reclamatória jurídica.

Para que fique mais claro que existem riscos comportamentais a 
serem enfrentados na gestão do negócio, vamos nos apegar à visão 
de Hoffman e Bateson (2003) que aponta existir um conjunto de riscos 
percebidos que devem ser antevistos conforme o Quadro 5.5.

Quadro 5.5 | Natureza dos riscos e prevenção gerencial estratégica
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Quadro 5.5 Natureza dos riscos e prevenção gerencial estratégica

Risco 
Percebido

Consequências Prevenção

Financeiro

A empresa pode ficar comprometida 
por conta de redução de seus resultados 
financeiros em razão de má prestação 
dos serviços ou insatisfação.

A empresa não pode esperar o 
problema instalar-se precisando 
remediar a insatisfação acerca dos 
serviços por meio de estratégias 
contingenciais.

continua
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Desempenho

A empresa terá resultados negativos 
de comunicação em relação aos 
consumidores por conta de não ter 
executado os serviços como prometido 
ou esperado.

A empresa deve precaver-se em 
garantir o mínimo de retorno 
esperado pelos clientes na 
contratação dos serviços, sob pena 
de macular a marca e reputação. 

Físico

A empresa pode arcar com processos 
judiciais, multas sanções ou mesmo 
impedimento de atuação por efeitos 
colaterais ou danos físicos causados aos 
clientes.

A empresa deve manter um rígido 
controle de qualidade em seus 
processos, técnicas e nos produtos 
utilizados, bem como capacitar 
continuamente os profissionais que 
executarão os serviços.

Social

A empresa pode ter sua reputação 
vinculada à perda de status ou de 
sua reputação em razão da perda de 
qualidade dos serviços prestados aos 
clientes.

A empresa não pode correr o risco de 
que sua imagem seja maculada por 
conta de quedas de qualidade nos 
serviços em que o status associado 
ao mesmo seja rebaixado para outro 
âmbito social.

Psicológico

A empresa não apenas pode ter sua 
imagem maculada como também 
pode responder judicialmente se for 
comprovado que o serviço prestado 
causou problemas de ordem psicológica 
ao cliente.

A empresa deve considerar os 
aspectos relacionados aos riscos 
percebidos no campo físico, dois 
quadros acima e assim precaver-se.

Fonte: Do autor (2013).

No caso da empresa do segmento da estética e imagem pessoal, ou do pres-
tador de serviços desta área, os riscos são todos importantes, todavia deve-se ter 
uma redobrada atenção aos riscos percebidos físicos e psicológicos, uma vez que 
caracterizam-se como potenciais causadores de problemas que podem não apenas 
incidir do ponto de vista jurídico e econômico, mas tornarem o negócio inviável por 
conta das consequências.

Uma consequência direta de danos físicos ou psicológicos causados por serviços 
de estética e imagem pessoal é a aplicação de multas, punições ou mesmo a suspensão 
do alvará de funcionamento da empresa, e no caso do profissional envolvido seja ele 
autônomo ou empregado, dependendo da área de atuação pode resultar da cassação 
do diploma ou da licença para trabalho.

Assim a gestão do empreendimento ou da prestação de serviços de estética e 
imagem pessoal passa por inúmeros outros pontos que devem ser considerados im-
portantes para que o profissional deste segmento tenha sucesso.

Recomenda-se aos acadêmicos que fizerem a leitura deste livro que procurem 
ampliar seus conhecimentos e busquem maiores informações nas referências, bem 
como em outros estudos e artigos validados na área da gestão e do marketing, mas 
também em estratégia e em qualidade de serviços.

continuação
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Fonte: Do autor (2013).

No caso da empresa do segmento da estética e imagem pessoal, 
ou do prestador de serviços desta área, os riscos são todos importantes, 
todavia deve-se ter uma redobrada atenção aos riscos percebidos 
físicos e psicológicos, uma vez que caracterizam-se como potenciais 
causadores de problemas que podem não apenas incidir do ponto de 
vista jurídico e econômico, mas tornarem o negócio inviável por conta 
das consequências.

Uma consequência direta de danos físicos ou psicológicos 
causados por serviços de estética e imagem pessoal é a aplicação de 
multas, punições ou mesmo a suspensão do alvará de funcionamento 
da empresa, e no caso do profissional envolvido seja ele autônomo 
ou empregado, dependendo da área de atuação pode resultar da 
cassação do diploma ou da licença par a trabalho.

Assim a gestão do empreendimento ou da prestação de serviços 
de estética e imagem pessoal passa por inúmeros outros pontos que 
devem ser considerados importantes para que o profissional deste 
segmento tenha sucesso.

Recomenda-se aos acadêmicos que fizerem a leitura deste livro 
que procurem ampliar seus conhecimentos e busquem maiores 
informações nas referências, bem como em outros estudos e artigos 
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validados na área da gestão e do marketing, mas também em estratégia 
e em qualidade de serviços.

A expectativa acerca destes conteúdos é de que tenha sido 
possível empreendermos um processo de aprendizado que os 
guie na melhoria contínua e na busca da excelência citada nesta 
seção, que poderão potencialmente ampliar a condição para atingir 
os resultados quantitativos e qualitativos que todo empreendedor 
deseja aferir ao lançar-se neste grande e competitivo mercado.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade fechamos nosso estudo com base nos princípios e 
características teóricas que apontam quem é o empreendedor e quais 
são as atividades do empreendedor.

Para isso falamos acerca do perfil empreendedor, dos aspectos que 
norteiam a atividade dos novos empresários, do desenvolvimento do 
mercado e das decisões sobre produtos e em particular serviços, e por 
fim dos aspectos que denunciam a atividade de gestão de empresas 
e serviços em uma perspectiva mais próxima da estética e imagem 
pessoal.

Dessa forma ao término da unidade, esperamos que tenha sido 
possível ao acadêmico entender e gerenciar os aspectos inerentes à 
gestão de empresas e à abertura de novos negócios, particularmente 
no tocante à atuação do profissional egresso do curso de estética e 
imagem pessoal.

Bons estudos!

Resumo

Nesta unidade abordamos aspectos característicos do 
empreendedor, os tipos de empreendedor, o processo de 
desenvolvimento de um novo negócio, bem como os princípios e 
passos para o desenvolvimento de um plano de negócios. Também 
analisamos o campo de trabalho do profissional de serviços de maneira 
a vincular o processo de gestão e prestação de serviços à atuação dos 
profissionais da estética e imagem pessoal.
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Estudo de caso

O seu negócio

Cada vez mais os tratamentos de beleza ganham em quantidade, 
versatilidade, tecnologia e amplitude. Além disso temos um grande 
número de pessoas que estão formando-se no segmento da estética e 
imagem pessoal, os quais concorrerão entre si por um maior número 
de clientes com empresas ou como prestadores de serviço.

Nesse contexto analisemos os aspectos relacionados à gestão 
de empresas, ao empreendedorismo e às decisões de marketing 
estratégico que tangem produtos e serviços para responder: Que 
modelo de negócio ou serviço você desenvolveria e ofereceria no 
mercado e quais seriam as condições competitivas de diferenciação 
que seus negócios ou serviços ofer eceriam neste mercado?

Atividades de aprendizagem

1. Analisando as decisões de produtos e serviços, como o profissional da 
estética e imagem pessoal pode atuar de maneira empreendedora?

2. Considerando que você tenha de abrir um negócio no segmento de 
estética e imagem pessoal, cite e explique cinco passos relacionados à 
análise de oportunidades e ameaças ao negócio.

3. Desenvolva um plano de negócios para sua atuação autônoma ou a 
abertura de um negócio.

Considerando nossas discussões até o momento, busque as informações 
necessárias em nossa unidade de estudos, bem como em nossos materiais 
de referência indicados ao longo do texto, e responda de forma correta às 
atividades que seguem-se:
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Glossário
Divisão do trabalho: nas organizações, cada grupo ou pessoa deverá ter sua tarefa 
específica para que a realização das atividades seja eficiente.

Eficácia: obtenção dos objetos propostos.

Eficiência: fazer as coisas bem e corretamente.

Processos de transformação: é por meio deles que a organização transforma os recursos 
para gerar e atingir resultados.

Recursos: recursos humanos, recursos físicos, recursos materiais e recursos financeiros.
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