
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO RONCHI 
 
 
 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 
 
 
 
 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E O COMPOSTO 
MERCADOLÓGICO NA KONSTRUA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITAJAÍ (SC) 
2008 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 



 2

 
 

DIEGO RONCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
ESTÁGIO: 

 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E O 

COMPOSTO MERCADOLÓGICO: UM 
ESTUDO NA KONSTRUA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 
 
 
 

Projeto de estágio com relação ao 
comportamento do consumidor na 
área de administração mercadológica 
desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado do Curso de 
Administração do Centro Sociais 
Aplicadas da Universidade do Vale 
do Itajaí. 

 
 
 
 

 
 

ITAJAÍ – SC, 2008 

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Dedico este trabalho a minha mãe, pessoa 

indispensável em todos os momentos de minha vida, 

pela compreensão e dedicação a mim. Te amo mãe. 

 

 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agradeço a Deus, pela oportunidade de poder 

realizar e concluir este trabalho. 

Aos meus pais Sérgio e Doriseti, pelo apoio nessa 

caminhada, que foi indispensável. 

Ao meu professor orientador Ricardo Boeing, pelo 

companheirismo e atenção que prestou a mim neste 

ano. 

 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer 

antes que o relógio marque meia noite. É minha 

função escolher que tipo de dia vou ter hoje.O dia 

está na minha frente esperando para ser o que eu 

quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar 

forma. 

Tudo depende só de mim.” 

 

Charles Chaplin 

 
 
 



 6

EQUIPE TÉCNICA 

 

 

A) Nome do estagiário 

Diego Ronchi 

 

 

B) Área do estágio 

Administração Mercadológica 

 

 

C) Supervisor de Campo 

Prof. Eduardo Krieger da Silva 

 

 

D) Orientador de estágio 

Prof. Ricardo Boeing da Silveira 

 

 

E) Responsável pelos Estágios em Administração 

Prof. Eduardo Krieger da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 

A) Razão social 

Konstrua Materiais para Construção Ltda. 

 

 

B) Endereço 

R: Estefano José Vanolli – 1669 – São Vicente – Itajaí – S.C 

 

 

C) Setor de desenvolvimento do estágio 

Comportamento do Consumidor 

 

 

D) Duração do estágio 

240 horas 

 

 

E) Nome e cargo do supervisor de campo 

Sérgio Ronchi – Sócio proprietário 

 

 

F) Carimbo e visto da empresa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 8

AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

 

 

ITAJAÍ, 03 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

 

 

A empresa Konstrua Materiais para Construção Ltda., pelo presente 

instrumento, autoriza a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, a publicar, em sua 

biblioteca, o Trabalho de Conclusão de Estágio executado durante o Estágio 

Supervisionado, pelo acadêmico Diego Ronchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Sérgio Ronchi 



 9

RESUMO 
 
 
 
 
Tendo em vista a atual necessidade de satisfazer os consumidores, é preciso saber 
quais são suas expectativas, e este trabalho tem o objetivo de identificar a 
importância e percepção dos clientes relacionada ao composto mercadológico da 
empresa Konstrua Materiais para Construção Ltda., e de seus concorrentes. A 
pesquisa caracteriza-se como quantitativa, através de uma amostra de 248 clientes, 
onde foi avaliada, por meio de um questionário para coleta de dados, qual a 
percepção dos clientes com relação ao composto mercadológico da empresa 
avaliada, e da concorrência. Este estudo é também considerado qualitativo, com a 
aplicação de um roteiro de entrevista junto ao gestor da empresa, com o intuito de 
resgatar as informações mais especificas sobre a organização. Após os resultados 
obtidos, foram criados gráficos, onde se analisou as principais características da 
empresa. Conclui-se através da pesquisa quantitativa que a empresa Konstrua 
possui um atendimento que satisfaz a quase todos os clientes. Percebe-se também 
que se deve dar uma atenção ao composto promoção, onde os consumidores estão 
menos satisfeitos. Foram sugeridos trabalhos futuros para próximas pesquisas. 
 
 
 
Palavras-chave: percepção, expectativa, composto mercadológico. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura a que as empresas que atuam no ramo da construção 

civil estão submetidas, onde os fatores da concorrência e as mudanças que ocorrem 

na economia de um modo geral estão afetando e mudando de forma rápida e 

profunda, o fator sucesso está intimamente ligado à capacidade das empresas de 

estimularem a motivação de seus funcionários, sendo que o comportamento do 

consumidor está diretamente ligado ao atendimento prestado nas empresas, e este 

trabalho busca o saber como que cada cliente se comporta com relação à empresa 

trabalhada. 

O presente trabalho visa desenvolver um plano para analisar o 

comportamento de cada consumidor, ou seja, cada cliente da empresa Konstrua 

Materiais para Construção Ltda., como forma de proporcionar subsídios para um 

melhor atendimento, com qualidade, sendo que o cliente se satisfaça com esta 

empresa. 

A Konstrua Materiais para Construção Ltda., sediada em Itajaí-SC, na Rua 

Estefano José Vanolli, 1669, bairro São Vicente, atua no ramo de materiais para 

construção civil, atendendo a cidade de Itajaí e região. 

A Konstrua iniciou suas atividades dia três de julho de 1989, com o objetivo 

de comercializar materiais para construção, visando um excelente atendimento a 

comunidade em geral. Seus principais clientes são construtoras, engenheiros civis, e 

clientes em geral. A empresa conta com quinze colaboradores mais os dois sócios. 

A Konstrua oferece vários os materiais necessários para uma obra, desde o 

fundamento ao acabamento, salvo de produtos especiais ou outros modelos. Além 

da venda, a Konstrua oferece o serviço de entrega rápida e segura, pois conta com 

cinco caminhões para a melhor satisfação do cliente. 

Esta empresa visa o melhor atendimento ao cliente, sendo um ambiente 

higiênico, organizado, com bons produtos e serviços. 

A Konstrua tem como missão oferecer soluções para que as pessoas 

possam viver em um bom ambiente, tendo seu próprio lugar para morar, lhes 

trazendo produtos de qualidade, e financiamentos para melhores condições dos 

clientes, trazendo assim o sucesso para os vendedores, os diretores e o próprio 

cliente que sai da empresa satisfeito. 
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Para que possa sair um ótimo resultado da operação realizada, devem-se 

respeitar alguns princípios, que são: 

• Responsabilidade pela imagem da empresa, todos tem esse dever; 

• Oferecer serviços e produtos com qualidade, e que tragam uma 

satisfação ao cliente; 

• Dedicação e segurança no que esta sendo feito; 

• Atendimento e comunicação simples e eficiente. 

 

1.1.   Problema de Pesquisa / Justificativa 

 

A empresa Konstrua Materiais para Construção é uma empresa familiar, 

que atua no ramo de materiais para construção, atendendo na área de vendas, ou 

seja, atrás do balcão, como na prestação de serviços, a entrega dos produtos 

vendidos. E se tratando dessas áreas, se faz necessário avaliar como que está o 

comportamento dos clientes com relação ao atendimento oferecido pela empresa. 

Devido ao crescimento da concorrência entre lojas do mesmo segmento na 

região, esta pesquisa visa mostrar a respeito do comportamento do consumidor, da 

satisfação do cliente, como ele se comporta comprando na Konstrua ou em outra 

loja de materiais para construção. O que ele pensa a respeito do atendimento, 

preços, ambiente, o que ele vê para que possa ser mais bem atendido. 

Segundo Kotler (1998), marketing é como uma orientação da administração 

baseada no entendimento de que a tarefa primordial da organização é determinar as 

necessidades, desejos e valores de um mercado visado e adaptar a organização 

para promover as satisfações desejadas de forma mais efetiva e eficiente que seus 

concorrentes. 

Marketing, como função gerencial, busca organizar a oferta e as demandas 

específicas do mercado, e utiliza como ferramenta um conjunto de princípios e 

técnicas. Também é visto como um processo social, por onde são reguladas estas 

ofertas e demandas dos bens e serviços buscando o atendimento das necessidades 

sociais. Pode-se dizer ainda que seja uma orientação da administração, uma 

filosofia, uma visão. Essa orientação vê que a tarefa principal da organização é 

satisfazer o consumidor, atendendo a suas necessidades, tendo como resultado o 

bem-estar em longo prazo, respeitando as exigências e também as limitações 



 15

exigidas pela sociedade, atendendo as necessidades de sobrevivências e 

continuidade da organização. (ROCHA, CHRISTENSEN, 1999). 

Como se pode perceber, o marketing deve ser utilizado tanto nas 

organizações como na sociedade, onde há necessidades de satisfação, onde os 

consumidores possam realizar seus desejos, sabendo que a organização deve 

sempre respeitar a concorrência, tenha responsabilidade social e tenha um ambiente 

agradável. 

Tendo em vista tais afirmações, formula-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como o consumidor se comporta perante o composto mercadológico 

praticado pela empresa Konstrua Materiais para Construção Ltda.? 

O trabalho proporciona ao estagiário um desenvolvimento e um resultado 

positivo e adequado ao crescimento pessoal e profissional, pois abre o ângulo de 

visão e o discernimento sobre o problema abordado, o qual ataca a maioria das 

organizações. 

 

1.2.   Objetivos 

 

O objetivo expresso deste estudo é analisar o comportamento do 

consumidor referente ao composto mercadológico praticado pela empresa Konstrua 

Materiais para Construção Ltda. 

Seus objetivos específicos são: 

• Descrever a organização, seus produtos e serviços; 

• Segmentar a carteira de clientes da organização em relação ao 

perfil de compra e freqüência; 

• Identificar a percepção e expectativas do consumidor em relação 

ao produto, preço, praça e promoção desenvolvida pela empresa e pelos 

concorrentes; 

• Apontar as principais ações praticadas pela concorrência 

relacionadas ao composto mercadológico, de acordo com a percepção dos 

clientes; 

• Comparar as ações consideradas mais eficientes pelos 

consumidores na empresa em questão e nos concorrentes. 
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1.3.   Aspectos Metodológicos 

 

Metodologia, em sentido genérico, significa a escolha de procedimentos 

sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. O trabalho de pesquisa 

deve ser planejado e executado de acordo com normas requeridas por cada método 

de investigação (RICHARDSON, 1999). Neste capitulo é descrito o método a ser 

utilizado nesta pesquisa sobre o comportamento do consumidor como um todo. 

 

1.3.1. Caracterização do Trabalho de Estágio 

 

As pesquisas podem ser classificadas em várias modalidades, por critérios 

conforme diferentes enfoques. Para cumprir a finalidade de oferecer apenas noções 

introdutórias, pode-se classificar a pesquisa quanto à natureza, aos objetivos e os 

procedimentos. 

A presente pesquisa pode ser classificada como documental, qualitativa, 

quantitativa, exploratória e descritiva. Sendo também uma pesquisa diagnóstico. 

Qualitativa por se tratar de um roteiro de entrevistas estruturado que foi aplicado ao 

proprietário da empresa, e a parte quantitativa através de um questionário 

estruturado que foi feito com os clientes. 

A pesquisa pode ser definida como uma estrutura para a realização de um 

projeto de pesquisa, neste caso, uma pesquisa de marketing. Tem como objetivo 

detalhar os procedimentos que são necessários para se obter informações 

obrigatórias para a estrutura ou até mesmo para solução de problemas de pesquisa. 

A concepção de pesquisa se divide em dois tipos, a pesquisa exploratória e a 

pesquisa conclusiva, onde a pesquisa descritiva está encaixada. (MALHOTRA, 

2006). 

A pesquisa exploratória, como o nome já diz, tem o objetivo de explorar 

algum problema ou alguma situação que precise da maior compreensão. Suas 

finalidades podem ser de formulação ou definição de problema, identificar métodos 

alternativos para a ação, elaborar hipóteses, obter critérios para um bom 

desenvolvimento e estabelecer as prioridades para outras pesquisas. A pesquisa 

exploratória tem como característica ser flexível, e na maioria das vezes ser o ponto 

de partida para toda a concepção da pesquisa. Utiliza de métodos de dados 
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secundários e a pesquisa qualitativa. Ela visa mostrar ao pesquisador um maior 

conhecimento sobre o tema ou problema pesquisado em perspectivas. 

Na pesquisa exploratória podem ser retirados dados primários e 

secundários. Os dados primários são dados que um pesquisador gera pela primeira 

vez, com a finalidade de resolver o problema em questão. Já os dados secundários 

são dados que já foram obtidos, mas não para o objetivo em questão, e então são 

utilizados para solucionar o problema de pesquisa. Os dados secundários podem 

ajudar a identificar o problema de pesquisa, fazendo com que se entenda melhor o 

problema, eles desenvolvem uma abordagem completa do problema, identificam as 

variáveis-chave, são capazes de responder algumas perguntas da pesquisa, 

podendo testar algumas hipóteses e interpreta os dados primários com mais critério. 

(MALHOTRA, 2006; MATTAR, 2005). 

A pesquisa a realizada contém dados primários e dados secundários. Os 

dados primários são retirados através de entrevista com o sócio proprietário e junto 

aos clientes por meio do questionário estruturado. Já os dados secundários foram 

coletados junto à base da própria empresa para o resgate da quantidade de clientes 

ativos e inativos. 

Já na pesquisa descritiva, ela busca descrever algo, características ou 

funções do mercado. Serve para descrever características de consumidores, 

vendedores, ou até organizações. Ela oferece cálculos de porcentagens em uma 

população específica, mostra as características de produtos, o grau em que estão 

associadas as variáveis de marketing e faz previsões especificas. Ou seja, é um tipo 

de pesquisa conclusiva que tem como seu objetivo principal descrever algo, que são 

geralmente as características ou funções do mercado. (MALHOTRA, 2006). 

Este tipo de pesquisa tem como característica possuir objetivo bastante 

definido, procedimentos formais, bem estruturados e dirigidos para que com isso 

ocorra uma solução de problemas ou uma avaliação das alternativas de cursos de 

ação. Elas compreendem um grande número de coleta de dados que compreendem: 

entrevistas pessoais, por telefone e questionários. Esta pesquisa tem como 

principais questionamentos: quem, o que, quanto e como. A pesquisa descritiva é 

utilizada quando: for necessário descrever as características de algum grupo. 

Estimar a proporção de elementos numa população específica onde haja 

determinadas características ou comportamentos. Quando necessário descobrir ou 
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verificar a existência de relação entre algumas variáveis. (MATTAR, 2005; SAMARA, 

BARROS, 1997). 

A pesquisa qualitativa se envolve na exploração e na interpretação do 

comportamento e pensamento de menores amostras de pessoas, e também do 

estudo das pessoas que estão por trás analisando as ações realizadas. É uma 

pesquisa que pode ser altamente focada e explorada com seu conteúdo. 

A pesquisa qualitativa tem como metodologia não-estruturada e exploratória, 

onde se baseia em pequenas amostras, que proporcionam uma compreensão do 

problema. Tem como objetivos alcançar a compreensão das razões e motivações, 

tem como amostra um número mínimo de casos não representativos, não trás 

estatísticas, mas desenvolve uma compreensão no início. (MALHOTRA, 2006; 

MAXIMINIANO, 1995). 

A pesquisa qualitativa é utilizada na entrevista estruturada, realizada com o 

sócio proprietário da empresa, pois são questões abertas e precisam de mais 

qualidade nas respostas, e não tem quantidade, pois apenas uma entrevista foi feita. 

A pesquisa quantitativa é usada para medir o comportamento e as atitudes 

dos consumidores em casos que a pesquisa já foi descrita e definida. Elas servem 

para que sejam reunidos dados das amostras contidas e montadas em estatísticas 

representativas do público-alvo. O tamanho da amostra contida tem relação com a 

população avaliada, analisando o grau de confiabilidade estatístico necessário, 

tendo em conta algumas restrições, como tempo ou falta de recursos. Mas para que 

essa margem de erro seja menor, as pesquisas quantitativas, como diz no nome, 

são feitas com muitas vezes milhares de pessoas, por isso, a existência dos 

questionários estruturados e padronizados. (PALMER, 2006). 

Na pesquisa quantitativa, sua metodologia busca quantificar os dados 

obtidos, e geralmente, aplica alguma forma para análise estatística, generalizando 

os resultados da amostra para a população alvo. Sua amostra pode ser coletada 

através de um grande número de pessoas, através de uma coleta de dados 

estruturada e sua análise é estatística. (MALHOTRA, 2006; MAXIMINIANO,1995). 

No método quantitativo, o pesquisador obtém medições que apresentam 

maior validade interna, por permitir conhecer detalhes. Porém o pesquisador deve 

evitar a subjetividade nas conclusões. No método qualitativo isto é bastante 

questionado, pois, o comportamento humano não apresenta parâmetros estáveis. É 

necessária a integração entre os dois métodos nestas três circunstâncias: 
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planejamento da pesquisa, coleta de dados e na análise da informação. Neste tipo 

de pesquisa, o enfoque é fixo, e se utiliza de um meio mais seguro e que seja 

possível de se controlar no decorrer da pesquisa, para que possa haver uma 

interpretação ótima dos resultados. Podem ser delineamentos analíticos ou 

relacionais. (ROESCH, 2006). 

A pesquisa quantitativa é utilizada nos questionários estruturados realizados 

com os clientes da empresa Konstrua, e de acordo com Richardson (1999), é 

necessário um número bastante alto para elaboração da montagem de dados de 

resultados obtidos. 

Segundo Roesch (2006), os projetos que visam à pesquisa diagnóstico 

interna no clima organizacional são mais comuns. Elas visam analisar a situação 

interna da empresa, e não custam muito para o pesquisador, mas possuem 

problemas nessa pesquisa. As confidências da empresa geralmente não são 

reveladas para o estagiário, pois o gerente quase sempre não confia nele. Mas 

possuem vantagens também, como referências utilizadas para diagnosticar alguns 

aspectos da organização. E criar alguns modelos gerenciais, como gestão de 

qualidade, ou seja, uma variedade de medidas adicionadas a um diagnóstico, dando 

ênfase em satisfação do cliente, tanto externo como interno. 

Esta pesquisa-diagnóstico pode visar ainda à área de finanças, analisando 

um melhor planejamento e controle dos recursos da empresa. Na área de produção, 

o trabalho é gerado na área de matérias, como controle de estoques, por exemplo. 

Também na área de marketing, e ela oferece algumas possibilidades em 

diagnósticos internos, mas traz elevados custos para empresa e também necessita 

de um apoio total dela como um todo.  

 

1.3.2.   Contexto e Participantes da Pesquisa 

 

Neste item são apresentados os participantes da pesquisa. A pesquisa 

qualitativa abrange uma entrevista semi-estruturada com o organizador da empresa 

para se explorar sobre seus concorrentes, quantos são seus concorrentes, quais 

ações exercidas por eles, por que eles exercem essas ações, por que eles existem e 

se destacam algumas vezes mais que a empresa estudada, a Konstrua.  
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Na parte documental, utiliza-se a base de dados da empresa, o que consta 

no sistema que a Konstrua possui. Esses dados por já existirem são dados 

secundários, sendo utilizados para compreensão e apresentação para o seguinte 

projeto de pesquisa. 

Na pesquisa quantitativa são entrevistados, através de questionário, os 

clientes com o intuito de descrever percepções e expectativas com relação à 

empresa Konstrua e é necessário saber quantos clientes estão cadastrados pela 

empresa, quantos estão ativos e que realizaram compras no último ano. Sendo 

assim, se faz necessário fazer um cálculo para gerar um número de clientes com a 

margem de erro de 5% e um grau de confiabilidade de 95%.  

Conforme Roesch (1999, p. 139), “a amostra deve ser extraída de modo que 

cada membro da população tenha a mesma chance estatística de ser incluído na 

amostra”. 

A empresa possui em cadastro 3377 clientes até a data de 26/05/2008, mas 

não são todos ativos, pois no último ano através da pesquisa pode-se dizer que a 

empresa possui um número de 640 clientes que compraram na loja, totalizando 

assim, segundo Barbetta (2003), com um número de 248 pesquisas. 

 

1.3.3.  Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Neste projeto foram utilizados dois instrumentos para coleta de dados. Um 

procedimento foi a pesquisa qualitativa, que significa uma pesquisa com menores 

amostras de pessoas, altamente focada num conteúdo principal e assim explorada. 

Ela proporciona uma compreensão maior do problema. Para isso o roteiro de 

entrevista estruturada é a melhor opção neste projeto. A entrevista é o método mais 

utilizado para pesquisas de mercado e de opinião. É um método mais demorado e 

precisa de certa experiência do entrevistador. (ROESCH, 2006). 

Este roteiro de entrevista estruturado teve a finalidade de analisar também 

algumas atitudes realizadas pela concorrência, a fim de perceber onde que a 

organização pode melhorar. O roteiro foi feito com o sócio proprietário da empresa. 

Outro método realizado foi a pesquisa quantitativa, através de um 

questionário estruturado, que é o instrumento mais utilizado também neste tipo de 

pesquisa, ainda mais quando corresponde a população muito grande. Diz Roesch, 
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(2006, p.134) que “o questionário é um instrumento de coleta de dados que busca 

mensurar alguma coisa. Para tanto, requer esforço intelectual anterior de 

planejamento, com base na conceituação do problema de pesquisa e do plano da 

pesquisa, e algumas entrevistas exploratórias preliminares”. (ROESCH, 2006). A 

pesquisa quantitativa realizada teve como base no trabalho de Klock (2005).   

 

1.3.4.  Tratamento e Análise dos dados 

 

Este projeto buscou analisar os resultados, depois de realizados os dados 

quantitativos e dados qualitativos. Os dados quantitativos geram gráficos e tabelas, 

com as médias e freqüência dos dados obtidos junto aos clientes da Konstrua, 

utilizando-se o software Microsoft Excel. 

 Com os dados qualitativos ocorreu uma interpretação das informações 

obtidas com o entrevistado, no caso, o proprietário da empresa, por meio de 

categorização simples. 
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2.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, apresentam-se conceitos relevantes para o estudo do tema 

proposto, como: administração mercadológica, marketing, seus compostos e 

derivados e comportamento do consumidor. 

 

2.1.   Administração 

 

Para se ter como base, o nascimento da moderna administração data de 

1911, quando foi lançado o livro Os princípios da administração científica, de Taylor, 

onde ele descrevia a administração científica, definindo a melhor maneira para um 

trabalho ser realizado, sendo que foi amplamente aceito pelos gerentes e chefes do 

mundo inteiro. 

Taylor buscou criar uma revolução nas mentes dos trabalhadores com 

relação à administração. Ele definiu diretrizes claras para a melhor eficiência e 

eficácia da produção. Definiu quatro princípios para que resultasse na prosperidade 

da administração e dos trabalhadores, ou seja, um maior lucro e rendas. Para cada 

elemento do trabalho de um indivíduo, era necessário desenvolver uma ciência que 

substituísse o método antigo. Selecionar cientificamente e depois treinar, ensinar e 

desenvolver o trabalhador. Cooperar com os colaboradores para que fosse garantido 

todo trabalho de forma que fosse realizado conforme os princípios da ciência. Fazer 

a divisão de cada trabalho de maneira igual, da mesma forma com a 

responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. (ROBBINS, 2003; 

BARRETO, 1998). 

Já Fayol, que ao contrário de Taylor, que desenvolveu seu trabalho 

voltado a fábrica, escrevia a partir da experiência pessoal. Mais conhecida como 

teoria clássica da administração, Fayol disse que a administração era uma atividade 

comum a todos os empreendimentos humanos da empresa, no governo e em casa. 

E assim se estabeleceu quatorze princípios. Divisão do trabalho: tornando os 

funcionários mais eficientes, a produção aumenta. Autoridade: os gerentes dão 

ordens. Disciplina: os funcionários têm que obedecer e respeitar as regras. Unidade 

de comando: o funcionário recebe ordens apenas de um chefe. Subordinação dos 

interesses individuais ao interesse geral: os interesses de qualquer funcionário têm 
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que ter precedência sobre os da organização. Remuneração: Salários justos. 

Centralização: encontrar o grau de centralização de cada empresa, de acordo com 

cada situação. Cadeia escalar: a comunicação segue uma hierarquia, a autoridade 

de cima pra baixo. Ordem: pessoas e materiais em seus lugares. Equidade: 

gerentes justos e generosos com os subordinados. Estabilidade na ocupação dos 

cargos: ter pouca rotatividade se torna mais eficiente. Iniciativa: os funcionários 

podem ter iniciativas de criar e executar planos que podem resultar em maior 

empenho. Espírito de equipe: para uma melhor harmonia e união. (ROBBINS, 2003; 

BARRETO, 1998). 

Por último, Max Weber, desenvolveu a teoria das estruturas de autoridade 

e descreveu a atividade organizacional em função das relações de autoridade. Sua 

teoria tinha como características: Divisão do trabalho: tarefas simples, rotineiras e 

bem definidas. Hierarquia de autoridade: os superiores tinham poder sobre seus 

inferiores. Seleção formal: seleção através da qualidade técnica como treinamento e 

educação. Regras e regulamentos formais: garantindo uniformidade sobre as ações 

dos funcionários. Impessoalidade: regras e controles aplicados uniformemente, 

evitando o envolvimento com as personalidades e preferências pessoais dos 

funcionários. Orientação de carreira: diz que os gerentes são funcionários e não 

proprietários das empresas que administram. (ROBBINS, 2003; BARRETO, 1998). 

Talvez o mais óbvio desses elementos básicos seja um objetivo ou uma 

finalidade. O objetivo pode variar – vencer um campeonato, divertir uma platéia, 

vender um produto – mas, sem objetivo, nenhuma organização teria razão de existir. 

Além disso, todas as organizações também possuem algum tipo de programa ou 

método, como também recursos necessários e líderes, ou administradores com a 

responsabilidade de ajudá-los a alcançar os objetivos (MAXIMIANO, 2000). 

Conceituando administração, na mesma linha de pensamento de 

Maximiano, aborda-se que a mesma é um processo inerente a qualquer situação em 

que existam recursos que procuram atingir um objetivo. O processo de administrar 

compreende decisões de quatro tipos: planejamento, organização, direção e 

controle. Também pode ser dito que administração conceituada por Harold Koontz é 

a arte de realizar coisas com e por meio de pessoas em grupos formalmente 

organizados. Já Willian Newman diz que a administração consiste em orientar, dirigir 

e controlar os esforços de um grupo de pessoas com um objetivo comum. (SILVA, 

1987; SILVA, 2007) 
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A função administrativa se reparte e se distribui com outras funções 

essenciais, proporcionalmente entre a cabeça e os membros do corpo social da 

empresa. Para que esta função seja mais bem compreendida foi dividida em quatro 

processos administrativos, que são: planejar, organizar, liderar e controlar. (SILVA, 

2007). 

Desta forma, se relata: 

Planejar diz que os administradores pensam antecipadamente em seus 

objetivos e ações, e seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica, não 

em palpites. São os planos que dão à organização seus objetivos e que definem o 

melhor procedimento para alcançá-los, ou seja, determina o que o grupo de pessoas 

deve fazer. Planos são as linhas por onde a organização obtém e aplica os recursos 

que precisam ao alcance dos seus objetivos, onde os participantes da organização 

realizam as atividades que consistem em objetivos e procedimentos que são 

escolhidos, além do progresso dos objetivos onde é monitorado e medido, para que 

possam tomar atitudes corretas, caso não há uma satisfação. (MEGGINSON, 1998). 

Organizar é o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os 

recursos entre os membros de uma organização, onde eles possam alcançar com 

eficiência seus objetivos. Mas os objetivos diferentes necessitam de estruturas 

diferentes. Também como estruturar a empresa, reunir as pessoas e os 

equipamentos necessários. (SILVA, 1987; SILVA, 2007). 

Liderar é dirigir, influenciar e motivar os empregados a realizar tarefas 

essenciais. Enquanto se planeja e organiza, lidam com os aspectos mais abstratos 

do processo administrativo, a atividade de liderar e mais concreta: ela envolve o 

trabalho com pessoas. Simplificando, conduz e coordena o trabalho pessoal, os 

administradores ajudam seus empregados a darem o melhor de si. (SILVA, 2007; 

STONER, FREEMAN, 1999). 

Controlar – é certificar-se de que os atos dos membros da organização a 

levam de fato em direção aos objetivos estabelecidos. É exercida pela 

administração, e envolve quatro elementos principais: estabelecer padrões de 

desempenho, medir o desempenho atual, comparar esse desempenho com os 

padrões estabelecidos, caso sejam detectados desvios, executar ações corretivas. 

Através desta função, o administrador organiza o caminho a percorrer. 

(MEGGINSON, 1998) 
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Várias teorias surgiram com o desenvolvimento da administração, sendo 

que a seguir as mesmas serão abordadas como forma de propiciar subsídios 

teóricos para o presente trabalho. (MEGGINSON, 1998; SILVA, 2007; STONER, 

FREEMAN, 1999). 

A administração e os administradores constituem as necessidades de toda e 

qualquer empresa, tanto pequena quanto grande. A necessidade que se tem sobre a 

administração não vem simplesmente do fato de um serviço tomar grandes 

dimensões, mas administrar uma empresa, entidade pública, privada é totalmente 

diferente de administrar a si mesmo, ou um negócio como a medicina, um 

consultório de advocacia. Por isso que os administradores fazem seus serviços por 

conta do que sabem e não por ordem de superiores, pois sabem o que deve ser feito 

e até onde se pode chegar. (DRUCKER, 1998). 

Nos itens a seguir são analisadas algumas partes da administração, com 

ênfase em administração mercadológica. O próximo item é com relação ao 

marketing, sua história e seu significado. 

 

2.2.   Marketing 

 

Muito tem se falado sobre marketing, e mesmo assim permanecem dúvidas 

sobre o que significa. Isto é normal, pois vários conhecimentos e práticas que os 

homens vêm desenvolvendo sempre antecedem a existência de alguma explicação 

teórica. Isso mostra a preocupação que o homem tem em resolver seus problemas 

ou facilitá-los na execução. O marketing já se pratica a milhares de anos, mas como 

uma área de conhecimento ele se concretizou no século XX, pois agora ele está 

sendo muito mais praticado. Para que se possa entender melhor sobre o marketing, 

é preciso se analisar quatro aspectos que são: filosófico, sobre o que seria o 

marketing; gerencial, como se operar; funcional, para que serve; e estratégico, onde 

utilizar. (SIQUEIRA, 2005). 

Pode-se dizer que o marketing é um processo amplo e necessita de um 

entendimento sobre seus componentes. Necessita saber seu conceito, as definições 

do marketing e qual seu papel na sociedade. 

AMA (American Marketing Association) definiu marketing como processo de 

planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de idéias, 
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bens e serviços, organizações e eventos para criar trocas que venham a satisfazer 

objetivos individuais e organizacionais”. (LAS CASAS, 2006, p.9). 

Marketing é a área do conhecimento onde atinge todas as atividades com 

relação à troca de materiais. Com orientação para a satisfação do cliente, visando 

seu desejo e suas necessidades, buscando alcançar os objetivos de empresas ou 

pessoas, considerando sempre o ambiente onde se atua e o impacto que causam ao 

se realizar uma troca visando o bem estar da sociedade em geral. Para haver troca 

têm que haver um produto, e a partir do momento que foi criado este conceito, 

alguns produtos foram sendo especializados, e assim o processo se tornou mais 

fácil, pois a sociedade que se beneficiou com essa evolução. A troca é caracterizada 

pela oferta de algum produto com o recebimento de algum outro benefício, outro 

produto ou alguma moeda. (LAS CASAS, 2001). 

Um dos objetivos do marketing é identificar as oportunidades e os nichos de 

mercado que aparecem constantemente, além de preencher os recursos, otimizando 

o tempo, seus recursos e custos. As atividades de criar e levar o produto até o 

cliente e sua atividade de comercialização, faz do marketing uma ferramenta 

necessária, podendo associar as atividades de estudo de identificação de mercado e 

suas preferências de consumo. Os objetivos de marketing devem condizer com os 

objetivos da empresa especificando sempre um prazo para realizá-lo. (RICHERS, 

2000; SANT’ANNA, 1998; LAMB, HAIR, MCDANIEL, 2004). 

O termo Marketing significa ação no mercado, em inglês, e as empresas 

utilizam para vender mais, corrigir erros, e mostrar ao consumidor sobre determinado 

produto, deixando-o consciente. (LAS CASAS, 2006). 

Ele é usado com o intuito de entender quais as necessidades dos 

consumidores finais, ou até mesmo de indústrias ou distribuidoras. Através de um 

processo de pesquisa, o comportamento do consumidor é analisado, mostrando 

assim, quais segmentos eles podem estar satisfeitos ou não, qual pode ser o alvo de 

atuação da empresa, qualquer diferenciação que pode ser oferecida, para criar ou 

adaptar algum produto, marcas, para que satisfaça a essas necessidades. Para isso, 

deve-se tomar cuidados como colocação a amostra desses, para que os 

consumidores saibam de sua existência, através de propagandas, publicidade, entre 

outros. (NEVES, 2007). 

O marketing deve partir das necessidades dos consumidores potenciais, 

mas não com o processo de produção. O marketing busca antecipar as 
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necessidades. Ou seja, é o marketing e não a produção quais bens e serviços 

devem ser desenvolvidos, desde design, produto e embalagem; preços; 

propaganda; os serviços de pós-venda; assistência técnica e até a garantia. (PINHO, 

1998). 

O marketing tem concentração em análises competitivas, mercado ou 

comportamento do consumidor, podendo incluir o perfil de cada um, através de uma 

análise, definindo quais segmentos do mercado, e a elaboração de plano de 

marketing. Pode-se concentrar ainda nas análises de cadastro, relações com preço, 

produto, praça, promoção e administração de vendas. (ROESCH, 2006). 

Existem outras concepções mais modernas para o marketing. É a atividade 

humana que é dirigida para a satisfação dos desejos e necessidades através de 

processos de troca. Ele envolve atividades de troca conduzidas por pessoas físicas 

ou jurídicas para que haja a satisfação dos homens. (SIQUEIRA, 2005). 

O marketing continua evoluindo, junto com seu significado. Ontem 

marketing significava um conjunto de instrumentos que contribuíam para o aumento 

da produtividade e da rentabilidade de tal empresa. Hoje sua área de atuação é mais 

ampla, e se diz que marketing busca a realização das trocas mencionadas, visando 

conquistar os objetivos das empresas e conquistando os clientes. (BERNARDEZ, 

2005). 

Pode-se dizer, portanto, que o marketing nasceu da necessidade de adaptar 

a atuação da nova empresa capitalista em economias baseadas no predomínio da 

oferta a outras fundamentadas no predomínio da demanda. (GOMES, 2003). 

Conclui-se que o marketing é o processo pelo qual a economia está 

integrada à sociedade servindo suas necessidades. Busca criar e manter clientes. 

Realiza os desejos dos humanos através dos processos de troca, trazendo a 

satisfação. 

Lidar com os processos de troca exige uma considerável quantidade de 

trabalho e habilidade. Os indivíduos tornam-se bastante astutos quando compram, a 

fim de satisfazerem às suas necessidades domésticas. Ocasionalmente, eles 

também vendem seus carros e serviços pessoais. As organizações são mais 

profissionais ao tratarem dos processos de troca. Tem de atrair recursos de um 

conjunto de mercados, convertê-los em produtos úteis e negociá-los em outro 

conjunto de mercados. Nações inteiras também planejam e administram relações de 
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troca com outras nações. Procuram relações comerciais e trocas com outras nações 

que proporcionam benefícios mútuos. (KOTLER, 1987) 

Administração mercadológica é o setor da administração de empresas que 

trata dos problemas de mercadização. A administração mercadológica é, antes de 

mais nada, administração aplicada a uma área especifica. Para que lhe cabe é 

necessário que exerça diversas funções: planejamento, organização e controle. 

(ARANTES, 1978). 

Kotler (1998), ainda diz que marketing é a atividade humana dirigida para a 

satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca. 

Sobre os aspectos podem-se citar alguns tópicos, e abaixo se fala sobre 

segmentação. 

 

2.3.   Segmentação 

 

Segmentação é o processo de escolha do público alvo, concentrando os 

esforços para garantir a melhor venda e o melhor posicionamento do produto e 

serviço atendendo as necessidades dos clientes diferenciando-os dos concorrentes.  

Tem como finalidade ajudar o profissional de marketing ajustar os compostos 

direcionando o mercado, esse composto por pessoas ou organizações com 

necessidade ou desejos e com recursos e disposição para comprar. A segmentação 

de mercado ajuda a empresa a definir as necessidades e os desejos do mercado. 

Com isso, há uma visão holística de onde se devem investir os recursos e alocar 

seus serviços. (LAMB, HAIR, MCDANIEL, 2004; MCCARTHY, PERREAULT, 1997; 

ENGEL, BLACKWELL, MINIARD; 2000; GRACIOSO, 2002). 

Segmentação significa um reconhecimento por algo efetuado com sucesso 

em uma empresa. Pode ser reconhecimentos distintos, com relação às compras 

efetuadas, e seus retornos, apesar de que nenhuma oferta satisfaça a todos os 

clientes. Cada segmento de mercado tem sua forma de lidar com cada oferta e a 

empresa tem que estudar suas oportunidades para tomar uma decisão e ter uma 

posição. (KOTLER, 1998). 

 Pode-se dizer também que é um processo onde existe a divisão de grupos 

heterogêneos em homogêneos entre si, e com isso, se formam segmentos com 

características comportamentais e de necessidades. Este processo pode ser 
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realizado por diversos modos: intuitivamente ou por meio de processos 

extremamente sofisticados, onde são utilizados dos mais modernos softwares e 

pessoas com muito conhecimento de estatística, matemática ou até mesmo 

psicologia para que possam agrupar estes consumidores. (MOREIRA, 2005). 

Outro aspecto importante da área mercadológica é o posicionamento, 

definido abaixo. 

 

2.4.   Posicionamento 

 

É a estratégia que tem por finalidade influenciar a percepção dos clientes 

para produtos ou serviços potenciais. A posição é o lugar que o produto ocupa na 

mente do consumidor em comparação com os concorrentes. O posicionamento faz 

com que o cliente lembre de uma forma ou de outra da empresa, captando aspectos 

positivos e negativos. Esse processo é natural não sendo arbitrária, cada empresa 

atrairá consumidor por um de seus atributos. A percepção dos consumidores é vista 

como processo em que as empresas oferecem seus produtos ou serviços que elas 

dispõem, ou seja, deve ser perceptível de forma a influenciar na hora da compra. 

Avaliando os mercados internos e externos através da concorrência pode se obter 

uma boa fonte para o planejamento e o posicionamento do produto ou serviço, a 

mensagem que foi transmitida deve ser simples e compreensível para atingir seus 

objetivos. (LAMB, HAIR, MCDANIEL, 2004; KOTLER, 2003; MARTINS, 2000; RIES, 

1999; TROUT, 1999). 

Posicionamento é o desenvolvimento da oferta da empresa, para que ocupe 

um lugar especifico e valorizado para que os consumidores conhecam. Para isso, a 

empresa precisa decidir as diferenças para que promova juntamente aos 

consumidores. De um modo geral, é vantajoso se estabelecer uma diferença, 

conforme vá satisfazendo os critérios de importância, superioridade, 

comunicabilidade, disponibilidade e rentabilidade. O posicionamento dependerá das 

análises dos segmentos de mercado, da dinâmica da competição e das forcas e 

fraquezas da empresa. (NEVES, 2007) 

Outro item relacionado ao marketing e ao comportamento do consumidor é 

a satisfação e fidelidade de cada cliente. E esta relacionada a seguir. 
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2.5.   Satisfação e Fidelidade 

 

A satisfação do cliente no mercado competitivo que se tem hoje é o fator 

que mais se pesa no momento em que ele realiza a compra, pois com essa 

satisfação é que ele pode voltar a comprar ou recomendar a outras pessoas. E para 

que haja essa satisfação é preciso existir o máximo de esforço das equipes de todos 

os setores de uma determinada empresa.  

As empresas têm que ter qualidade nos serviços, no atendimento prestado 

ao cliente, aonde o relacionamento vá se desenvolvendo não apenas com o gerente 

da área, mas sim com todos os colaboradores. Mas até as empresas com baixa 

qualidade em serviços podem ter um nível mais alto de compras pelo mesmo cliente, 

elas apenas têm que ter preços mais baixos, mas podem não atingir a satisfação do 

cliente. Neste caso, a concorrência também pode adotar uma política de preços 

baixos aliado ao bom atendimento de serviços, sendo assim, fica mais difícil dos 

clientes continuarem fiéis. (PALMER, 2006). 

Satisfação do cliente é o grau de felicidade experimentado por ele. Ela é 

produzida por toda uma organização, por todos os departamentos, todas as funções 

e todas as pessoas. Entre os clientes se incluem compradores externos de bens e 

serviços da organização, fornecedores, a comunidade local, funcionários e gerentes. 

(DESATNICK, 1995). 

A fidelidade do cliente pode ser abordada em dois conceitos. Abordagem 

comportamental, que é definida como resultado do comportamento humano, sobre 

suas atitudes na participação das compras e freqüência das compras. Outra 

abordagem é baseada nas atitudes, mas descrever apenas o comportamento atual 

do consumidor não é suficiente. Pois uma análise e uma descrição própria devem 

ser requeridas para justificar as atitudes e preferências de cada consumidor. 

(FOURNIER, 1994). 

 

  

2.6.   Composto de Marketing 

 

O composto de marketing, também conhecido como composto 

mercadológico ou marketing mix é o conjunto de estratégias usadas – desde a 
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concepção do produto até a sua colocação no mercado – para criar valor para o 

cliente e atingir os objetivos de marketing da organização. Ele não é uma teoria de 

gestão que derivou de alguma análise científica, mas sim uma estrutura conceitual 

onde se destaca as principais decisões tomadas pelos chefes a fim de configurar as 

ofertas para que possa atender as necessidades dos clientes. São utilizadas para 

um desenvolvimento estratégico que pode ser medido tanto em longo prazo com em 

curto prazo. Os quatro elementos básicos do composto de marketing são: produto, 

preço, praça e promoção. Cada um deles tem a sua responsabilidade e importância 

e cabe ao profissional de marketing escolher qual deles enfatizar. (MOREIRA, 2005; 

PALMER, 2006). 

Poder é a capacidade que alguém ou algo tem para agir ou impor aos 

contrários de algum ambiente político institucional, a política é um conjunto de ações 

proposto por uma empresa buscando influenciar ou conquistar o conhecimento a 

outros mercados. Projeto significa alguma pesquisa montada visando algum 

crescimento da empresa, sua meta. E o preparo é a colocação do projeto em 

prática, necessitando de algumas condições para realização do mesmo. (VAZ, 1995) 

O quadro abaixo se refere ao composto dos quatro P’s, com uma explicação 

simplificada e fácil de ser entendido. 

 

Produto Preço Praça Promoção 

Produto 

Marca nominal 

Marca registrada 

Embalagem 

Serviços 

Garantia 

Testes 

Desenvolvimentos 

Qualidade 

Diferenciação 

Preço 

Descontos 

Condições 

Pagamento 

Credito 

Prazo 

Canal de 

distribuição 

Distribuição física 

Transportes 

Armazenagem 

Logística 

Propaganda 

Publicidade 

Venda Pessoal 

Promoção de 

Vendas 

Relações Públicas 

Merchandising 

Embalagem 

Quadro 01: Composto dos quatro P´s. 
Fonte: Adaptado de PINHO (1998) e LAS CASAS (2001). 
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O quadro 02 diz respeito ao fluxo de atuação dos quatro P’s, onde ele está 

inserido. 

  

 

   Tecnologia   Economia   Legislação   Concorrência 

 

                Produto 

      Empresa     Preço  Consumidor 

                Praça 

                Promoção 

 

   Política   Outras variáveis 
 

Figura 01: Marketing de bens 
             Fonte: LAS CASAS, 2006, p.287. 

 

2.6.1.  Produto 

 

O produto ou um serviço é considerado adequado ao consumo quando 

atende as necessidades e aos desejos de seus consumidores alvo. Produto é o 

meio por onde as organizações satisfazem as necessidades dos seus clientes. Um 

produto certo deve ter: forma, peso, consistência, qualidade e padronização, em 

termos de características, desempenhos e acabamentos; modelos e tamanhos, que 

atendem as expectativas e necessidades; e configuração, a apresentação do 

produto em termos de apresentação física, embalagem, marca e serviço. Refere-se 

ao que os profissionais de marketing oferecem aos seus clientes. Além do produto 

em si, existem os benefícios, que são os serviços prestados em função de sua 

aquisição. (McCARTHY, PERREAULT, 1997; ROCHA, CHRISTENSEN, 1999; 

PALMER, 2006). 

O produto tem um ciclo de vida, sua introdução no mercado, crescimento, 

maturidade e seu declínio. Produto significa a oferta de uma empresa que satisfaz a 

uma necessidade. A idéia de produto como satisfação de consumidores potenciais 

ou de benefícios para eles é muito importante. Muitos gerentes ficam presos em 
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detalhes técnicos. Pensam no produto em termos de componentes físicos, como 

transistores e parafusos. Esses são importantes para eles, mas os componentes 

exercem pouco efeito sobre como a maioria dos consumidores vêem o produto. Eles 

desejam apenas um produto que satisfaça a suas necessidades. A qualidade e a 

satisfação dependem da oferta do produto. A qualidade de um produto também deve 

ser determinada a partir de como os consumidores o vêem. (MOREIRA, 1995; VAZ, 

1995). 

Ou seja, produto é o que uma empresa cria, produz, desenvolve ou informa 

de acordo com uma demanda existente ou gerada, tudo aquilo que pode ser capaz 

de satisfazer a um desejo. 

 

2.6.2.  Praça 

O produto ou serviço só tem utilidade se posicionado junto ao seu mercado 

consumidor. A escolha do ponto para o produto ou serviço relaciona a escolha do 

canal de distribuição com: atacado, varejo ou distribuidor; transporte do produto; e 

armazenagem do produto. A palavra praça ou distribuição pode assumir dois 

sentidos. Pode estar ligado ao planejamento de marketing, ou seja, qual é a melhor 

forma para que o consumidor tenha acesso aos produtos e aos serviços da 

empresa. A esta decisão se da o nome de canais de distribuição. Praça é o local 

onde os consumidores finais podem adquirir determinado produto. (ROCHA, 

CHRISTENSEN, 1999). 

Outro sentido diz respeito a atividades de tempos e movimento, e envolvem 

decisões como as seguintes: qual é a melhor forma de movimentar estoques; qual é 

o transporte mais adequado para fazer as mercadorias chegarem ao seu destino e 

quais são as melhores formas de operacionalizar esses fatores. Resume-se então 

que praça é toda estrutura que se relaciona com os canais de distribuição e de 

logística que viabilizam a entrega ou aquisição do produto ao cliente. Os clientes 

preferem comprar os produtos onde o processo de compra ou consumo for mais 

fácil, mais prático, e para isso as empresas têm que se acostumarem em produzir ou 

comercializarem mercadorias ou serviços em locais mais convenientes, mais 

práticos para o consumidor. (MOREIRA, 1995; VAZ 1995; PALMER, 2006). 
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2.6.3.  Preço 

 

O produto deve ser certo, deve estar no ponto certo e deve transferir a 

posse no preço certo. O preço pode ser considerado: posto na fábrica; posto no 

cliente; atacadista; varejista ou distribuidor; líquido com desconto ou bruto sem 

desconto; desconto por quantidade; por condição de pagamento; etc. também 

representa o custo monetário do produto, a quantidade de dinheiro que os 

consumidores têm que pagar para adquiri-lo. (ROCHA, CHRISTENSEN, 1999). 

Para o profissional de vendas, o preço permite expressar o valor do produto 

e gerar receita. Já para o consumidor, o preço é um padrão de medida usado para 

julgar o valor e potencial de satisfação. Sem dúvidas que o preço é o valor cobrado 

por algo, que pode ser, por exemplo: as faculdades cobram anuidade, os 

proprietários de terras e imóveis cobram aluguel, os hotéis cobram diárias, os 

bancos cobram juros de seus empréstimos, as transportadoras frete, médicos, 

advogados, consultores cobram honorários, empregados desejam salários, etc. 

(MOREIRA, 1995; VAZ, 1995). 

Preço então é o valor atribuído a um produto ou um serviço. Deve-se 

sempre levar em consideração sua qualidade, o custo benefício, a concorrência do 

determinado produto e o valor que é vendido ao cliente. O preço é também o único 

elemento do composto de marketing que não se refere às despesas, como os 

outros, e sim as receitas, ao lucro. (PALMER, 2006). 

 

2.6.4.  Promoção 

 

O composto promocional do produto ou serviço compreende a publicidade, 

as relações públicas, a promoção de vendas, a venda pessoal e o merchandising. A 

promoção refere-se a informar, persuadir e influenciar as pessoas na escolha de 

produtos, conceitos ou idéias. O composto promocional envolve propaganda, com 

seus anúncios impressos e eletrônicos, promoção de vendas, relações públicas e 

venda pessoal. (ROCHA, CHRISTENSEN, 1999). 

Propaganda é a técnica de criar opinião pública favorável a um determinado 

produto, serviço, instituição ou idéia visando orientar o comportamento humano das 

massas num determinado sentido. Promoção é a comunicação da informação entre 
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vendedor e comprador potencial ou outros do canal para influenciar atitudes e 

comportamento. Um gerente de marketing tem o principal trabalho na promoção de 

dizer aos consumidores alvos que o produto certo está disponível, no preço certo e 

na praça certa. É a técnica utilizada pelas empresas para se comunicar com o 

mercado-alvo, através dos benefícios oferecidos com seus produtos.  (MOREIRA, 

1995; VAZ, 1995; PALMER, 2006). 

Na promoção existe a promoção de vendas, que é uma técnica para 

promover as vendas, ou seja, ela que dá o impulso, alavanca, desenvolve as 

vendas. A promoção de vendas prepara o caminho para a execução das vendas. É 

o conjunto de meios destinados a acelerar ou desenvolver a venda de um produto 

ou serviço, levando-o enfaticamente até o público consumidor (SIMONI, 1997; 

PINHEIRO, 2001). 

Outro tipo de promoção é a publicidade, que passou a ter importância na 

segunda metade do século XIX, quando inicia a relação entre o desenvolvimento da 

publicidade com a industrialização e o crescimento dos mercados de grane 

consumo. A publicidade veio para promover e estimular o intercâmbio de bens e 

serviços. A publicidade faz a rota entre a produção e o consumo, sendo que 

independente de outras funções da publicidade que possam ser observadas na 

sociedade, seu objetivo comercial se sobrepõe a qualquer outra consideração e 

leva-se em conta que a publicidade constitui uma alternativa opcional entre as 

atividades possíveis do negocio e que sua avaliação final só depende do papel que 

desempenhará na realização dos objetivos de marketing da empresa. (GOMES, 

2003). 

A propaganda também é um tipo de promoção de vendas, e ela se 

manifesta estrategicamente através de planos de mídia bem elaborados e que são 

levados ao público através dos veículos de comunicação como: televisão, rádio, 

jornal, revista, outdoors. A propaganda leva ao consumidor o produto, e é usada 

como estímulo de persuasão de compra, tendo como veículo a mídia. (PINHEIRO, 

2001). 

Verifica-se então que a promoção é o esforço que a empresa faz para 

comunicar a existência de seus produtos e serviços ao mercado externo e promovê-

los, utilizando dos meios de comunicação, para chegar até o cliente. 
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3.   Desenvolvimento da Pesquisa de Campo 

 

Nesta seção foi realizada a demonstração dos resultados obtidos com toda 

a pesquisa, e também dados da empresa, dados como objetivos, suas missões, 

visões e a conclusão da pesquisa, através de respostas específicas. 

 

3.1.   Caracterização da Empresa ou da Organização 

 

Este presente trabalho conforme mencionado na introdução, diz respeito ao 

comportamento do consumidor na empresa Konstrua Materiais para Construção 

Ltda. e neste capítulo alguns aspectos serão comentados para que se possa 

entender quem e como é a empresa. 

A empresa Konstrua foi aberta no dia três de julho de mil novecentos e 

oitenta e nove, adquirindo dois terrenos de esquina na Rua Estefano José Vanolli, 

hoje número 1669, bairro de São Vicente, Itajaí, contando com o apoio do pai da 

sócia, Sr. Irineu Bompani, pois a empresa foi fundada pelo casal Sergio Ronchi e 

Doriseti Bompani Ronchi. Irineu Bompani ajudou ainda com um caminhão 

emprestado, pois ele possuía um engarrafamento de aguardente, possuindo alguns 

caminhões. A empresa iniciou com dois funcionários, que trabalhavam na parte 

externa, fazendo entregas, e os sócios trabalhando nas vendas. Hoje o primeiro 

funcionário contratado pela empresa continua como colaborador da Konstrua, 

estando na empresa os mesmos 19 anos que a empresa possui de atuação no 

mercado. Walmor Dal Toe atualmente é gerente geral da empresa, pela confiança e 

capacidade que demonstrou ao longo desses anos. Nos primeiros dois anos os 

proprietários evoluíram e compraram a parte do Sr. Irineu, passando a ser apenas 

do casal. Ainda compraram mais um caminhão grande para entregas do mesmo que 

ainda hoje faz parte do patrimônio da empresa. Com o passar do tempo e com a 

competência dos administradores foi se adquirindo terrenos para ampliação da 

empresa. Hoje a empresa possui uma área de 600 mt2 de área de vendas, 

financeiro e administração geral, e 5000 mt2 de área para depósito de materiais. No 

total são 2000 mt2 de área construída. Foram conquistados pela empresa sete 

veículos para entrega, sendo cinco caminhões, uma moto, e uma pá carregadeira 

para ajudar nas entregas de brita e areia. Hoje a empresa Konstrua conta com 
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quinze colaboradores, sendo dois deles seus filhos, Diego Ronchi e Mariana Ronchi, 

que estão dando continuidade ao trabalho conquistado pelos seus pais, que são os 

dois sócios. 

Este ano de 2008, a empresa completou 19 anos de trabalho e atendimento 

ao público em geral. Já existe o pensamento da abertura de outra loja, uma filial ou 

em Itajaí, ou alguma cidade da região, para que assim a empresa possa cada vez 

mais bem atender seus clientes e assim, crescer cada vez mais. 

Conforme dados coletados na empresa, existem cadastrado 3377 clientes, 

mas nem todos compraram na empresa no último ano. Estima-se uma média de 640 

clientes atuais que compraram no ano de 2007 e 2008, sem contar os clientes que 

compram a vista e não fazem cadastro. 

Na cidade de Itajaí e região existem várias lojas de materiais para 

construção, tornando uma concorrência acirrada, algumas lojas levando preços bons 

ao cliente, outras o atendimento, ou os dois fatores também. Por uma contagem 

verifica-se que existam na cidade de Itajaí aproximadamente cinqüenta 

concorrentes, alguns diretos, outros indiretos, ou seja, não influenciam nem afetam 

na empresa estudada Konstrua, empresas menores ou mais longes. 

 

3.1.1.         Missão 

 

Satisfazer as necessidades dos clientes em relação a nossa organização, 

prezando por oferecer materiais de qualidade comprovados, a preços justos, 

mantendo assim uma concorrência coerente no mercado. 

 

3.1.2.         Visão 

 

Alcançar a excelência frente ao mercado consumidor e concorrentes com 

objetivo de oferecer materiais em geral para construção civil e seus clientes. 

 

3.1.3.         Valores 

 

• Respeito aos consumidores e fornecedores; 

• Compromisso com a sociedade para a prestação de bom serviço; 
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• Ética na aplicação de suas atividades no dia-dia. 

 

3.1.4.  Fornecedores 

 

A Konstrua compra materiais de diversos fornecedores, tanto grandes 

empresas multinacionais, como a Amanco que fornece tubos e conexões, 

Votorantim, com diversidades em produtos, como cimentos, ferros. Também micro 

ou empresas pequenas, que são da região ou da própria cidade Itajaí. Existem 

alguns atacadistas que fornecem vários tipos de produtos, com preços acessíveis, e 

com rápida entrega, e com um relacionamento amigável, trazendo uma satisfação 

entre as duas empresas. 

Pode-se citar algumas empresas de grande porte além das citadas Amanco 

e Votorantim, como Tancal, que fornece a cal, empresas de piso, que ficam em São 

Paulo, como Cristofoletti, Duragres, Delta, Incopisos, empresas de metais sanitários, 

Docol, Imperatriz, Stoc metais, fornecedores de balcões para banheiro, Imbralit e 

Isdralit, fornecedores de telha de amianto. Fort lev, q fornece caixas d’água. 

Nas empresas da região se destacam os atacadistas, que são Orion, 

Benassi, Valper, Ferhmann, outras empresas como a Certa, empresa de rejunte e 

argamassa. Olarias, que fornecem artefatos de barro, britadores e portos de areia, 

onde quem fornece são os freteiros que possuem caminhões caçamba. Serrarias, 

que fornecem madeiras para caixaria e acabamento. 

 

3.1.5.  Funcionários 

 

Atualmente a Konstrua atua com quinze colaboradores. Sendo que duas 

mulheres trabalham no financeiro, como caixa, contas a receber e a pagar, 

telefonista também. No balcão a empresa conta com seis vendedores, sendo que 

um é o gerente da loja, outro é responsável pela parte das entregas de materiais, em 

um também é moto-boy, agilizando cobranças e entregas pequenas, alem de cuidar 

do estoque interno da empresa. 

Na área externa, a Konstrua possui sete funcionários, um cuidando de um 

depósito, onde ficam as areias, britas, tijolos, ferros, madeiras. Outro cuida de outro 

depósito, ao lado da empresa, onde estão os cimentos, cal, pisos, portas, forro, 
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tubos. Um motorista para as entregas com o caminhão caçamba e outros dois 

motoristas para as entregas com as caminhonetes junto de dois ajudantes. 

 

3.1.6.        Clientes 

 

Os clientes da Konstrua geralmente são aqueles clientes fiéis, que sempre 

que precisam de material para construção, procuram à empresa para que possa 

atender ao cliente. Geralmente estes clientes fazem pesquisa de preço, apenas para 

comparar, sendo que eles adquirem nossos produtos mesmo assim. 

A Konstrua possui clientes que utilizam de seus serviços há muito tempo, 

alguns que constroem sempre e outros que pouco, mas sempre freqüentando a loja, 

e comprando algum material, mostrando que é um cliente satisfeito com o serviço 

prestado. 

 

3.2.          Resultados da Pesquisa 

 

Neste capítulo é descrito e analisado as pesquisas aplicadas na empresa 

Konstrua Materiais para Construção Ltda. É analisada a pesquisa qualitativa 

realizada com o proprietário, e também as duzentas e quarenta e oito pesquisas 

quantitativas que os clientes responderam. 

 

3.2.1.  Descrição da organização 

 

Esta parte do trabalho foi elaborada com base na entrevista realizada no dia 

04/09/08 com o Sr. Sérgio Ronchi, proprietário da loja Konstrua.  

Sérgio Ronchi, 44 anos, tem apenas o segundo grau, não tem cursos, e 

atua apenas no ramo da construção civil. Ele diz que a Konstrua criou um nome 

sólido no mercado, onde atingiu clientes fiéis, que já compram há anos. Dentro do 

bairro São Vicente, onde a empresa é situada, é muito conhecida, pelo tempo de 

existência, e ela vem crescendo junto com o bairro, que cresce cada dia mais. 

A Konstrua possui muitos concorrentes. Qualquer empresa que trabalhe na 

construção civil se torna um concorrente. Cada caso pode ser diferente. Pode-se ter 

como exemplos os orçamentos feitos, como o material bruto. Em Itajaí, tem as lojas 
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maiores como Cassol, Casas da Água, lojas menores como Constru Fort, Cidade 

Nova, distribuidoras de aço da região. Nos materiais de acabamento existem as 

lojas Hidroart, Cassol, Casas da Água e A. Bittencourt. 

A quarta pergunta feita ao responsável foi sobre vendas, que procedimento 

é utilizado para boas vendas. Foi respondido que o preço é o primeiro item 

analisado, após a entrega rápida e por último, mas que deveria ser o primeiro, o 

atendimento. Para o estabelecimento de preços é utilizado o preço de custo, 

calculado os impostos, transportes e a margem de lucro que possa arcar com as 

despesas fixas e sobre um lucro líquido, mas devido a grande concorrência se torna 

difícil de fazer esta conta. Então os preços são formados de acordo com a 

concorrência. A empresa não promove promoções. Apenas preços como desconto 

dependendo de cada orçamento. 

Outra pergunta da entrevista foi sobre o relacionamento com outras 

empresas do mesmo ramo, e a resposta foi positiva. Existe contato entre várias 

empresas, havendo empréstimos e trocas de matérias. O Sr. Sérgio pratica algumas 

ações para atrair clientes e para o crescimento da mesma, mas são ações que 

algumas vezes dão certo, outras não. 

Para o próximo ano existe a intenção de abrir mais uma loja Konstrua na 

região, pretendendo ampliar seus negócios. Nas ações implementadas pela 

concorrência, a empresa realiza algumas ações, que são preços melhores nos 

orçamentos, algum brinde ou bônus, para que possam atingir o novo cliente na 

divulgação da loja. 

 

3.2.2.  Segmentação da carteira de clientes da organização em 

relação ao perfil de compra e freqüência 

 

A segmentação de clientes tem relação ao que cada cliente compra em 

determinado período, e o que compra. Cada cliente tem suas necessidades e 

desejos e serão representados a seguir. 

Conforme dados secundários, pois foram dados retirados do sistema que a 

empresa possui, determinou-se que todos os clientes compram geralmente à 

mesma proporção de materiais que a empresa comercializa, de acordo com cada 

obra, e sua freqüência depende de cada cliente e cada obra também, mas 
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geralmente o dono da obra freqüenta a loja quinzenalmente, para fazer pagamentos 

ou até mesmo para fazerem suas compras, orçamentos, busca de preços. Estes 

donos de obras correspondem a um número de aproximadamente trezentas 

pessoas. Em média cento e oitenta pessoas freqüentam a loja quinzenalmente, 

outros oitenta, semanalmente, e outros quarenta mensalmente. Já os construtores 

ou pedreiros, ajudantes de pedreiro freqüentam a loja toda semana, no mínimo uma 

vez, pois geralmente eles pedem por telefone, mas são os mais freqüentadores que 

utilizam do serviço do balconista. Os pedreiros totalizam um número de em média 

duzentas pessoas por mês freqüentando a loja mensalmente. Grande maioria, cento 

e cinqüenta pessoas freqüentam a loja semanalmente, e os outros cinqüenta 

durante o mês. Isto porque muitos clientes pedem mercadoria por telefone, e outros 

são clientes novos. 

Esta proporção diz respeito ao cliente que procura um comércio de material 

para construção, busca materiais desde o fundamento, que é o material bruto, até o 

acabamento, finalizando sua obra. O consumidor que vai começar a construir irá 

utilizar o material de fundamento, e levantamento da obra. Esse material é 

conhecido como material bruto, e estes materiais são a madeira para caixaria, os 

ferros, pregos, arames, a areia, brita, a mistura, que é a areia e brita misturada em 

proporção para a concretagem, cimento, a cal. No momento do levantamento o 

tijolo, bloco de concreto, os produtos para evitar infiltrações, e na cobertura o 

madeiramento, telhas, ou a laje pré-moldada. Ainda no material bruto, uma obra 

necessita de tubos para água e esgoto, conexões, caixas d’água, a parte elétrica, 

mangueiras, fios. 

Outros materiais oferecidos pela Konstrua são os materiais de acabamento, 

que são os materiais para o término da obra. São materiais como os pisos, 

argamassas e rejuntes, materiais para banheiro, como vasos sanitários, balcões, 

metais, as janelas e portas, na parte elétrica, os interruptores e tomadas, por 

possuírem diversos modelos. A Konstrua também vende tintas, que é a parte final da 

obra. 

O comércio de material para construção ainda disponibiliza de alguns 

acessórios, como material para pedreiros, como carrinho de mão, ferragens como 

martelo, entre outros. Além de alguns materiais diversos que são vendidos em 

pouca quantidade, como parafusos, abrasivos, acessórios do dia a dia, e também 

até alguns materiais diferentes da construção civil. Telefones, mesas, cadeiras, 
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prateleiras, acessórios que são vendidos em pequena quantidade, mas que 

possuem uma margem de lucro maior. 

Se tratando da margem de lucro dos materiais, os acessórios são os 

produtos que mais geram lucro, e os que menos vendem, são materiais de baixo 

valor de venda, pouca procura, mas margens em que às vezes ultrapassam 100% 

de lucro. Muito diferente do material bruto, onde se trabalha entre 10% e 20%, por 

serem produtos com giro muito maior e muita concorrência. Os materiais de 

acabamento são os melhores de serem vendidos, segundo o entrevistado, pois são 

materiais com bastante número de vendas e margem de lucro maior que o material 

bruto, apesar de este não ser o ponto forte da empresa Konstrua, pois na cidade de 

Itajaí e região possuem lojas de materiais para construção de maior porte, com mais 

variedade de produtos para acabamento com preços um pouco melhores, por terem 

um poder de compra melhor. O entrevistado disse que o maior número de vendas 

está no material bruto, que é o mais procurado e por possuir preço bastante 

acessível. 

Com base no sistema, pode-se concluir que o material bruto corresponde 

em média a 60% do faturamento mensal, deixando pra trás o acabamento com 

média de 30% e os materiais de acessórios e miudezas com apenas 10%. 
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Gráfico 01: Faturamento da empresa com relação a materiais vendidos. 
Fonte: Dados Secundários (2008). 
 

Sobre o gráfico 01, pode-se dizer que as vendas estão mais focadas sobre 

o material bruto, pois ele que está trazendo maior lucratividade para a empresa, 

mesmo sendo o que possui a menor margem de lucro. Os acessórios representam 
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pouco sobre o faturamento, pois os valores são menores e a procura por eles não é 

grande quanto o material bruto. Já o material de acabamento possui uma 

lucratividade um pouco maior q os acessórios, apesar de vender pouco, mas o 

porcentual de lucro é razoável. 

 

 

3.2.3.  Identificação da percepção e expectativas do consumidor. 

 

Nesta parte são apresentados os resultados dos questionários respondidos 

pelos clientes. Segundo a tabulação realizada e a percepção que o acadêmico 

concluiu sobre os resultados. 

Os questionários foram respondidos entre os dias três de julho de dois mil e 

oito, e quatro de setembro de dois mil e oito. Duzentos e quarenta e oito clientes 

mostraram através de suas respostas, quais importâncias e sobre sua satisfação 

sobre determinados aspectos da empresa citada, Konstrua Materiais para 

Construção Ltda. 

A seguir, conforme o questionário realizado será dividido em seis partes os 

contextos para análise dos resultados. O perfil do consumidor, sobre a loja 

questionada, e o composto mercadológico, produto, preço, praça e promoção. 

 

3.2.3.1.  Perfil 

 

Nesta fase serão apresentados os gráficos com relação ao perfil de cada 

consumidor. Sexo, idade, onde reside e há quanto tempo compra na empresa 

Konstrua. 

O gráfico 02 apresenta o sexo dos consumidores participantes da pesquisa. 

 



 44

Sexo

75%

25%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Masculino Feminino

 
Gráfico 02: Sexo dos respondentes.  
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Percebe-se, no gráfico 02, que a grande maioria dos clientes são homens. 

Acredita-se por se tratar do ramo da construção civil, onde eles estão mais 

presentes. Dos 248 respondentes, 186 são do sexo masculino, ou seja, 75%. Isto 

significa que o processo de vendas precisa ser baseado praticamente em cima dos 

consumidores homens. 

O gráfico 03 apresenta a faixa etária dos consumidores participantes da 

pesquisa. 
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Gráfico 03: Faixa Etária. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Este gráfico 03, demonstra que a grande maioria dos consumidores têm a 

idade entre 40 e 49 anos, 39,52%, ou seja, 98 respondentes, seguidos de 30 a 39 

anos, com 29,03%, concluindo que eles são jovens adultos, e que estão na metade 

de suas vidas segundo a média de vida no Brasil. Esta resposta pode significar que 

as pessoas com faixa etária até 49 anos são as pessoas com mais condições de 



 45

investir seu dinheiro na construção civil. Mostrando também que as novas pessoas 

que estão entrando no mercado de trabalho também estão começando a investir 

neste ramo. 

As cidades apresentadas neste capítulo são da região do Vale do Itajaí, as 

cidades vizinhas de Itajaí, e a própria Itajaí, cidade onde a empresa Konstrua se 

encontra. Cidades apresentadas no gráfico 04. 
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Gráfico 04: Cidade dos respondentes. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Percebe-se no gráfico 04 que 86% dos clientes residem na cidade de Itajaí, 

que são os clientes mais atuantes, os que mais compram e consomem na empresa. 

Navegantes e Balneário Camboriú, que são as cidades vizinhas, possuem a maioria 

dos clientes fora da cidade de Itajaí. 

Este próximo gráfico 05 têm relação ao bairro onde cada consumidor reside. 
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Gráfico 05: Bairro dos respondentes. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

No gráfico 05 percebe-se que a maior parte dos consumidores residem no 

bairro São Vicente, próximo a empresa, que também é neste bairro. Ou seja, 29% 

dos clientes preferem comprar material de construção próximo onde reside, numa 

empresa do mesmo bairro, tendo como motivo a praticidade de compra, pela rapidez 

no momento que se precisa e pela rapidez na entrega, isto segundo dados 

secundários, retirados dos clientes que estiveram na empresa. 

Os questionários foram disponibilizados para qualquer cliente que fosse a 

empresa, pois eles se encontravam sobre o balcão, e alguns clientes poderiam ter 

entrado pela primeira vez na loja e respondido ao questionário. E este gráfico 06 

apresenta a quantidade de pessoas que ainda não havia comprado na Konstrua. 
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Gráfico 06: Primeira compra. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Alguns clientes não haviam comprado na Konstrua ainda. Nesta pesquisa, o 

gráfico 06 mostra que eles representam 6,45%, ou seja, 16 clientes novos 

responderam o questionário. Os outros 93,55% são os clientes atuais, que já 

compram a algum tempo na loja. Com este resultado percebe-se que existe um 

número de mais de 6% de consumidores novos na empresa Konstrua, sendo assim, 

mostrando que a carteira de clientes está aumentando com o tempo. 

No gráfico 07, questionou-se a respeito da quantidade de tempo que os 

respondentes eram cliente da loja. 
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Gráfico 07: Tempo compra. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

No gráfico 07, grande maioria dos clientes responderam que já compram na 

Konstrua entre três e seis anos, com o percentual de 33,47%. Ou seja, são fiéis 

após um tempo que eles conhecem a empresa. Os outros resultados mostram 

também que os clientes são fiéis há mais tempo, e a partir de um ano, assim que 
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eles conhecem o trabalho da empresa eles tornam a voltar e consumir os materiais 

da Konstrua. 

 

3.2.3.2.  Loja 

 

A partir deste ponto são apresentadas as respostas com relação à 

importância e satisfação de cada item questionado. As perguntas podiam ser 

respondidas em importância como muito importante, importante, pouco importante, 

sem importância e não uso. As de satisfação incluíram as opções muito satisfeito, 

satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito e indiferente.  

A pergunta do gráfico 08 questiona o atendimento dos vendedores da 

Konstrua. Os vendedores que atendem no balcão. O famoso balconista. 
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Gráfico 08: Atendimento. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

No gráfico 08 percebe-se que o atendimento dos vendedores é um ponto 

muito forte que conta no momento da venda, pois 94,76% responderam que acham 

importante ou muito importante. O cliente quer ser bem atendido. E se os 

consumidores não forem bem atendidos eles irão buscar um lugar que oferece 

qualidade no momento da compra, quando o balconista o atende bem. Vê-se 

também que eles estão bastante satisfeitos com o atendimento dos vendedores 

oferecidos pela empresa, totalizando um valor de 99,60% de respostas positivas. 

Este resultado acarreta uma satisfação muito grande para a empresa, que se sente 

satisfeita em saber deste resultado, e que assim vai continuar, para que os clientes 

saiam satisfeitos cada vez mais. 
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O gráfico 09 apresenta a questão relacionada ao serviço de entrega da 

empresa, analisando seu nível de importância e satisfação do cliente. A entrega diz 

respeito ao momento em que um caminhão entrega o material comprado em seu 

local de entrega. 
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Gráfico 09: Entrega dos materiais. 
Fonte: Dados Primários (2008). 

 

Pode-se analisar no gráfico 09 apresentado que 51,61% dos clientes 

consideram importante esse serviço de entrega, e um número de 43,15% de muita 

importância. Sendo que seu nível de satisfação foi de 53,23%, e muita satisfação 

com 41,93%. Visto que estão num nível alto de satisfação para ambos os casos. Isto 

significa que o consumidor necessita de um rápido atendimento no momento da 

entrega, sendo que não correspondido, ele irá procurar outra empresa para prestar 

serviços a ele. E se não ocorrer esta rapidez e agilidade da entrega, não faltando 

materiais, ou entregando mercadorias erradas o consumidor fica feliz e aumenta seu 

grau de satisfação cada vez mais.  

Com relação à exposição dos produtos dentro da loja, o gráfico 10 pede a 

opinião a respeito de sua importância e satisfação da maneira que eles estão 

expostos. São as mercadorias que o cliente pode ver quando vai à empresa. São 

geralmente materiais para acabamento. Cerâmicas, acessórios de banheiro, tintas, 

materiais pequenos, como acessórios para pedreiros, onde os consumidores podem 

também levar no ato da compra. 
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Gráfico 10: Exposição dos produtos. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Analisou-se neste gráfico 10 que a exposição das mercadorias dentro da 

loja também é um fator importante para a maioria dos consumidores. O grau de 

muita importância foi menor desta vez, com índice de 31,35%, mas a importância 

ainda predomina, sendo que 59,68% dos respondentes dizem ser importante poder 

ver os materiais oferecidos pela empresa. Indicou também que eles estão satisfeitos 

com a exposição das mercadorias, marcando um grau de satisfação no valor de 

95,97%, podendo concluir que os produtos estão bem espalhados pela loja, cada 

segmento em sua área, bastante dividido, e o cliente pode analisar todos os 

produtos. 

O gráfico 11 representa a aparência da loja, tanto interior quanto 

principalmente exterior. Se for uma loja bem vista, fácil de encontrar. 
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Gráfico 11: Aparência da loja. 
Fonte: Dados primários (2008). 
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Percebe-se no gráfico 11 que a aparência da empresa tem uma importância 

significativa, marcando um percentual total de 94,75%. Isto significa muito no 

conceito do consumidor, pois deve ser um comércio higiênico, bonito, que traga um 

ar de respeito ao cliente, sendo que onde ele não encontrar não voltará. E ele está 

satisfeito com este ponto, pois com 96,77% as respostas satisfeito e muito satisfeito 

foram assinaladas, mostrando à pesquisa que a empresa Konstrua se preocupa 

como a empresa é vista pela população.  

 

3.2.3.3.  Produto 

 

O gráfico 12 apresenta a importância e a percepção dos respondentes com 

relação às marcas dos produtos em que a empresa comercializa. 
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Gráfico 12: Marcas dos produtos. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

O gráfico 12 mostra que os consumidores da Konstrua estão bastante 

satisfeitos com as marcas oferecidas pela empresa, mostrando um número bastante 

alto, 99,19% de satisfação geral, não demonstrando insatisfação em nenhum ponto. 

Ou seja, a empresa oferece produtos com marcas conhecidas e também produtos 

com excelente qualidade. Com isso, o cliente vai sempre voltar para consumir seus 

produtos de qualidade. A importância também contou bastante neste ponto, mas não 

menos que os gráficos anteriores, pois para o consumidor sempre existe a 

importância em vários pontos que lhe possa trazer satisfação no momento da 

compra. Pois com 97,98% os respondentes mostraram sua importância com relação 

às marcas oferecidas pela empresa. 
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Moreira (1995) e Vaz (1995), dizem que a qualidade de um produto também 

deve ser determinada a partir de como os consumidores o vêem, e isto irá depender 

de como a marca do produto é apresentada no mercado. Por isso que a empresa 

Konstrua busca sempre atender o consumidor com excelentes marcas que possam 

atrair o cliente. 

O gráfico 13 tem referência ao produto, o que se torna muito importante, 

pois é o que o consumidor necessita quando freqüenta a loja. Ele está em busca de 

qualidade no produto. 
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Gráfico 13: Produto. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

O gráfico 13 mostra também que os consumidores vêem a qualidade dos 

produtos como um ponto muito importante, dando um número de 97,58% com 

relação à importância. Os clientes da Konstrua estão bastante satisfeitos com os 

produtos oferecidos pela empresa. Com um percentual de 99,19% percebe-se que 

os produtos oferecidos pela empresa Konstrua são de bastante qualidade e que os 

clientes se satisfazem com estes materiais. É um gráfico muito positivo para a 

empresa, pois demonstra que oferece produtos com excelente qualidade. 

Segundo McCarthy e Perreault (1997), o produto ou um serviço é 

considerado adequado ao consumo quando atende as necessidades e aos desejos 

de seus consumidores alvo. Produto é o meio por onde as organizações satisfazem 

as necessidades dos seus clientes. Portanto, produtos com qualidade que 

satisfaçam os consumidores. 

O gráfico 14 é interessante, pois ele pode dizer se a empresa trabalha com 

vários tipos de produtos, ou atende os clientes apenas com o básico, sem poder dar 

opções de escolha ao cliente. 
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Gráfico 14: Variedade dos produtos. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

No gráfico 14, há um resultado positivo tanto na importância quanto à 

percepção na variedade dos produtos oferecidos pela empresa, mostrando que 

apenas uma quantidade mínima de respondentes não tem importância quanto à 

variedade. Quanto à importância, existe um número positivo de 98,38%, e a 

satisfação 98,79%, demonstrando que a empresa oferece muitos materiais que 

possam dar ao cliente a escolha do que comprar. E para o cliente a oportunidade de 

escolha é bastante interessante, pois ele tem a condições de escolher levar o que 

gosta, e não o que tem. 

Segundo Moreira (1995) e Vaz (1995), o produto tem um ciclo de vida, sua 

introdução no mercado, crescimento, maturidade e seu declínio. Produto significa a 

oferta de uma empresa que satisfaz a uma necessidade. Ou seja, existem produtos 

que estão em declínio e outros que possam ser o mesmo produto, mas outra marca 

ou com algumas alterações que possam estar em crescimento, e assim se conclui 

que a variedade de produtos se faz necessária para não estar defasado no mercado 

e poder atender clientes que ainda necessitem de produtos que já estão saindo do 

mercado. 

O gráfico 15 demonstra sobre os serviços prestados pela empresa, que são 

diversos, o atendimento financeiro, a cobrança, a agilidade na entrega, a busca de 

mercadorias que a empresa não dispõe no momento, podendo assim, atender o 

cliente com qualidade necessária para que ele seja fiel à empresa. 

 



 54

Importância

M uito 
Importante; 

44,76%

Importante; 
52,82%

Pouco 
Importante; 

1,61%

Sem 
Importância

; 0,81%

Percepção

M uito  
Satisfeito; 

46,78%Satisfeito ; 
51,61%

Insatisfeito ; 
0,40%M uito 

Insatisfeito; 
0,40%

Indiferente; 
0,81%

 
 
Gráfico 15: Sobre serviços prestados. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

O gráfico 15 demonstra bastante importância quanto a este serviço 

prestado, dando um número negativo muito baixo, 2,42% apenas não dão 

importância quanto aos serviços prestados. E uma satisfação quase total, com 

98,39%, concluindo que é um ponto que contribui para que a empresa possa 

atender o consumidor atribuindo estes serviços extras para a sua satisfação. 

Com relação à teoria, pode-se concluir que o produto é o que uma empresa 

cria, produz, desenvolve ou informa de acordo com uma demanda existente ou 

gerada, tudo aquilo que pode ser capaz de satisfazer a um desejo. E todos estes 

produtos são os serviços que a empresa Konstrua oferece. 

 

3.2.3.4.  Preço 

 

O gráfico 16 apresenta a importância que os clientes dão aos preços 

oferecidos pela empresa e seu nível de satisfação para com este. 
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Gráfico 16: Preço pago. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Pode-se perceber no gráfico 16 que 97,98% dos clientes participantes da 

pesquisa consideram o preço um fator importante ou muito importante, sendo que 

98,39% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com estes preços ofertados pela 

empresa. Comparando com os demais resultados pode-se dizer que é um ponto 

muito forte para o consumidor, sendo que sem ele o cliente buscará outra empresa 

que ofereça preço bom. Mas que estão todos unidos para trazer a satisfação ao 

cliente. 

Segundo Palmer (2006), preço é o valor atribuído a um produto ou serviço. 

Deve-se levar em consideração sua qualidade, o custo benefício, a concorrência do 

determinado produto e o valor que é vendido ao cliente. 

Com a concorrência existente atualmente, o preço é atribuído conforme o 

preço trabalhado por cada concorrente, havendo uma disputa em preços quase que 

semelhantes. 

O gráfico 17 apresenta as condições de pagamento oferecidas pela 

empresa e o nível de satisfação dos clientes para com a mesma. 
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Gráfico 17: Condições de pagamento. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

No gráfico 17 apresentado analisou-se que este item é muito importante na 

hora de decidir a compra, sendo que houve um percentual de 48,80% no nível de 

muita importância, e 46,77% como importância. Quanto ao nível de satisfação dos 

clientes da Konstrua também está muito bom, sendo que 49,19% estão satisfeitos, e 

47,59% muito satisfeitos com o mesmo. Para que o cliente esteja satisfeito é preciso 

várias linhas de crédito e assim, condições especiais para pagamento para que 

possam atribuir a uma boa venda. 

Formas de pagamento são maneiras que o cliente tem a pagar, podendo ser 

financiado por financiadoras de crédito, bancos através de financiamentos próprios 

para construção civil, os cartões que parcelam em vezes também, e quando a 

empresa financia pela loja, não envolvendo terceiros, podendo pagar com cheques 

ou carnês. As condições de pagamento são pontos que o consumidor avalia no 

momento da compra, por ser um ponto em que ele vai decidir em quanto tempo vai 

pagar, as taxas de juros cobradas, a agilidade e facilidade na aprovação, e com isso 

a empresa precisa avaliar os conceitos de cada financeira ou mesmo por ela. 

Conforme Rocha e Christensen (1999), o produto deve ser certo, estando 

no ponto certo e deve transferir posse no preço certo. O preço pode ser considerado 

como condição de pagamento, posto na fábrica, posto no cliente. Ou seja, a 

empresa busca diversas condições para atender o cliente e para que ele possa 

escolher a que melhor interessar. 

O gráfico 18 apresenta a importância e percepção dos clientes relacionados 

aos descontos oferecidos pelas empresas nas compras à vista. 
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Gráfico 18: Descontos à vista. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Observando-se no gráfico 18, sendo que o desconto é um ponto importante 

oferecido pelas empresas, os participantes da pesquisa consideraram com sendo 

52,82% importante e 40,33% muito importante. Quanto ao nível de satisfação dos 

clientes para com os descontos oferecidos pela empresa em questão foram 

considerados 52,82% de satisfação, e 45,16% de muita satisfação. Estes descontos 

estão relacionados aos pagamentos na condição de à vista, trazendo assim a 

oportunidade do consumidor comprar o material para sua construção num preço 

bastante acessível, e a loja ter o dinheiro na mão no ato da venda. 

Para o profissional de vendas, o preço permite expressar o valor do produto 

e gerar receita. Já para o consumidor, o preço é um padrão de medida usado para 

julgar o valor e potencial de satisfação. (MOREIRA, 1995). Os descontos a vista são 

os mais desejados pelos consumidores, e os mais praticados pelas empresas, 

mantendo a satisfação entre as duas partes. 

Sendo assim, conclui-se neste capítulo que a empresa Konstrua tem 

bastante satisfação com relação ao preço praticado, tanto à vista, quanto em 

condições. Mas que ela precisa continuar com essa qualidade aprimorando cada dia 

mais, buscando novas soluções para financiamentos de materiais para construção, 

para que o cliente sempre saia satisfeito no momento de finalizar sua compra, que é 

quando ele paga pelo produto comprado. 
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3.2.3.5.  Praça 

 

O gráfico 19 apresenta a importância e percepção dos clientes relacionados 

ao estacionamento oferecido pela empresa. São as vagas que a própria empresa 

oferece ao consumidor, e não as oferecidas pelas estradas, que geralmente são 

distantes do local, e as vagas ao estacionamento são de difícil acesso, pois sempre 

estão cheias. 
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Gráfico 19: Estacionamento. 
Fonte: Dados Primários (2008). 

 

Analisou-se no gráfico 19 que 89,51% consideram um quesito de 

importância, sendo que 93,55% estão satisfeitos com o serviço oferecido pela 

empresa. Importante e satisfeitos por a empresa possuir um amplo estacionamento 

próprio podendo atender todos os clientes. Percebe-se também um valor de 5,24% 

quanto à indiferença no estacionamento que a empresa oferece. Pode-se dizer 

então que são clientes que não freqüentam a empresa, compram por telefone, e-

mail, e fazem pagamentos via transferências, ou por moto boys, ou então 

freqüentam muito pouco a empresa, não tendo satisfação, por não ter necessidade. 

O gráfico 20 apresenta a importância e percepção dos clientes relacionados 

à localização da empresa. O ponto da cidade que é acessível ao consumidor. 
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Gráfico 20: Localização da empresa. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Relacionado à localização da empresa, o gráfico 20 mostra que o grau de 

importância é de 78,63%, pois com isso eles não se locomovem tanto à procura de 

um lugar ideal para compra de seu produto necessário. Apesar de que 21,37% dos 

respondentes não consideram um ponto importante, sendo sem importância para 

eles à localização da empresa, ou seja, são outros fatores que fazem com que os 

consumidores comprem os produtos da Konstrua. Sendo que 85,48% consideram 

um ponto forte da empresa, por ela se situar num ponto central do bairro São 

Vicente, e ainda sendo a segunda principal rua de comércio de Itajaí, perdendo 

apenas para a Rua Hercílio Luz, que se localiza no centro da cidade. Este ponto 

acarreta que muitos clientes buscam lugares de fácil acesso, e se não fosse em um 

lugar como este poderia não ter o movimento que a Konstrua tem hoje. 

Praça é o local onde os consumidores finais podem adquirir determinado 

produto. (ROCHA, CHRISTENSEN, 1999). A empresa Konstrua possui uma boa 

localizacao, segundo dados retirados das pesquisas. 

O gráfico 21 apresenta a visualização da empresa na percepção dos clientes 

participantes da pesquisa. Esta visualização corresponde à área externa da empresa 

onde o respondente pode avaliar como que a empresa se situa perante beleza, 

organização, manutenção do imóvel. 
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Gráfico 21: Visualização da empresa. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Através do gráfico 21, pode-se dizer que os consumidores avaliam muito 

esta situação quando onde escolher para comprar materiais para construção. A 

importância gera um percentual de 90,73%, e 93,55% estão satisfeitos com a 

preocupação da empresa em mantê-la bonita organizada para que o consumidor 

possa perceber a seriedade que a empresa tem a oferecê-lo. 

 

3.2.3.6.  Promoção 

 

O gráfico 22 destaca a importância e percepção dos clientes relacionados 

aos brindes e descontos oferecidos pelas empresas. 
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Gráfico 22: Brindes e descontos. 
Fonte: Dados primários (2008). 
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Percebe-se no gráfico 22 uma distribuição de pessoas com opiniões 

divergentes relacionados a este item, sendo que 29,44% consideram um diferencial 

importante, seguidos de 21,77% que consideram muito importantes, cabe ressaltar 

que 18,14% colocaram que não usam estes brindes e descontos oferecidos. Uma 

quantidade significativa de respondentes não vêem importância quanto aos brindes, 

pois 16,13% dizem ter pouca importância e 18,14% não utilizam deste item. 

Quanto à percepção relacionada à Konstrua uma grande parte dos 

participantes da pesquisa, 31,45% estão insatisfeitos com este serviço, seguidos de 

26,21% muito insatisfeitos, sendo que apenas 26,61% estão satisfeitos. Esta 

insatisfação com relação aos brindes que a empresa oferece aos consumidores tem 

relação aos pedreiros e construtores que geralmente pedem materiais de trabalho, 

mas são materiais que tem custos, e que às vezes o custo é alto. Se for dar brindes 

a todos que pedem o custo das mercadorias vai subir e isto pode dificultar as 

vendas. Este ponto pode acarretar um desânimo para o consumidor que utiliza os 

serviços e não ganha brindes quando desejado.  

O gráfico 23 apresenta a importância e percepção dos clientes relacionados 

às promoções e divulgações da loja. 

 

Importância

Importante; 
22,98%

Sem 
Importância; 

21,77%

Não Uso; 
12,91%

M uito  
Importante; 

15,73%

Pouco 
Importante; 

26,61%

Percepção

Satisfeito ; 
23,39%

Indiferente; 
27,42%

M uito  
Satisfeito; 

16,93%

M uito 
Insatisfeito; 

18,15%
Insatisfeito ; 

14,11%

 

 

Gráfico 23: Promoções e divulgação. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Pode-se perceber no gráfico 23 que 61,29% dos participantes da pesquisa 

consideram o trabalho de promoção e divulgação um quesito pouco importante ou 

sem importância, talvez pela cultura das pessoas. Quanto ao nível de satisfação 

com os serviços oferecidos pela empresa 40,32% estão satisfeitos, 27,42% 

consideram este item indiferente e 32,26% estão insatisfeitos. 
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A promoção refere-se a informar, persuadir e influenciar as pessoas na 

escolha de produtos, conceitos ou idéias. (ROCHA, CHRISTENSEN, 1999). Por ser 

um ponto importante no momento de informar ao consumidor sobre sua empresa e 

seus produtos, percebe-se uma necessidade promover ações promocionais para 

atração de clientes. 

Com este resultado percebe-se que pode ser investido um pouco em 

promoções de materiais e divulgar estas promoções, para que os clientes possam 

percebê-las. 

O gráfico 24 apresenta a importância e percepção dos clientes relacionados 

à mídia e propaganda, na área de promoção. 
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Gráfico 24: Mídia, propagandas. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

O gráfico 24 demonstra que 60,08% dos pesquisados consideram estes 

itens sem importância ou pouca importância. Sendo que os respondentes que dizem 

ser importante este item estão insatisfeitos, pois 58,47% dizem não estarem 

contentes com a mídia proporcionada pela empresa Konstrua. 

Propaganda é a técnica de criar opinião pública favorável a um determinado 

produto, serviço, instituição ou idéia visando orientar o comportamento humano das 

massas num determinado sentido. (MOREIRA, 1995). Outro ponto relacionado à 

promoção, e conforma as pesquisas deve ser levado mais em consideração no 

momento de procurar atrair clientes para a empresa. 
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3.2.4.  Identificação da percepção e expectativas do consumidor 

perante a concorrência. 

 

Nesta parte do trabalho é analisada somente a percepção do cliente com 

relação às empresas concorrentes à Konstrua. São empresas citadas pelos clientes 

onde eles também compram. Abaixo será mostrado um gráfico com outras lojas que 

os clientes da Konstrua também compram. 

O gráfico 25 apresenta as lojas concorrentes da empresa. 
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 Gráfico 25: Outra loja que os respondentes compram. 
 Fonte: Dados primários (2008). 
 

Das lojas concorrentes da empresa Konstrua, o gráfico 25 mostra que 

19,35% dos clientes compram na Cassol, seguidos de 17,74% que compram nas 

Casas da Água, merecendo assim que a empresa tenha sempre diferenciais 

competitivos para se destacarem de suas concorrentes que possuem um alto nível 

de preocupação. 
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3.2.4.1.  Loja 

 

Este gráfico 25 apresenta o nível de satisfação dos clientes relacionados ao 

atendimento concorrente num contexto geral. 
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Gráfico 26: Atendimento da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Pode-se perceber no gráfico 26, que um percentual relacionado a este item, 

sendo que 34,68% dos clientes estão insatisfeitos com o atendimento oferecido 

pelos concorrentes. É importante ressaltar também que o mesmo percentual de 

insatisfação é o de satisfação, seguidos assim de 27,42% de muito satisfeitos com o 

serviço em questão. Ou seja, algumas empresas possuem o atendimento ruim, e 

outras não, sendo que este valor é no geral, todas as lojas selecionadas. 

A seguir está o gráfico 27, relacionado ao nível de satisfação dos clientes 

com o serviço de entrega oferecido por outras empresas pesquisadas. 
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Gráfico 27: Entrega da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
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No gráfico 27, os respondentes marcaram sobre a entrega que a 

concorrência faz, e há um percentual próximo relacionado a satisfeito e muito 

satisfeito com este serviço, totalizando 58,47%, seguidos de um percentual de 

insatisfação e muita insatisfação, ou seja, 35,48% ainda acham que este serviço 

pode ser melhorado e muito na sua percepção. Isto significa que é um resultado 

positivo para a empresa Konstrua, que possui maior satisfação que a concorrência. 

O gráfico 28 tem relação à percepção dos clientes com relação à exposição 

dos produtos dentro das empresas concorrentes. 
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Gráfico 28: Exposição da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

A grande maioria dos consumidores estão satisfeitos com a exposição das 

mercadorias dentro das lojas concorrentes, conforme mostra o gráfico 28, dando um 

total de 67,74%. Mas ainda têm alguns clientes que estão insatisfeitos em algumas 

lojas, aproximadamente 25%. A exposição comparada com a Konstrua mostra 

quase uma igualdade, mostrando que a empresa pesquisada vence com pouca 

vantagem. 

A seguir é apresentado o gráfico 29, com referência à aparência física das 

lojas concorrentes, demonstrando assim a percepção dos clientes relacionada a este 

item. 
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Gráfico 29: Aparência da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Relacionado à aparência física das outras empresas, o gráfico 29 mostra 

que se obteve um total de 37,50% como satisfeitos, seguindo de 35,08% que estão 

muito satisfeitos. Sendo este um resultado positivo para as empresas concorrentes. 

 

3.2.4.2.  Produto 

 

O gráfico 30 apresenta a seguir a satisfação dos clientes quanto às marcas 

oferecidas pelas empresas concorrentes. 
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Gráfico 30: Marcas da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Com um percentual significativo de 74,20%, o gráfico 30 mostra que os 

clientes estão satisfeitos com a quantidade de marcas oferecidas pela concorrência, 

sendo que apenas 19,35% ainda acham que pode ser melhorada. É um bom 

resultado para os concorrentes. 



 67

O gráfico 31 apresenta a satisfação dos clientes relacionados aos produtos 

oferecidos pelas empresas concorrentes. 
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Gráfico 31: Produtos da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Com base no gráfico 31 apresentado, pode-se perceber que os clientes das 

empresas concorrentes estão satisfeitos com relação aos produtos oferecidos, 

totalizando assim um percentual de 83,06% de satisfação. Este gráfico demonstra 

que os produtos oferecidos pela concorrência são de boa qualidade, assim como os 

oferecidos pela Konstrua. 

O gráfico 32 abaixo está relacionado com a variedade de produtos 

existentes nas lojas concorrentes, demonstrando a satisfação dos clientes. 
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Gráfico 32: Variedade de produtos da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Com relação às variedades de produtos existentes nas empresas 

concorrentes, pode-se perceber no gráfico 32 um elevado número de clientes 

satisfeitos, 47,59% seguidos de 36,69% de clientes muito satisfeitos. Sendo este um 
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ponto forte para as empresas concorrentes, pois elas também oferecem opções de 

escolhas aos consumidores. 

O gráfico 33 referente à qualidade dos serviços prestados pela concorrência 

num contexto geral é apresentado a seguir. 
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Gráfico 33: Serviços da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Conforme apresentado no gráfico 33 de serviços oferecidos pode-se 

perceber que a grande maioria dos clientes está entre satisfeitos e muito satisfeitos 

com os serviços oferecidos pelas empresas concorrentes, totalizando 89,51%. Isto 

significa que algumas empresas oferecem ótimos serviços, mas outras representam 

6,86% de insatisfação. É um ponto crítico que precisa ser analisado pela Konstrua, 

pois a satisfação é bastante com relação à concorrência. 

 

3.2.4.3.  Preço 

 

O gráfico 34 apresentado a seguir demonstra a satisfação dos clientes com 

relação ao preço pago pelos produtos oferecidos pelas empresas concorrentes. 
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Gráfico 34: Preço pago da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

No gráfico 34 pode-se perceber que 52,02% dos clientes estão satisfeitos, e 

26,61% muito satisfeitos com os preços dos produtos oferecidos pela concorrência. 

Sendo que uma parcela de 17,74% dos clientes ainda estão insatisfeitos. Conclui-se 

que 78% dos respondentes compram na concorrência também pelo motivo do preço. 

A seguir é apresentado o gráfico 35, referente ao nível de satisfação dos 

clientes relacionado às condições de pagamento das outras empresas. 
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Gráfico 35: Condições de pagamento da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Quanto às condições de pagamento das empresas mostradas no gráfico 35, 

pode-se perceber que houve uma variação baixa entre insatisfeitos 32,26% e 

satisfeitos 35,08%, sendo um ponto positivo para a Konstrua, por possuir um 

percentual melhor que a concorrência, mantendo seus clientes ativos. 

 O gráfico 36 referente à satisfação dos clientes quanto aos descontos 

dados pelas empresas segue a seguir. 
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Descontos
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Gráfico 36: Descontos da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Da mesma forma que ocorreu com as condições de pagamento ocorreu 

com os descontos, neste gráfico 36, sendo que 39,92% estão insatisfeitos e 35,08% 

satisfeitos. Havendo assim uma divergência de opiniões. Para a empresa Konstrua 

este resultado é positivo, pois a concorrência mostrou uma insatisfação maior. 

 

3.2.4.4.  Praça 

 

Este gráfico 37 se refere à satisfação do cliente quanto ao estacionamento 

oferecido pelas empresas concorrentes. 
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Gráfico 37: Estacionamento da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Neste item relacionado ao estacionamento oferecido pelas empresas, o 

gráfico 37 mostra que 67,34% dos clientes estão satisfeitos com o serviço oferecido. 

Mas não se pode deixar que comente que houve um percentual de 27,82% de 
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insatisfação quanto a este mesmo item, pois a empresa Konstrua teve uma 

satisfação quase que total. 

Este gráfico 38 apresenta sobre a localização das empresas concorrentes 

na percepção dos clientes participantes da pesquisa. 

 

Localização

Insatisfeito; 33,47%

Indiferente; 6,45%

M uito  Insatisfeito ; 
8,87%

M uito  Satisfeito; 
11,69%

Satisfeito; 39,52%

 
Gráfico 38: Localização da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Referente à localização das empresas, no gráfico 38 houve uma diferença 

pequena de clientes que estão satisfeitos 51,21% e insatisfeitos 42,34%, mostrando 

assim que a empresa Konstrua se sobre sai perante a concorrência neste ponto. 

O gráfico 39 vai mostrar sobre a visualização das lojas concorrentes, 

fazendo uma comparação com a empresa Konstrua. 

 

Visualização

Insatisfeito; 22,18%

M uito Insatisfeito; 
13,71%

Indiferente; 5,24%

M uito  Satisfeito; 
25,81%

Satisfeito ; 33,06%

 
Gráfico 39: Visualização da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

No gráfico 39, os dados mostram que existe uma metade satisfeita, 58,87%, 

e outra não, 35,89%, com relação à visualização das empresas concorrentes, pois 
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algumas mantém elas bonitas, organizadas, já outras não se preocupam com isto, 

deixando o consumidor insatisfeito. 

 

3.2.4.5.  Promoção 

 

No gráfico 40 apresentado está em evidência a satisfação dos clientes com 

relação aos brindes oferecidos pela empresa. 

 

Brindes

Insatisfeito; 17,74%

M uito  Insatisfeito ; 
4,84%

Indiferente; 15,32%

M uito Satisfeito ; 
26,21%

Satisfeito ; 35,89%
 

Gráfico 40: Brindes da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Pode-se perceber no gráfico 40 que os clientes consumidores das lojas 

concorrentes estão 35,89% satisfeitos com os brindes oferecidos, seguindo de 

26,21% muito satisfeito e 17,74% insatisfeitos. Isto mostra que os concorrentes 

oferecem mais brindes que a empresa Konstrua, ou seja, um ponto fraco que 

precisa ser revisto. 

O gráfico 41 a seguir coloca a satisfação do cliente relacionado às 

promoções feitas pelas empresas concorrentes. 
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Promoções

Insatisfeito ; 13,31%

M uito  Insatisfeito ; 
5,65%

Indiferente; 20,16%

M uito Satisfeito ; 
30,64%

Satisfeito; 30,24%

 
Gráfico 41: Promoções da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

 No gráfico 41 as maiores partes dos clientes colocam que estão entre 

satisfeitos e muito satisfeitos com as promoções feitas pelos concorrentes. Sendo 

que apenas 13,31% estão insatisfeitos com estas promoções. Outro ponto que a 

concorrência é melhor que a Konstrua, sendo que esta parte precisa ser revista pela 

em presa para que possa ser melhorada. 

O último gráfico 42 relacionado à concorrência, tem relação à percepção 

dos clientes perante promoções da concorrência. 

 

Mídia

Muito Satisfeito; 
34,67%

Insatisfeito; 4,84%

Muito Insatisfeito; 
7,66%

Indiferente; 25,81%

Satisfeito; 27,02%

 
Gráfico 42: Mídia, propagandas da concorrência. 
Fonte: Dados primários (2008). 
 

Neste gráfico 42, ¼ dos clientes não tem importância com este ponto, sendo 

que 12,5% estão insatisfeitos. Mas a grande maioria, ou seja, quase 62% dos 

respondentes estão satisfeitos com a mídia que a concorrência gera nas cidades da 

região, o que implica num ponto que a empresa Konstrua não utiliza, e que precisa 

ser analisado para que possa chamar a atenção dos clientes. 
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Percebe-se que o quesito promoção não é muito difundido pela empresa 

Konstrua, e as empresas concorrentes estão à frente neste ponto. 

 

3.2.5.      Principais ações praticadas pela concorrência. 

 

Com os resultados obtidos através de dados secundários, percepção 

analisada e também observação direta, ou seja, visita as lojas concorrentes, 

percebeu-se que algumas empresas praticam algumas ações diferentes das 

praticadas pela Konstrua. Algumas empresas utilizam da imagem, outras dos 

materiais que vendem, a variedade como móveis e eletrodomésticos junto ao 

material de construção. Por meio das visitas às lojas concorrentes percebeu-se que 

a Konstrua pode melhorar em alguns pontos, como o conforto do cliente, como som 

ambiente, ar climatizado, sala de TV para crianças, itens que possam trazer 

satisfação ao consumidor que vai a loja comprar o que necessita. 

Com relação à promoção, algumas empresas, principalmente as de maior 

porte, utilizam da mídia para atrair clientes, como propagandas em televisão, jornais, 

na área de promoção, folhetos com preços e prazos por todo lugar para que o 

consumidor fique informado das ações praticadas por determinada empresa.  

Os preços praticados pela concorrência geralmente são os mesmos 

praticados pela Konstrua, salvo as empresas de grande porte que praticam 

promoções em algumas épocas do ano, podendo atrair o cliente com bastante 

facilidade, pois os preços algumas vezes são bastante baixos, por ter um poder de 

compra muito forte, além da localização que essas empresas possuem, pois 

geralmente possuem filiais espalhadas pela região. Seus produtos são de boa 

qualidade também, o que atrai mais ainda o cliente, pois produtos bons, em uma 

empresa de confiança, com conforto no momento da compra, boas condições de 

pagamento, preços competitivos, atraem o consumidor. 
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Quadro 02: Principais ações dos concorrentes. 
Fonte: Dados primários (2008). 

 
 

Através do quadro realizado, é possível analisar que as empresas 

concorrentes praticam algumas ações com relação ao composto mercadológico. As 

empresas de grande porte apresentam ao consumidor, através das propagandas em 

televisão, sua empresa, seus produtos e serviços, com seus preços e condições. 

Outras empresas de porte menor praticam outras ações, como preços baixos aos 

clientes que freqüentam a loja, mas sem praticar promoções de divulgação. 

Neves (2007), diz que posicionamento é o desenvolvimento da oferta da 

empresa, para que ocupe um lugar específico e valorizado para que os 

consumidores conheçam. Para isso, a empresa precisa decidir as diferenças para 

que promova juntamente aos consumidores. De um modo geral, é vantajoso se 

estabelecer uma diferença, conforme vá satisfazendo os critérios de importância, 

superioridade, comunicabilidade, disponibilidade e rentabilidade. O posicionamento 

dependerá das análises dos segmentos de mercado, da dinâmica da competição e 

das forcas e fraquezas da empresa. Ou seja, as empresas precisam se diferenciar 

perante o mercado, buscando atingir o cliente. 
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3.2.6. Comparação das ações consideradas mais eficientes pelos 

consumidores na empresa e nos concorrentes. 

 

Comparando as ações praticadas pela empresa Konstrua, com relação aos 

concorrentes podem-se destacar os preços aplicados, pois através destes preços, 

os clientes são atraídos, e com isso as empresas concorrentes também trabalham 

em cima do preço para competir com a Konstrua. O gráfico 16 demonstra que o 

preço está muito relacionado com a satisfação do cliente, pois é muito importante no 

momento da compra, e o respondente está muito satisfeito com os preços praticados 

tanto na Konstrua, quanto na concorrência. 

O atendimento é outro ponto primordial para a negociação com o cliente. 

Ele quer e precisa ser bem atendido, e essa é uma regra que é utilizada na 

Konstrua, o cliente não pode sair insatisfeito com relação ao atendimento em geral. 

No gráfico 08 é demonstrado que o cliente está bastante satisfeito com o 

atendimento oferecido pela empresa pesquisada, e no gráfico 26 já demonstra um 

pouco de insatisfação com relação a este ponto. Significa que a empresa Konstrua 

oferece atendimento em alguns casos melhores que outras empresas. 

 

Konstrua Concorrência 
Atendimento - 99,60% Atendimento - 62,10% 
Entrega - 95,16% Entrega - 58,47% 
Aparência - 96,77% Aparência - 72,58% 
Produtos - 99,19% Produtos - 83,06% 
Preço - 98,39% Preço - 78,63% 
Localização - 85,48% Localização - 51,21% 
Mídia, propaganda - 30,64% Mídia, propaganda - 61,69% 

           Quadro 03: Ações consideradas mais eficientes. 
           Fonte: Dados primários (2008). 

 

Neste quadro 04 apresentado, pode-se perceber que a Konstrua pratica 

algumas ações mais eficientes que a concorrência, segundo os consumidores 

responderam nos questionários. O primeiro item é o atendimento prestado ao 

cliente, que mostra uma grande satisfação. O item entrega também foi bastante 

significativo mostrando uma diferença razoável na satisfação.  

No composto praça, a mídia, propaganda aplicada pela concorrência 

demonstra maior satisfação para os consumidores. Os produtos oferecidos pela 
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Konstrua são de boa qualidade, mas os da concorrência também, pois teve um alto 

nível de satisfação. O pior nível de satisfação da concorrência foi a localização, mas 

isto de uma maneira geral, levando em conta o estacionamento, local e visualização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

4.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais da pesquisa, 

sobre as conclusões tiradas pelo pesquisador. Por que a escolha deste assunto, 

com qual objetivo, qual sua conclusão, seus pontos positivos e negativos, o que se 

pode tirar de construtivo que possa ajudar no crescimento da empresa. 

 

4.1.   Conclusões 

 

Uma empresa possui vários obstáculos, e precisa enfrentá-los para alcançar 

seus objetivos. Por isso, é necessário conhecer quais são realmente seus desejos e 

objetivos para que se possa atingi-los. 

O tema da pesquisa foi escolhido pela necessidade que a empresa estava 

passando em saber quais as necessidades de seus clientes, qual a percepção com 

relação à empresa Konstrua e seus concorrentes. E com os questionários aplicados, 

a empresa pode direcionar seus objetivos para eles. 

Assim que estabelecida à pesquisa, foram criados os objetivos específicos 

para coleta de dados. Os objetivos foram alcançados através da pesquisa 

quantitativa, através de questionários realizados com os clientes, e qualitativa, sendo 

um roteiro de entrevistas com o gestor da empresa. 

Primeiro precisava ser descrito a organização, seus produtos e serviços, 

através de dados secundários. Foi necessário também segmentar a carteira de 

clientes, de acordo com seu perfil de compra e freqüência, para que a empresa 

possa conhecer quem são seus clientes, o que eles compram, e quando. 

Através de dados primários, ou seja, o questionário aplicado com os clientes 

foi identificado à percepção e expectativas do consumidor com relação ao composto 

mercadológico da empresa Konstrua e seus concorrentes. Assim como saber as 

principais ações que a concorrência pratica com relação ao composto 

mercadológico. Essas ações foram percebidas com a observação direta do 

pesquisador, que avaliou todas as ações chegando à uma conclusão. 

Outro objetivo necessário e alcançado seria comparar as ações 

consideradas mais eficientes pelos consumidores com as implementadas pela 

concorrência, sendo obtido através de dados primários. 
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Com relação ao composto mercadológico, pode-se dizer que a empresa 

Konstrua possui bastante satisfação dos clientes com relação a alguns pontos 

pesquisados, mas que outros pontos precisam ser analisados para uma melhor 

satisfação. Os gráficos mostram que o atendimento dos vendedores é um ponto 

muito satisfatório pelos consumidores, sendo que na concorrência a satisfação é 

menor. Percebe-se também a grande satisfação com relação aos produtos vendidos 

pela Konstrua, sendo que na concorrência a satisfação também é bastante, mas não 

igual comparada à Konstrua. 

Sobre o preço, os consumidores estão satisfeitos com o que eles pagam, 

comparando com a concorrência, pois eles se mantêm iguais, mas não significa que 

o preço seja justo, ou caro, ou barato, apenas existe a igualdade entre eles. No 

composto praça, é onde a Konstrua precisa modificar suas estratégias, pois é onde 

os consumidores estão menos satisfeitos. 

 

4.2.   Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Com base nas informações apresentadas no decorrer do trabalho, sugerem-

se alguns temas para pesquisas futuras: 

• Investigar as influências no comportamento de compra do cliente de materiais 

de construção; 

• Comparar diferentes perfis de clientes em diferentes lojas do ramo de 

construção civil; 

• Verificar a percepção e expectativa com relação ao composto mercadológico 

dos clientes de outros setores do varejo. 
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Apêndice A – Questionário 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 
 
Roteiro de Entrevistas – Gestor – Sergio Ronchi 
Konstrua Materiais para Construção Ltda. 
 
 
1 – Formação, cursos, ramo de atividade. 
____________________________________________________________ 
 
2 – O que diz e pensa da Konstrua, com relação ao crescimento que ela obteve 
nesses 19 anos, como ela está se comportando atualmente na sociedade, no seu 
ramo de atuação. 
____________________________________________________________ 
 
3 – Quais principais concorrentes? 
____________________________________________________________ 
 
4 – Sobre vendas, qual o procedimento utilizado pela empresa? O que se faz 
para boas vendas? 
____________________________________________________________ 
 
5 – Sobre preços, que estratégia utiliza para formulá-los? Que informações são 
utilizadas para defini-los. 
____________________________________________________________ 
 
6 – Sobre promoções, as estratégias utilizadas, como são formuladas? 
____________________________________________________________ 
 
7 – A empresa mantém contato ou se relaciona com outras empresas do mesmo 
ramo, mantendo um coleguismo entre elas? 
____________________________________________________________ 
 
8 – Sobre as ações praticadas por você, ou seja, as decisões tomadas para que a 
empresa venha crescendo, tem base em alguma pratica ou teoria? 
____________________________________________________________ 
 
9 – Você tem planos para ampliação da empresa? 
____________________________________________________________ 
 
10 – Comparando as ações implementadas pela concorrência, como você vê a 
empresa perante elas? Na atuação da área de vendas, administração, essas ações 
podem ser comparadas como? 
 



 86

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização cedente de estágio KONSTRUA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA., declara, para os devidos fins, que o estagiário DIEGO 

RONCHI, aluno do Curso de Administração de Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

– CECIESA / gestão da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, de 01/04/2008 à 

03/11/2008, cumpriu a carga horária de estagio prevista para o período, seguiu o 

cronograma de trabalho estipulado no Projeto de Estágio e respeitou nossas normas 

internas. 

 

 

 

 

 

Itajaí, 03 de novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Sérgio Ronchi 

 

 



 87

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

Diego Ronchi 

Estagiário 

 

 

 

 

 

Sérgio Ronchi 

Supervisor de campo 

 

 

 

 

 

Prof. Ricardo Boeing da Silveira 

Orientador de estagio 

 

 

 

 

 

Prof. Eduardo Krieger da Silva 

Responsável pelos Estágios em Administração 

 


