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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho tem como principal objetivo a elaboração de um plano de 

marketing para a Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos, pequena empresa 

atuante no comércio atacadista e varejista de equipamentos elétricos de baixa e 

média tensão, com o intuito de fortalecer o posicionamento da organização no 

mercado. Inicialmente, foi realizada uma análise situacional da empresa, 

proporcionando a identificação das forças e fraquezas internas da organização e 

também das oportunidades e ameaças do ambiente externo. Com base na análise 

dessas informações, foi possível definir os objetivos e estratégias de marketing para 

a empresa. O resultado do estudo propõe planos de ação a serem adotados pela 

empresa, os quais envolvem um posicionamento ofensivo em busca da ampliação 

de sua participação no mercado e ações de publicidade para reforçar a atuação da 

Elektra. 

 

Palavras-chave: Plano de Marketing. Matriz SWOT. Estratégias. Materiais Elétricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Em um contexto caracterizado pela extrema competitividade entre as 

empresas na busca por clientes, as organizações necessitam de mecanismos para 

obter a maior quantidade de informações sobre o mercado em que atuam. O acesso 

a esses dados possibilita às empresas a criação de estratégias que atendam às 

necessidades de seu público-alvo de maneira a se manterem estáveis e lucrativas. 

 O plano de marketing consiste em um instrumento que auxilia as empresas a 

conhecerem melhor não somente o ambiente do qual fazem parte, como também a 

si próprias, permitindo, assim, o desenvolvimento de ações para que obtenham 

vantagem competitiva. O plano de marketing é considerado por Kotler (2000) como 

um dos mais importantes produtos no processo de marketing de uma organização. A 

proposta do presente trabalho é elaborar um plano de marketing para a Elektra 

Distribuidora de Materiais Elétricos e apresentá-lo à empresa, tornando-o uma 

fundamentada fonte de consulta, capaz de orientar os administradores da empresa 

nas tomadas de decisões. 

 Na primeira parte do trabalho, é apresentada a empresa estudada, em que 

são demonstrados, entre outros dados, sua estrutura e seu mercado de atuação. Em 

seguida, são expostos a definição do problema, a justificativa e os objetivos geral e 

específicos do trabalho. Após, é apresentada a revisão bibliográfica, que serviu 

como fundamentação para a elaboração do plano de marketing e, por fim, a 

metodologia utilizada para a realização do trabalho. 

 A segunda etapa do trabalho consiste na elaboração do plano de marketing 

propriamente dito. Inicialmente, foi realizada uma análise situacional da empresa, 

onde foram identificadas as forças e fraquezas do ambiente interno da empresa, 

assim como as oportunidades e ameaças decorrentes do ambiente externo, 

oportunizando, assim, a criação de uma matriz SWOT. Posteriormente, foram 

elaborados, respectivamente, os objetivos e estratégias de marketing e, finalmente, 

foram propostos planos de ação para a empresa, bem como subsídios para seu 

controle. 
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 A Didio&Sordi Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda., cujo nome fantasia da 

empresa é Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos, iniciou suas atividades no ano 

de 2008 com foco na distribuição de materiais elétricos. A empresa busca ofertar a 

seus clientes soluções em materiais elétricos, trabalhando com diversas linhas de 

produtos nos ramos de baixa e média tensão, distribuídos, pela própria empresa, 

nas seguintes categorias: 

 caixas 

 disjuntores 

 fios e cabos 

 fitas 

 lâmpadas 

 pára-raios e acessórios 

 perfilados e eletrocalhas 

 plugues e adaptadores 

 tomadas e interruptores 

 tubulação e acessórios 

 

Figura 1 - Logotipo da Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos 

 
Fonte: Site da Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos (2014) 

 

Inicialmente situada na Rua Santa Catarina, número 304, bairro Santa Maria 

Goretti, na Zona Norte do município de Porto Alegre, a empresa foi fundada por três 

sócios, dentre os quais dois deles já atuavam no mercado de materiais elétricos 

como funcionários de outras distribuidoras, o que lhes conferiu experiência e 

conhecimento necessários para iniciarem um empreendimento próprio nesse 

segmento. Além do trabalho realizado pelos três sócios, o quadro da empresa é 
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composto por mais quatorze funcionários, perfazendo um total de dezessete 

colaboradores. 

 

Figura 2 - Fachada do Showroom da Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos 

 
Fonte: Fotografado pelo Autor 

 

 A empresa, inicialmente, trabalhava exclusivamente na distribuição de 

materiais elétricos para pessoas jurídicas, principalmente para construtoras e, em 

menor escala, para comerciantes varejistas. No ano de 2012, a Elektra inaugurou 

um showroom na Rua São Nicolau, número 924, localizado ao lado do depósito e 

antiga sede da empresa, com dois andares para a exposição das linhas de produtos, 

sala de reuniões, estacionamento próprio e ambiente climatizado. A empresa 

transferiu sua sede administrativa para o novo endereço, ficando o endereço anterior 

utilizado somente como depósito.  

 O principal objetivo da criação do showroom era criar um ambiente adequado 

para recepcionar os clientes pessoa jurídica (construtoras e comerciantes varejistas), 

onde esses pudessem conhecer e comparar os produtos ofertados pela empresa, 

além de concretizar a compra. Essa iniciativa criou, também, a oportunidade de a 

Elektra passar a atuar também no varejo, iniciando, assim, vendas para 

consumidores finais pessoa física. O foco de atuação da empresa, todavia, segue na 

venda para pessoas jurídicas, sobretudo para construtoras, mercado que representa 

mais de 90% do faturamento da empresa. 
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Figura 3 - Showroom da Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos 

 
Fonte: Fotografado pelo Autor 

  

 A Elektra adquire as mercadorias diretamente dos principais fabricantes 

nacionais, os quais estão localizados, especialmente, no estado de São Paulo, e as 

revende para clientes em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com destaque 

para Porto Alegre e Região Metropolitana. As vendas para pessoas jurídicas 

ocorrem principalmente através do contato ativo ou passivo da equipe de vendas da 

empresa com os clientes, o qual é realizado via telefone ou correio eletrônico.  

 

Figura 4 - Fachada do Depósito da Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos 

 
Fonte: Fotografado pelo Autor 
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 A entrega das mercadorias vendidas é feita pela Elektra, que dispõe de uma 

frota própria de dois furgões. A comercialização para consumidores pessoa física se 

dá através da recepção dos clientes no showroom da empresa e a entrega dos 

produtos é feita no depósito, localizado ao lado. 

 A Elektra possui definidos sua missão, visão e valores conforme segue 

abaixo: 

 Missão:  

 Prestar serviços com ética profissional, pessoal e comercial. 

 Atender e superar as expectativas dos nossos clientes e de sua própria 

equipe de colaboradores. 

 Visão: 

 Sermos referência de agilidade, confiança e competência no ramo que 

atuamos, tanto na pré-venda quanto na pós-venda. 

 Valores: 

 Satisfação do cliente 

 Comprometimento 

 Respeito 

 Valorização e capacitação humana 

 A missão, a visão e os valores da Elektra foram elaborados em 2012 por uma 

consultoria especializada, seguindo as orientações dos sócios da empresa. A Elektra 

afirma que os valores definidos servem como alicerce para as operações da 

empresa na procura de atingir plenamente a sua missão. 
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3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 Com apenas seis anos de existência, a Elektra é ainda uma jovem e pequena 

empresa atuante no ramo de distribuição de materiais elétricos de baixa e média 

tensão. Ainda que possua clientes em todo o estado do Rio Grande do Sul, a 

empresa atende, sobretudo, o mercado de Porto Alegre e Região Metropolitana. 

 O foco da empresa, desde sua fundação, sempre foi a comercialização no 

atacado, fornecendo materiais elétricos para construtoras, atividade em que os 

sócios da empresa possuem mais de vinte anos de experiência. Com a inauguração 

do showroom, em 2012, a Elektra decidiu ampliar sua atuação, passando a trabalhar 

no varejo, visando a atender também consumidores finais pessoa física. A idéia de 

iniciar a atuação como varejista emergiu ao acaso, em virtude apenas da criação de 

um espaço adequado para a recepção dos clientes, sem qualquer estudo desse 

novo público, com o qual os sócios da empresa não possuíam experiência de 

trabalho. 

 A Elektra foi criada em 2008, período marcado pelo forte desenvolvimento da 

construção no país, acarretando, consequentemente, o aumento da demanda por 

materiais elétricos. Aproveitando a conjuntura favorável, a Elektra rapidamente 

cresceu e se consolidou como um importante player no setor. Nos últimos anos, 

entretanto, o desempenho da construção civil vem apresentando uma 

desaceleração, decorrente da conclusão de empreendimentos iniciados no fim da 

década passada. Soma-se a esse aspecto que demanda atenção por parte da 

empresa, a presença no mercado de concorrentes de maior porte e com mais tempo 

de atuação. 

 As decisões até então tomadas eram baseadas tão somente na experiência e 

na visão dos sócios, não havendo, todavia, fundamentação em planejamentos 

estratégicos previamente elaborados. No panorama apresentado, a ausência de um 

plano de marketing apresenta-se como uma fragilidade no que tange a atuação da 

empresa, decorrente da ausência de análises que poderão indicar à organização 

estratégias para o aumento de sua competitividade, visando à estabilização e ao 

crescimento da Elektra. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

 

O segmento de distribuição de materiais elétricos está diretamente associado 

ao mercado da construção civil, o qual vem começando a demonstrar sintomas de 

estabilização após um longo período de expressivo crescimento. Nesse contexto, o 

momento econômico torna-se menos favorável em relação aos anos anteriores, 

passando a desafiar as empresas que iniciaram suas atividades e emergiram em um 

período de expansão do setor. 

A partir do cenário apresentado, a elaboração de um planejamento de 

marketing torna-se um fator de fundamental importância para qualquer empresa que 

atue nesse setor da economia. As análises dos ambientes interno e externo da 

empresa, assim como a elaboração de objetivos e, sobretudo, de uma estratégia de 

marketing, propiciam a criação de planos de ação que visam a auferir um 

fortalecimento do posicionamento e da imagem da empresa perante o mercado, 

fornecendo suporte para a solidificação e expansão do negócio.  

De acordo com um levantamento de dados realizado em 2013 pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), a falta de planejamento e de 

informações sobre o mercado é responsável por 41.64% dos encerramentos das 

micros e pequenas empresas brasileiras. Conforme Boechat (2008), o planejamento 

estratégico proporciona às pequenas empresas a otimização geral dos resultados e 

do aproveitamentos dos recursos. A Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos não 

dispõe de um estudo que analise não somente o mercado do qual ela participa, 

como também suas características internas. Dessa maneira, justifica-se a 

elaboração do presente trabalho, o qual se propõe a elaborar um plano de marketing 

para a organização estudada, no intuito de se tornar uma importante fonte de 

consulta por parte dos sócios, fornecendo subsídio para as tomadas de decisões. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Elaborar um plano de marketing para a empresa Elektra Distribuidora de 

Materiais Elétricos. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) observar características internas relevantes, evidenciando suas forças e suas 

fraquezas; 

b) examinar o ambiente em que a empresa se insere, assim como suas 

oportunidades e ameaças; 

c) analisar o mercado de atuação da empresa, bem como seus principais 

concorrentes e clientes; 

d) estabelecer os objetivos de marketing e o posicionamento da empresa; 

e) propor planos de ação a fim de que a empresa atinja os objetivos 

estabelecidos. 
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6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O capítulo de revisão bibliográfica tem por função apresentar, através da 

fundamentação teórica, os principais conceitos que proporcionarão suporte ao 

trabalho. Foram revisados conceitos de marketing e de composto de marketing, 

respectivamente, assim como definições e orientações para a elaboração de um 

plano de marketing. 

 

 

6.1 MARKETING 

 

 

 Westwood (1996) afirma que o marketing é a função de desvendar o que os 

clientes desejam e adaptar os produtos ou serviços de uma empresa a fim de 

satisfazer essas necessidades, gerando, assim, lucro para a organização. Segundo 

a American Marketing Association (AMA), em definição aprovada em julho de 2013: 

"Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade 

em geral". Conforme Kotler (2000, p. 30): 

 
Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de 
pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, 
oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. 

  
 De acordo com Cobra (1990), marketing tem por objetivo a identificação de 

necessidades não satisfeitas de maneira a introduzir no mercado produtos ou 

serviços que proporcionem, concomitantemente, a satisfação das necessidades dos 

consumidores e resultados positivos para a empresa. Conforme Ferrell e Hartline 

(2005), marketing é uma função dos negócios que, de maneira geral, tem a função 

de ligar a organização com seus clientes. 

 Las Casas (2005) define marketing como a área do conhecimento que 

abrange todas as atividades referentes às relações de troca que buscam alcançar 

determinados objetivos das empresas através da satisfação das necessidades dos 

consumidores, impactando, inclusive, positivamente no bem-estar da sociedade. 
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Churchill e Peter (2000) conceituam marketing como o processo de planejamento, 

promoção, determinação de preços e distribuição de bens e serviços, criando, 

assim, trocas que venham a satisfazer as necessidades da organização e dos 

clientes. 

 A partir dos conceitos apresentados, entende-se que o marketing é o estudo 

que envolve todas as atividades, desde a criação até a entrega, referentes à troca 

de produtos ou serviços entre agentes, visando a atender as necessidades dos 

consumidores e a trazer retorno às organizações. 

 

 

6.2 COMPOSTO DE MARKETING 

 

 

 O composto de marketing (também conhecido como mix de marketing) é 

apresentado por Kotler e Keller (2006) como um conjunto de instrumentos de 

marketing utilizados pelas empresas visando a alcançar seus objetivos de marketing. 

McCarthy (apud Kotler e Keller 2006) classificou essas ferramentas em quatro 

grupos, chamados de 4Ps do marketing: preço, produto, praça (pontos-de-venda) e 

promoção, oriundos da tradução da língua inglesa de, respectivamente, price, 

product, place e promotion. 

 

Figura 5 - Mix de Marketing 

 
Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 17) 
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 Churchill e Peter (2000, p. 20), definem composto de marketing como: "as 

ferramentas estratégicas que uma empresa utiliza para criar valor para os clientes e 

alcançar os objetivos organizacionais". Os mesmos autores apresentam também 

definições para cada um dos itens do composto de marketing: 

 Produto: o que é oferecido para o mercado consumidor com o propósito de 

troca. 

 Preço: a quantidade de dinheiro ou de outros recursos que deve ser 

despendida por parte dos clientes para a aquisição de produtos e serviços. 

 Distribuição (praça): os canais de distribuição utilizados para levar os 

produtos e serviços aos consumidores. 

 Promoção: os mecanismos usados para informar e lembrar os clientes sobre 

os produtos e serviços ofertados. 

 Conforme Westwood (1996), os elementos do composto de marketing 

consistem em quatro variáveis controláveis capazes de proporcionar à empresa, 

concomitantemente, uma política lucrativa e a satisfação de seus clientes. O mesmo 

autor acrescenta, ainda, que o controle do composto de marketing é a essência do 

planejamento de marketing e, conseqüentemente, a fórmula para um marketing 

eficiente. 

 De acordo com Cobra (1990), o composto de marketing permite à empresa 

interagir com os ambientes interno e externo e a interação entre suas ferramentas é 

de extrema importância para o alcance dos objetivos determinados pela empresa, 

em conformidade com sua missão de negócio. Esse autor adiciona, também, que a 

compreensão das ferramentas do composto de marketing auxilia a empresa na 

neutralização das forças externas e em seu posicionamento de mercado. 

  

 

6.3 PLANO DE MARKETING 

 

 

 O planejamento de marketing, de acordo com McDonald (2004), consiste em 

uma seqüência de atividades que determina a formação de objetivos de marketing e 

a conseqüente elaboração de planos de ação para atingi-los. Segundo Las Casas 

(2005, p. 269), o plano de marketing: 
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É o documento que contém todos os detalhes para a ação ser desenvolvida 
pelos administradores. Como ele deve ser um documento operacional, ele 
deve ser simples, de forma que todos o entendam bem; deve também ser 
prático e flexível. 

 
 Conforme Churchill e Peter (2000), planos de marketing propiciam diversos 

benefícios, orientando onde devem ser concentrados os esforços de marketing, 

identificando oportunidades de mercado e permitindo a comparação dos resultados 

com os objetivos traçados. Cobra (1990, p. 88) descreve: "O plano de marketing 

identifica as oportunidades mais promissoras no negócio para a empresa. [...] é a 

base na qual os outros planos da empresa devem estar montados." De acordo com 

Ferrell e Hartline (2005), o plano de marketing é um documento de ação, o qual deve 

conter uma grande quantidade de informações de distintas fontes, que norteia a 

implementação, a avaliação e o controle do processo de marketing. Para Westwood 

(1996), o plano de marketing é um documento que elabora um plano visando à 

comercialização de produtos e serviços. 

 

 

6.3.1 Etapas do Plano de Marketing 

 

 

 Ao analisar diversas literaturas, verifica-se que o plano de marketing não 

possui uma estrutura fixa, diferenciando-se em alguns itens de acordo com os 

autores estudados. Apesar das possíveis variações que se apresentem, "os planos 

de marketing devem ser bem organizados para assegurar que todas as informações 

pertinentes sejam consideradas e incluídas" (FERRELL; HARTLINE, 2005, p. 36). 

Conforme Las Casas (2005), não há uma regra rígida para a elaboração de um 

plano de marketing, devido às especificidades de cada organização. Segundo 

Westwood (1996) os requisitos para a elaboração do plano de marketing irão variar 

de acordo com a necessidade de cada companhia, podendo apresentar tamanho e 

detalhamento distintos.  

 Ferrell e Hartline (2005) afirmam que, independentemente da estrutura 

utilizada para sua elaboração, um plano de marketing deve ser abrangente, flexível, 
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consistente e lógico. No Quadro 1, os mesmos autores apresentam um exemplo de 

estrutura de um plano de marketing. 

 

Quadro 1 - Estrutura de um Plano de Marketing 

I. Sumário Executivo 
a. Sinopse 
b. Principais aspectos do plano de marketing 

II. Análise da Situação 

a. Análise do ambiente interno 
b. Análise do ambiente do consumidor 
c. Análise do ambiente externo 

III. Análise SWOT 

a. Forças 
b. Fraquezas 
c. Oportunidades 
d. Ameaças 
e. Análise da matriz SWOT 
f. Estabelecimento de um foco estratégico 

IV. Metas e Objetivos de Marketing 
a. Metas de marketing 
b. Objetivos de marketing 

V. Estratégias de Marketing 

a. Mercado-alvo primário e composto de marketing 
b. Mercado-alvo secundário e composto de marketing 

VI. Implementação de Marketing 
a. Questões estruturais 
b. Atividades de marketing tático 

VII. Avaliação e Controle 

a. Controle formal de marketing 
b. Controle informal de marketing 
c. Avaliações financeiras 

Fonte: Adaptado de Ferrell e Hartline (2005, p. 37) 

 

 Kotler (2000) estrutura o plano de marketing da seguinte maneira: 

 Resumo executivo e sumário: apresenta uma rápida visão geral do 

plano proposto. 

 Situação atual de marketing: apresenta antecedentes relevantes sobre 

vendas, custos, lucros, mercado, concorrentes, distribuição e 

macroambiente. 

 Análise de oportunidade e questões: identifica as principais 

oportunidades/ameaças, forças/fraquezas e questões relacionadas à 

linha de produtos. 

 Objetivos: define as metas financeiras e de marketing do plano em 

relação ao volume de vendas, participação de mercado e lucros. 

 Estratégia de marketing: apresenta a abordagem geral de marketing 

que será utilizada para alcançar os objetivos do plano. 
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 Programas de ação: apresenta os programas especiais de marketing 

projetados para atingir os objetivos do negócio. 

 Demonstrativos de resultados projetados: projeta os resultados 

financeiros esperados do plano. 

 Controles: indica como o plano será monitorado. 

 

 

6.3.2 Resumo Executivo 

 

 

 Conforme Kotler (2000) o resumo executivo deve introduzir as principais 

metas e recomendações, conferindo à alta administração a compreensão do 

direcionamento do plano. De acordo com Churchill e Peter (2000, p. 562): "o resumo 

executivo sintetiza os elementos do plano de marketing [...] e fornece informações 

úteis para gerentes que desejem familiarizar-se com o plano".  

 Ferrell e Hartline (2005) descrevem o resumo executivo como uma sinopse do 

plano de marketing que apresenta a estratégia de marketing e sua execução, não 

fornecendo informações detalhadas que serão encontradas em outros segmentos do 

plano de marketing. Segundo Westwood (1996), o resumo executivo deve sempre 

incluir os seguintes itens: 

 As suposições básicas sobre as quais o plano se baseia; 

 Os objetivos do plano; 

 A escala de tempo em função da qual o plano será implementado. 

 

 

6.3.3 Análise Situacional 

 

 

 A análise da situação, conforme Westwood (1996), deve sintetizar as 

pesquisas de marketing externa e interna, assim como a resultante da análise entre 

forças e fraquezas e entre oportunidades e ameaças. Ferrell e Hartline (2005) 

afirmam que uma eficiente análise da situação é uma das tarefas mais difíceis no 
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processo de elaboração de um plano de marketing em virtude da necessidade, 

concomitantemente, de abrangência da análise e de foco nas questões 

fundamentais para a organização.  

 A análise situacional, conforme Kotler e Keller (2006, p. 59) "apresenta os 

antecedentes relevantes quanto a vendas, custos, lucros, mercado, concorrentes e 

quanto às várias forças que atuam no macroambiente." De acordo com Las Casas 

(2005), a análise da situação de uma empresa é o primeiro passo para a elaboração 

de um plano mercadológico, possibilitando, assim, o desenvolvimento de um 

composto de marketing que reflete com realidade a situação da organização. Cobra 

(1990) sugere que a análise de situação para a elaboração de um plano de 

marketing necessita ser realizada através de uma constante alimentação de dados, 

requerendo, assim, um eficiente sistema de informações. 

 

 

6.3.3.1 Análise do Ambiente Interno 

  

 

 Para Ferrell e Hartline (2005), a crítica avaliação interna de uma empresa no 

que se refere aos seus objetivos e estratégias, desempenho operacional, alocação 

de recursos, ambiente político e características estruturais deve ser a primeira etapa 

a ser observada no processo de elaboração da análise situacional. Um modelo para 

a análise do ambiente interno de uma organização deve abranger os seguintes 

aspectos: 

 revisão dos objetivos, da estratégia e do desempenho atuais de marketing; 

 revisão dos recursos organizacionais atuais e previstos; 

 revisão das questões culturais e estruturais atuais e previstas. 

 
A análise do ambiente interno da empresa considera questões como a 
disponibilidade e a distribuição dos recursos humanos, a idade e a 
capacidade dos equipamentos ou a tecnologia, a disponibilidade de 
recursos financeiros e as lutas políticas e de poder na estrutura da empresa 
(FERRELL; HARTLINE, 2005, p. 39). 

 
 Conforme Westwood (1996), o sólido conhecimento da atual situação de uma 

empresa e de seus produtos é fundamental para a determinação dos objetivos de 

marketing e da estratégia futura. 
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6.3.3.2 Análise do Ambiente Externo 

  

 

 Conforme Ferrell e Hartline (2005), a análise do ambiente externo da empresa 

é a etapa mais ampla na determinação da análise situacional para o planejamento 

de marketing, necessitando contemplar os seguintes fatores: competitivos, 

econômicos, políticos, legais/regulamentares, tecnológicos e socioculturais. 

McDonald (2004), afirma que a análise externa da uma companhia deve, 

inicialmente, examinar informações econômicas para, posteriormente, estudar 

aspectos dos mercados nos quais a empresa atua. Esse tipo de análise, conforme o 

mesmo autor, costuma verificar três principais aspectos: o ambiente de negócios e 

econômico, o mercado e a concorrência. De acordo com Churchill e Peter (2000), a 

análise ambiental rastreia as mudanças no ambiente que podem vir a afetar o 

mercado de atuação de uma organização, interferindo na demanda de bens e 

serviços. Essas mudanças ocorrem nas dimensões econômica, política e legal, 

social, natural, tecnológica e competitiva. 

 Ao analisar o ambiente externo, segundo Kotler e Keller (2006), é de 

fundamental importância, além da observação das forças macroambientais, o 

monitoramento desses agentes, composto pelos clientes, concorrentes, 

distribuidores e fornecedores. Kotler e Keller (2006) resumem as forças do ambiente 

externo às empresas: 

 Ambiente Demográfico: crescimento populacional; mudança na composição 

etária, étnica e nos níveis de instrução; migrações; modificação na 

composição das famílias; 

 Ambiente Econômico: distribuição de renda, níveis de poupança, 

endividamento e disponibilidade de crédito; 

 Ambiente Sociocultural: visão das pessoas em relação a si próprias, a seus 

pares, às organizações, à sociedade, à natureza e ao universo; 

 Ambiente Natural: escassez de matérias primas, custo de energia, níveis de 

poluição e proteção ambiental; 

 Ambiente Tecnológico: ritmo de mudanças tecnológicas, oportunidades para 

inovação, orçamento de pesquisa e desenvolvimento; 
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 Ambiente Político-Legal: leis que regulamentam às práticas do negócio e 

harmonia com grupos de interesse. 

 Conquanto diferentes autores enumerem e denominem de maneiras distintas 

a composição dos fatores do ambiente externo de uma organização, percebe-se a 

convergência na ideia central dessa análise como a observância do ambiente no 

qual a empresa se insere e pode vir a afetar sua atuação. 

 

 

6.3.4 Análise SWOT 

  

 

 Após a conclusão da avaliação dos ambientes interno e externo de uma 

companhia, torna-se possível a elaboração da análise SWOT. A sigla SWOT é 

originada das palavras da língua inglesa Strengths, Weaknesses, Opportunities e 

Threats, que significam, respectivamente, forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças. 

 Conforme Kotler e Keller (2006), a análise SWOT envolve o monitoramento 

dos ambientes externo e interno, e permite a uma organização estabelecer metas 

específicas para o posterior período do planejamento. Churchill e Peter (2000, p. 91) 

definem a análise SWOT como a "avaliação sistemática dos pontos fortes e fracos 

internos de uma empresa e de oportunidades e ameaças externas." Westwood 

(1996) considera a análise SWOT uma das principais etapas no processo de 

planejamento de marketing, proporcionando não somente o entendimento das 

potencialidades e fragilidades do negócio, como também permitindo identificar 

ameaças ao empreendimento e novas oportunidades no mercado.  

 De acordo com Ferrell e Hartline (2005), a análise SWOT abrange tanto o 

ambiente interno quando externo da organização. Internamente, essa avaliação 

busca a identificação de forças e fraquezas, considerando, entre outras 

características, os recursos financeiros, a capacidade de produção e a percepção do 

consumidor. Em relação ao ambiente externo, trabalha com, por exemplo, dados 

econômicos, informações sobre concorrentes e regulamentações legais. Os mesmos 

autores complementam que, quando corretamente realizada, a análise SWOT 

permite a identificação de vantagens estratégicas que podem orientar a elaboração 
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da estratégia de marketing da empresa, além de organizar dados e informações 

relevantes para o negócio. No Quadro 2, são apresentados exemplos que questões 

pertinentes de serem consideradas em uma análise SWOT. 

 

Quadro 2 - Questões potenciais a considerar numa Análise SWOT 

Forças Internas Potenciais 

 recursos financeiros abundantes 

 nome de marca bem conhecido 

 n.º 1  do setor 

 economias de escala 

 tecnologia própria 

 processos patenteados 

 custos mais baixos (matérias-primas 
ou processos) 

 imagem da companhia/produto/marca 
respeitada 

 talento gerencial elevado 

 melhor habilidade de marketing 

 produto com qualidade superior 

 alianças com outras empresas 

 boa capacidade de distribuição 

 empregados comprometidos 

Fraquezas Internas Potenciais 

 falta de orientação estratégica 

 recursos financeiros limitados 

 pouco investimento em pesquisa e 
desenvolvimento 

 linha de produtos muito limitada 

 distribuição limitada 

 custos mais altos (matérias-primas ou 
processos) 

 produtos ou tecnologia 
desatualizados 

 problemas operacionais internos 

 problemas políticos internos 

 imagem de mercado fraca 

 pouca habilidade de marketing 

 alianças com empresas fracas 

 habilidades gerenciais limitadas 

 empregados mal treinados 

Oportunidades Externas Potenciais 

 rápido crescimento do mercado 

 empresas rivais são complacentes 

 mudanças nas necessidades/gastos 
do consumidor 

 abertura de mercados externos 

 revés de empresa rival 

 novas descobertas de produtos 

 boom econômico 

 desregulamentação governamental 

 nova tecnologia 

 mudanças demográficas 

 outras empresas buscam alianças 

 grande alteração de marca 

 queda nas vendas de produtos 
substituto 

 mudança nos métodos de distribuição 

Ameaças Externas Potenciais 

 entrada de concorrentes estrangeiros 

 introdução de novos produtos 
substitutos 

 ciclo de vida do produto em declínio 

 mudanças nas necessidades/gostos 
do consumidor 

 declínio da confiança do consumidor 

 empresas rivais adotam novas 
estratégias 

 maior regulamentação governamental 

 queda na atividade econômica 

 mudança na política do Banco 
Central 

 nova tecnologia 

 mudanças demográficas 

 barreiras no comércio exterior 

 fraco desempenho de empresa aliada 

 tumulto na política internacional 

Fonte: Adaptado de Ferrell e Hartline (2005, p. 90) 

 

 

6.3.4.1 Forças e Fraquezas 
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 Kotler e Keller (2006) relacionam a análise do ambiente interno diretamente à 

identificação das forças e fraquezas de uma organização, processo esse que 

necessita de periódica avaliação. Os mesmos autores citam também a importância 

do trabalho em conjunto de diferentes setores da empresa a fim de potencializarem 

suas forças. 

 

[...] o negócio não precisa corrigir todas as suas fraquezas, nem deve se 
vangloriar de todas as suas forças. A grande pergunta é se o negócio deve 
se limitar às oportunidades para as quais dispõe dos recursos necessários 
ou se deve examinar melhores oportunidades, para as quais pode precisar 
adquirir ou desenvolver maiores forças (KOTLER, KELLER, 2006, p. 51). 

  
 De acordo com Ferrell e Hartline (2005), a existência de forças e fraquezas é 

ocasionada pela presença ou falta de recursos em uma empresa, assim como pela 

natureza dos relacionamentos da empresa com seus colaboradores, consumidores 

ou organizações externas. Churchill e Peter (2000) exemplificam que forças incluem 

fatores como a lealdade dos clientes, patentes, custos baixos e ampla capacidade 

de produção e, analogamente, deficiências podem ser representadas por 

características tais como marca com baixa credibilidade, custos altos de produção e 

falta de fontes de financiamento. Conforme Westwood (1996, p. 96):  

 

As potencialidades e fragilidades incluem não apenas as potencialidades e 
fragilidades de sua companhia e de seus produtos mas também as de seus 
concorrentes, uma vez que elas determinarão até que ponto você terá 
sucesso na implementação de seu plano. 

 

 

6.3.4.2 Oportunidades e Ameaças 

 

 

 Segundo Westwood (1996), a maior parte das oportunidades e ameaças que 

se apresentam a uma empresa deriva do ambiente de marketing, dos segmentos de 

mercado e, sobretudo, dos concorrentes. Oportunidades podem ser exploradas, 

sendo, muitas vezes, fruto das potencialidades da empresa ou da fragilidade dos 

concorrentes. Ameaças podem de fato existir ou manifestarem-se futuramente, 

implicando conseqüências para a organização. 
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 Conforme Churchill e Peter (2000), no momento da avaliação das 

oportunidades e ameaças, é necessário que os gerentes concentrem sua análise 

nas possíveis mudanças - no mercado local e no externo - podendo, dessa forma, 

identificar oportunidades significativas. Os mesmos autores citam exemplos 

significativos de oportunidades e ameaças que podem se apresentar às empresas. 

 
As oportunidades podem incluir demanda não atendida, novos conceitos ou 
tecnologia de produtos, ou empresas concorrentes que possam ser 
adquiridas. As ameaças podem incluir concorrentes novos ou mais fortes, 
novas leis limitando as atividades da empresa ou uma mudança nos 
desejos e preferências dos clientes que os afaste dos produtos da empresa 
(CHURCHILL; PETER, 2000, p. 91). 

 
 Ferrell e Hartline (2005) afirmam que oportunidades e ameaças manifestam-

se fora da empresa, sobretudo em ambientes competitivos e, após identificadas, 

permitem a elaboração de estratégias no intuito de aproveitar as oportunidades e 

minimizar ou, inclusive, eliminar as ameaças. De acordo com Kotler e Keller (2006), 

as empresas podem usar a análise de oportunidades de mercado visando a 

determinar quão atrativas são as novas oportunidades, bem como sua probabilidade 

de sucesso, se explorada. Em relação à ameaças, os mesmos autores enfatizam 

que trata-se de uma imposição ocasionada por uma tendência ou um evento 

desfavorável,  devendo ser combatidas através de ações defensivas de marketing, 

procurando, assim, evitar a diminuição das vendas e dos lucros. 

 

 

6.3.4.3 Análise da Matriz SWOT 

  

 

 Conforme Ferrell e Hartline (2005), a análise da matriz SWOT de uma 

empresa é um mecanismo de extrema importância que orienta e facilita a 

elaboração de estratégias de marketing para o alcance dos resultados almejados e 

permite à empresa desenvolver suas vantagens competitivas, aliando as forças 

internas às oportunidades externas. Essa análise propicia a identificação das opções 

estratégicas básicas disponíveis que proporcionarão à organização a capacidade de 

enfatizar as potencialidades, assim como converter e minimizar suas fraquezas e 

ameaças. 
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 Churchill e Peter (2000) afirmam que um dos principais propósitos da análise 

da matriz SWOT é a identificação dos pontos fortes da organização e sua 

combinação com as oportunidades presentes no ambiente, sobretudo nas questões 

onde os concorrentes não possuam potencial equivalente. Os mesmos autores, ao 

explorarem os benefícios da matriz SWOT, descrevem sucintamente os principais 

objetivos dessa análise: "De modo geral, uma organização deve centrar suas 

estratégias em aumentar seus pontos fortes, diminuir os pontos fracos, explorar suas 

oportunidades e reduzir suas ameaças (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 93)." 

 

 

6.3.5 Metas e Objetivos de Marketing 

 

 

 Através da avaliação dos ambientes interno e externo da empresa e da 

conseqüente análise das forças e fraquezas e das oportunidades e ameaças, são 

coletadas informações que permitem a elaboração dos objetivos e metas de 

marketing para a organização. Segundo McDonald (2004, p. 222), objetivo de 

marketing "é a quantificação daquilo que uma organização vende (seus produtos) e 

para quem (seus mercados)." O mesmo autor acrescenta que objetivos são uma 

declaração do que a empresa procura alcançar com base em uma análise voltada 

ao mercado e também permitem identificar se determinada estratégia atingiu sua 

finalidade. 

 
Os objetivos de marketing devem ser definíveis e quantificáveis de forma 
que haja algo atingível para o qual se possa mirar. Eles devem ser definidos 
de tal forma que, quando o plano de marketing for implementado, o 
desempenho de fato possa ser comparado com o objetivo. Eles devem ser 
expressos em termos de valores ou participações de mercados, e termos 
vagos como aumentar, melhorar ou maximizar não devem ser usados 
(WESTWOOD, 1996, p. 114). 

 
 Conforme Westwood (1996), objetivos são diretamente ligados às estratégias 

da companhia e devem representar as metas da empresa conforme o colocado nos 

planos estratégicos, podendo ser de curto, médio e longo prazos. De acordo com 

Las Casas (2005), é possível definir tantos objetivos quanto forem necessários à 

organização, necessitando, entretanto, sua determinação de forma hierárquica, 
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enumerando primeiramente os mais prioritários. Os objetivos estabelecidos devem 

ser coerentes e atingíveis. 

 A definição dos objetivos e metas, segundo Cobra (1990) é a etapa de definir 

aonde uma empresa pretende chegar. O mesmo autor cita, também, a necessidade 

de compatibilidade dos objetivos, uma vez que objetivos inatingíveis podem vir a 

comprometer o planejamento estratégico da empresa. 

 Kotler e Keller (2006) elencam quatro critérios para a elaboração dos 

objetivos de marketing: 

 organização hierárquica dos objetivos; 

 estabelecimento quantitativo dos objetivos (quando possível); 

 metas realistas;  

 objetivos consistentes. 

 Ferrell e Hartline (2005), diferentemente dos demais autores, enfatizam uma 

diferença entre metas e objetivos de marketing. Metas, segundo esses autores, são 

intenções de realizações de maneira ampla, não possuindo informações específicas 

dos indicadores atuais e dos futuramente desejados pela organização. Objetivos, por 

sua vez, possuem dados específicos e quantitativos que auferem o progresso da 

empresa no intuito de atingir as metas estabelecidas. 

 

 

6.3.6 Estratégias de Marketing 

 

 

 As estratégias de marketing, conforme Westwood (1996), são os métodos 

escolhidos para que se atinja os objetivos especificados no prazo de tempo exigido, 

não incluindo, entretanto, detalhes das ações individuais. O mesmo autor evidencia 

que todas as estratégias são uma das seguintes, ou, inclusive, uma combinação 

delas: 

 Estratégias defensivas: elaboradas na intenção de evitar a perda dos clientes 

existentes. 

 Estratégias de desenvolvimento: procuram oferecer uma variedade maior de 

serviços ou produtos aos clientes atuais. 
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 Estratégias de ataque: desenvolvidas visando captar novos clientes para o 

negócio da empresa. 

 Las Casas (2005) afirma que devem ser desenvolvidas diversas estratégias 

visando a alcançar os objetivos estabelecidos. Conquanto deva-se selecionar a 

estratégia que acarretará maior retorno, as demais estratégias não devem ser 

descartadas, uma vez que elas podem vir a ser utilizadas no futuro devido às 

possíveis alterações no ambiente externo. Segundo McDonald (2004, p. 241): 

"Estratégia é a rota para o cumprimento dos objetivos especificados e descreve 

como os objetivos serão alcançados." A estratégia de marketing, conforme o mesmo 

autor, destaca a melhor alternativa de uma empresa no emprego de seus recursos 

para atingir seus objetivos. 

 De acordo com Ferrell e Hartline (2005), a elaboração da estratégia de 

marketing trata-se da etapa mais importante no desenvolvimento do plano de 

marketing e refere-se, de maneira geral, à forma pela qual a empresa irá gerenciar 

seu relacionamento com os clientes no intuito de obter vantagem perante os 

concorrentes na busca do mercado. Como requisitos para a elaboração da 

estratégia, os mesmos autores enfatizam os seguintes critérios: adequação às 

demandas da área funcional em relação ao cumprimento das metas e objetivos 

estabelecidos; coerência não somente com os objetivos e metas da organização, 

mas também com sua missão geral; e necessidade de considerar os recursos 

disponíveis e o ambiente da empresa. 

 

 

6.3.7 Planos/Programas de Ação 

 

 

 Conforme Cobra (1990), é indispensável que os programas de ação para a 

efetivação do plano de marketing estejam detalhados e plenamente coerentes com 

os objetivos e estratégias formulados. De acordo com Cobra (1990, p. 104) 

programa de ação: 

 
[...] é uma especificação ampla de quem, o quê, onde, quando e quais são 
os recursos necessários para a obtenção de uma meta específica, e porque 
cada programa tem seus custo, ele pode ser registrado como um item de 
orçamento (COBRA, 1990, p. 104). 
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 Westwood (1996) afirma que cada plano de ação deve possuir os seguintes 

itens: 

 Posição: momento atual da organização; 

 Metas: aonde que a empresa deseja chegar; 

 Ação: o que fazer para atingir as metas; 

 Pessoa responsável: quem executará o plano de ação; 

 Data inicial do plano de ação; 

 Data final do plano de ação; 

 Orçamento dispensado para a execução do plano de ação. 

 

 

6.3.8 Implementação do Plano de Marketing 

 

 

 De acordo com Ferrell e Hartline (2005) a etapa de implementação do plano 

de marketing deve apresentar de que maneira serão executadas as estratégias de 

marketing, sendo uma fase de demasiada importância, visto que um plano de 

implementação mal elaborado pode acarretar o insucesso da estratégia 

determinada. Os autores afirmam que o segmento de implementação do plano 

necessita definir as seguintes tarefas: 

 As atividades de marketing a serem assumidas; 

 A maneira como as atividades assumidas serão executadas; 

 O momento da efetivação dessas atividades; 

 O responsável pelo desempenho dessas atividades; 

 A forma de monitoramento das atividades planejadas; 

 O custo da execução dessas atividades. 

 Uma eficiente metodologia para a implementação, segundo Cobra (1990), é 

de fundamental importância para que o plano de marketing atinja os resultados 

esperados, sendo assim necessário que as pessoas e os setores responsáveis por 

sua implantação estejam plenamente capacitados. Kotler e Keller (2006) mencionam 

a necessidade de estimativa dos custos para a implementação da estratégias e da 
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satisfação dos interesses dos envolvidos (clientes, funcionários, fornecedores e 

distribuidores), impulsionando maior produtividade nas operações e, por 

conseguinte, elevação nas taxas de crescimento e lucro, resultando no aumento da 

satisfação por parte do acionista. 

 Conforme Churchill e Peter (2000), a implementação de planos e estratégias 

de marketing carece de importantes condições, dentre as quais: 

 Colaboração de profissionais qualificados que compreendam os compostos 

de marketing e os ambientes interno e externo da empresa; 

 Plena coordenação das atividades de marketing da organização, através da 

fixação de prioridades, da programação de tarefas e do aumento da 

cooperação da equipe; 

 Necessidade de comunicação por parte dos gerentes de marketing com 

diferentes grupos, dentre os quais os clientes, a alta administração da 

empresa, os gerentes e funcionários de outras áreas e, por fim, o pessoal da 

equipe de marketing; 

 Motivação de todo o pessoal envolvido, desde os funcionários da empresa 

até os prestadores de serviços, por meio de educação e treinamento 

adequados, inspirando-os a executarem suas atividades de maneira 

independente e apropriada. 

 

 

6.3.9 Controle do Plano de Marketing 

 

 

 O controle é o segmento final do plano de marketing e determina como os 

resultados serão controlados e avaliados. De acordo com Westwood (1996), é 

fundamental a existência de um mecanismo de controle e monitoramento para 

mensurar o alcance dos objetivos traçados do plano de marketing e, quando 

pertinente, propor ações corretivas. O mesmo autor enfatiza a necessidade de 

simplicidade de operacionalização do sistema de controle, permitindo determinadas 

variações dos padrões antes de sua execução. Esse processo de controle deve 

envolver: 

 estabelecimento de padrões; 
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 medição de desempenho; 

 elaboração de medidas de correção de desvios. 

 Segundo Las Casas (2005), o processo de controle de marketing tem como 

principal objetivo determinar uma maneira para poder avaliar o desempenho futuro, 

incluindo, assim, a comparação do desempenho atual com o desempenho medido 

pelo método determinado. Entre os diversos critérios que podem ser utilizados para 

a realização do controle, o autor destaca três: análise de vendas, análise de 

participação de mercado e análise de lucratividade. 

 
O controle de marketing envolve o estabelecimento de padrões de 
desempenho, avaliação de desempenho real, comparando-o com esses 
padrões, e ação corretiva, se necessário, para reduzir discrepâncias entre 
desempenho desejado e desempenho real (FERRELL; HARTLINE, 2005, p. 
40). 

 
 O controle, conforme Churchill e Peter (2000), trata-se do procedimento de 

avaliação do desempenho relacionado aos objetivos, planos e estratégias 

anteriormente estabelecidos, bem como envolve modificações eventuais quando e 

onde essas se mostrarem necessárias. Cobra (1990) alerta que as mudanças no 

ambiente podem tornar o plano de marketing obsoleto antes de sua completa 

execução, necessitando, por conseguinte, de um sistema de controle não somente 

de prazos e de resultados, como também de atualizações pontuais para a 

manutenção de um plano coerente com o cenário vivenciado. 
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7. METODOLOGIA 

 

 

 Segundo analisado por Roesch (1999), os métodos de coleta e análise de 

dados de pesquisas qualitativas são adequados para a etapa da fase exploratória de 

uma pesquisa.  

 
[...] a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, quando 
se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo 
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de 
selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção, mas não 
é adequada para avaliar resultado de programas ou planos (ROESCH, 
1999, p.155). 

 
 Pesquisas de caráter exploratório, conforme Gil (2008), constituem, na 

maioria dos casos, a etapa inicial de uma posterior investigação mais aprofundada, 

normalmente formuladas com a finalidade de propiciar uma visão geral sobre o 

assunto em questão, sendo, dentre as formas de pesquisa, as que exigem 

planejamento menos rígido. O mesmo autor também afirma que as pesquisas 

exploratórias tem como objetivo esclarecer e desenvolver idéias e conceitos por 

meio da elaboração de questionamentos mais específicos, proporcionando, no final 

do processo, um maior conhecimento a respeito do fato estudado, tornando-o 

passível de pesquisa mais aprofundada através outras sistemáticas. 

 De acordo com Mattar (2008), o estudo de caso é um método de pesquisa 

exploratória que possibilita não somente a criação de hipóteses a respeito de 

determinado problema ainda não plenamente definido, como também aprofundar a 

compreensão sobre o tema abordado, podendo envolver entrevistas (estruturadas 

ou não), verificação de registros existentes, observação de fatos, entre outros 

artifícios. O método do estudo de caso envolve três características: 

 a profundidade dos dados obtidos permite caracterizar e explicar de maneira 

detalhada aspectos fundamentais do caso em estudo; 

 ênfase na obtenção de informações e na elaboração de hipóteses em 

detrimento da formulação de conclusões; 

 capacidade de agrupar, em uma interpretação unificada, diversos aspectos do 

objeto em pesquisa. 

 Yin (2010) afirma que o método do estudo de caso consiste em uma 

investigação em profundidade, considerando o seu real contexto, acerca de um 
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determinado fenômeno, sobretudo nas situações em que não há uma evidente 

delimitação entre o fenômeno e o contexto. O mesmo autor conclui que a pesquisa 

de estudo de caso não se limita apenas a uma etapa isolada de coleta de dados, 

tratando-se de um método de ampla abrangência, incluindo na totalidade a lógica do 

projeto, partindo da maneira da coleta de dados até as abordagens do modo de 

como serão analisados esses dados. 

 Procurando alcançar os objetivos geral e específicos propostos, identifica-se, 

por meio da literatura consultada, que uma pesquisa de caráter exploratório, através 

da realização de um estudo de caso constitui-se o método mais adequado para a 

consecução dessa finalidade. A estrutura do plano marketing elaborado é oriunda da 

adaptação dos modelos propostos por Kotler (2000) e por Ferrell e Hartline (2005), 

visto esses se adequarem aos objetivos propostos, apresentando os seguintes 

tópicos: 

1. Resumo Executivo 

2. Análise do Ambiente Interno 

3. Análise do Ambiente Externo 

4. Análise SWOT 

5. Objetivos de Marketing 

6. Estratégia de Marketing 

7. Planos de Ação 

8. Controle do Plano de Marketing 

 

 

7.1 COLETA DE DADOS 

 

 

 A elaboração do presente trabalho fundamentou-se na análise de dados 

primários e secundários. O levantamento de dados primários se deu através de 

visitas à empresa estudada e por meio de entrevistas semi-estruturadas com seus 

sócios, orientadas pelos instrumentos indicados pela bibliografia para a elaboração 

de um plano de marketing. A coleta de dados secundários ocorreu através das 

informações fornecidas pela empresa e por meio de pesquisa em publicações e 

páginas da internet sobre mercado de atuação da organização.   
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8. PLANO DE MARKETING 

 

 

8.1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 

 O presente plano de marketing para a Elektra Distribuidora de Materiais 

Elétricos tem como objetivo orientar as ações da empresa para indicar onde ela 

deve concentrar seus esforços no intuito de fortalecer sua presença no mercado em 

que atua. 

 As informações necessárias para a elaboração do plano foram obtidas 

através da análise situacional interna da empresa, bem como de seu ambiente 

externo, onde foram examinados dados sobre os clientes, os concorrentes e o 

panorama econômico da construção civil. De posse dessas informações, foi possível 

identificar as forças e as fraquezas internas na empresa e as oportunidades e 

ameaças decorrentes do ambiente externo. 

 A partir da análise desses dados, foram elaborados os seguintes objetivos de 

marketing para a Elektra: 

 Ampliar em 25% o número de clientes atacadistas em carteira; 

 Expandir a participação das vendas no varejo para 20% do faturamento da 

empresa; 

 Promover uma maior divulgação da empresa e de sua localização junto ao 

público varejista. 

 Procurando proporcionar à empresa as condições necessárias para alcançar 

os objetivos de marketing, foram desenvolvidas as estratégias de marketing a serem 

seguidas pela empresa, as quais envolvem a manutenção do posicionamento 

voltado à qualidade no atendimento como forma de diferenciação e a busca por 

aumentar a sua participação no mercado, caracterizando, assim, uma estratégia de 

ataque.  

 Para atingir os objetivos propostos, foram, finalmente, estabelecidas as ações 

de marketing que a empresa deve adotar, conforme segue: 

 Bonificar os vendedores que concretizarem vendas com novos clientes 

atacadistas; 



41 
 

 Realizar parcerias com profissionais atuantes na área da construção civil; 

 Criar encartes da Elektra para distribuição nas localidades próximas à 

empresa. 

  

 

8.2 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

 

 

A Elektra, além das atividades executadas pelos 3 sócios, possui um quadro 

de 14 funcionários, os quais se encontram distribuídos nas seguintes áreas: 

 Compras e Vendas: 5 funcionários + 2 sócios; 

 Expedição: 5 funcionários; 

 Entrega: 2 funcionários; 

 Administrativa e Financeira: 2 funcionários + 1 sócio. 

 Os colaboradores das áreas de compras e vendas e administrativa e 

financeira estão alocados no showroom da empresa, ao passo que os colaboradores 

das áreas de expedição e de entrega exercem suas atividades no depósito. Ainda 

que apresente uma estrutura relativamente simples, sobretudo em virtude de seu 

porte, a Elektra possui cada uma de suas áreas bem definidas, não havendo, por 

exemplo, um funcionário que atue em mais de uma área da organização. A 

separação de colaboradores por área privilegia a formação de funcionários 

especialistas em detrimento de funcionários com múltiplas funcionalidades, o que 

pode não ser benéfico para a Elektra, sobretudo em virtude de seu porte reduzido. 

Colaboradores que possuem conhecimento em mais de uma função podem ser 

importantes para suprir as necessidades de uma área que perde um funcionário, 

seja por desligamento ou afastamento, por exemplo. 

 A empresa procura valorizar o seu quadro de quatorze funcionários, 

proporcionando um ambiente agradável de trabalho. A remuneração dos vendedores 

é composta por duas parcelas, fixa e variável, sendo essa última relacionada com os 

negócios realizados por cada vendedor (comissão sobre vendas); os demais 

funcionários recebem remuneração fixa mensal. Os vendedores recebem comissão 

sobre as vendas acima da média paga pelo mercado, no intuito principal de evitar a 
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rotatividade dos colaboradores dessa área, os quais são de difícil reposição no 

mercado. 

 A venda de materiais elétricos demanda o conhecimento de uma vasta 

variedade de equipamentos, assim como suas utilizações e especificações. Falta, 

todavia, uma capacitação para profissionais dessa atividade, fazendo com que a 

Elektra necessite qualificar seus funcionários para a área de vendas. A falta de 

pessoal qualificado para a equipe de vendas ocorre não somente na Elektra, como 

também em todo o setor de distribuição de materiais elétricas. Essa carência de mão 

de obra especializada acarreta uma disputa das distribuidoras por profissionais com 

conhecimento e experiência no setor, intensificando a possibilidade de rotatividade 

de funcionários, o que se torna prejudicial para a empresa. 

 Dois dos três sócios da Elektra possuem mais de vinte anos de atuação no 

mercado de materiais elétricos, onde desempenhavam, anteriormente à criação de 

sua própria empresa, função de vendedores de outras distribuidoras. Nesse extenso 

período de experiência, desenvolveram uma longa rede de contatos, sobretudo de 

clientes, o que veio a ser de fundamental importância para a criação da Elektra, visto 

que esses seriam os responsáveis pelo primeiros negócios da empresa. 

 A prospecção de clientes, nos primeiros anos posteriores a criação da Elektra, 

advinha principalmente do contato ativo dos sócios e dos vendedores da empresa, 

em que apresentavam a nova atuante no mercado, ofertando seus produtos para os 

potenciais compradores. Após alguns anos, a Elektra já se firmou como uma 

importante empresa no ramo de distribuição de materiais elétricos de baixa e média 

tensão no mercado gaúcho, em especial em Porto Alegre e Região Metropolitana. A 

consolidação da empresa fez com que considerável parte dos contatos com os 

clientes ocorressem de maneira receptiva, em que os potenciais compradores 

entram em contato com a Elektra para cotar o preço das mercadorias, na maioria 

das vezes via telefone ou correio eletrônico. Essa inversão na iniciativa do contato 

entre empresa e clientes não acarretou, todavia, o fim do contato ativo por parte da 

Elektra, a qual segue buscando novos clientes e a manutenção dos atuais frente aos 

concorrentes. A Elektra possui em carteira cerca de 320 clientes atacadistas, desde 

pequenas a grandes construtoras, os quais efetuaram compras com a empresa nos 

últimos 12 meses. Embora não exista um estudo que dimensione o tamanho do 

mercado da comercialização de materiais elétricos em Porto Alegre e Região 
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Metropolitana, os sócios da empresa estimam que esse número de clientes ativos 

represente cerca de 10% do mercado atacadista potencial. 

 Conforme indicado pelos sócios da empresa, o mercado de distribuição de 

materiais elétricos caracteriza-se pela grande padronização, tanto dos produtos 

oferecidos quanto dos preços praticados, os quais apresentam variação mínima 

entre as distribuidoras. As compras em quantidades muito acima da média são 

bastante raras no setor, minimizando, assim, o poder de barganha, seja das 

construtoras em relação às distribuidoras, seja das distribuidoras frente aos 

fabricantes. Nesse contexto de produtos e preços uniformes, a Elektra busca ter 

diferenciais na qualidade do atendimento, no pós-venda eficiente e na agilidade das 

entregas. 

 A atuação de dois sócios da empresa junto ao trabalho da equipe de vendas, 

resulta em um atendimento qualificado aos clientes. Devido à grande diversidade de 

materiais elétricos ofertados não somente pela Elektra, como também pelo mercado, 

há uma considerável dificuldade em relação ao pleno conhecimento dos produtos 

bem com sua melhor utilização. O trabalho dos sócios junto à equipe de vendas, 

além de repassar conhecimento aos demais vendedores da empresa, procura 

identificar o melhor produto para a necessidade do cliente, reduzindo, assim, a 

demanda por pós-venda em virtude da necessidade de troca dos produtos por parte 

dos clientes. O porte pequeno da Elektra permite aos sócios manter um maior 

controle das atividades, propiciando uma boa interação com a equipe de trabalho de 

todos os setores da empresa, facilitando, inclusive, a supervisão do contato com os 

clientes. 

 A empresa conta com um serviço próprio de entrega das mercadorias, o qual 

é realizado através de uma frota de dois furgões. A manutenção de uma frota 

própria, além de custos reduzidos em relação a um serviço terceirizado de entregas, 

confere à empresa maior agilidade e flexibilidade nas entregas. A Elektra mantém 

em estoque cerca de 80% dos produtos vendidos, os quais são entregues, na 

maioria dos casos, entre 24 e 48 horas após a concretização da venda. 

 A Elektra valoriza bastante o pós-venda como forma de manter uma boa 

relação com o cliente, buscando a sua fidelização. De acordo com o informado pelos 

sócios da Elektra, o processo de compra por parte das construtoras normalmente é 

padronizado, conforme apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Fluxo do Processo de Compra das Construtoras 

Eletricista da Obra 

 

Engenheiro da Obra 

 

Contador da Obra 

 

Comprador 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

 A identificação da necessidade de compra de materiais elétricos é feita pelo 

eletricista da obra. O pedido de compra passa por mais duas pessoas, o engenheiro 

e o contador da obra, respectivamente, até chegar ao comprador, que efetivará a 

aquisição dos equipamentos necessários junto às distribuidoras. Em virtude da 

grande quantidade de pessoas incluídas no processo de compra por parte das 

construtoras, torna-se bastante comum no mercado de venda de materiais elétricos, 

pedidos de produtos com especificações não corretas e em quantidade diferente da 

real necessidades dos clientes, acarretando, assim, diversas solicitações de trocas. 

A Elektra busca identificar eventuais discrepâncias nos pedidos no atendimento de 

venda. No entanto, quando essa ocorrência não é evitada, a empresa sempre 

procura solucionar a demanda do cliente, seja através da troca ou, inclusive, do 

reembolso mediante devolução dos pedidos errados. 

 Em 2012, através de criação de seu showroom, a Elektra passou a atuar 

também como varejista, comercializando diretamente com consumidores finais 

pessoa física. Anteriormente a criação do showroom, o atendimento aos clientes que 

procuravam pessoalmente a Elektra era realizado junto ao depósito da empresa. A 

Elektra viu na criação desse espaço a possibilidade de expandir suas atividades, 

passando a atender também clientes no varejo. Esse novo ramo de atuação da 

empresa não exigiu nenhum investimento específico e passou a ser uma atividade 

acessória da empresa, incrementando seu faturamento. Os preços praticados pela 

Elektra no varejo são em torno de 15% superiores ao cobrado pela empresa no 

atacado, garantindo uma maior margem de lucro por operação. Os sócios da 

Elektra, todavia, afirmam que a expansão da atividade varejista é prejudicada pela 



45 
 

localização da empresa, a qual se situa em uma zona predominantemente 

empresarial, onde há um baixo fluxo de pessoas. 

 A Elektra possui página própria na internet, podendo ser acessada através do 

seguinte endereço: http://www.elektradist.com.br/. O site da Elektra apresenta 

informações básicas sobre a empresa, tais como um breve histórico, missão, visão e 

valores e informações sobre localização e contato. A principal funcionalidade da 

página consiste na apresentação dos produtos e na possibilidade de solicitar 

orçamentos. São apresentados os produtos comercializados pela empresa, incluindo 

sua imagem e especificações e, mediante cadastro feito na própria página, é 

possível montar uma cesta de produtos e solicitar o orçamento, que será 

posteriormente respondido pela equipe de vendas. Não são apresentados no site os 

preços dos produtos e não é possível efetuar as compras online. A empresa não 

considera as vendas via internet um canal de distribuição eficiente para a 

comercialização de materiais elétricos. 

 A publicidade da Elektra ocorre, principalmente, por meio de anúncios em 

revistas especializadas na área de construção civil e decoração, tais como 

publicações periódicas de construtoras e incorporadoras. Embora a empresa foque 

sua atuação no comércio atacadista, essas publicações têm como público-alvo o 

consumidor pessoa física. A manutenção de anúncios nesses canais de 

comunicação ocorre, sobretudo, em virtude de serem publicações de construtoras 

clientes da Elektra, fortalecendo, dessa forma, o relacionamento da empresa com 

seus principais parceiros comerciais. Além disso, a Elektra procura também 

promover a marca através da pintura de muros na cidade de Porto Alegre com o 

logotipo e o contato da empresa. 

 

Figura 6 - Publicidade da Elektra na Revista Nex Day 

 
Fonte: Nex Day (2014) 
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Figura 7 - Publicidade da Elektra na Revista Magazine by MelnickEven 

 
Fonte: Magazine by MelnickEven (2011) 

  

 

8.3 ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO 

 

 

8.3.1 Clientes 

 

 

 Ainda que com a inauguração de seu showroom em 2012 a Elektra tenha 

começado a operar também no mercado varejista de materiais elétricos, passando a 
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comercializar seus produtos diretamente para consumidores finais pessoa física, o 

foco de atuação da empresa continua o mesmo desde a sua fundação, a venda para 

pessoas jurídicas, especialmente para construtoras. Grande parte das empresas 

clientes da Elektra estão localizadas em Porto Alegre e Região Metropolitana e 

algumas encontram-se em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Dentre 

os cerca de 320 clientes ativos que a empresa mantém em carteira, destacam-se as 

construtoras abaixo, que, somadas, representam mais 50% do volume negociado 

pela Elektra: 

 Arquisul - responsável por cerca de 7% das vendas da Elektra; 

 Goldsztein - responsável por cerca de 15% das vendas da Elektra; 

 MelnickEven - responsável por cerca de 8% das vendas da Elektra; 

 NexGroup - responsável por cerca de 12% das vendas da Elektra; 

 Rossi - responsável por cerca de 10% das vendas da Elektra; 

 Rotta Ely - responsável por cerca de 5% das vendas da Elektra. 

 Tais empresas destacam-se por serem respeitadas construtoras, 

responsáveis por grandes empreendimentos, necessitando, por conseguinte, de um 

amplo volume de materiais elétricos para suas construções. Além das empresas 

citadas, a Elektra comercializa, em volume menos significativo, com outras grandes 

construtoras/incorporadoras no mercado porto-alegrense e gaúcho. Em relação a 

clientes potenciais, os sócios da Elektra destacam a Bortoncello, a TBM, a CFL e a 

CLM como grandes construtoras com as quais a empresa ainda não possui relação 

comercial. A Elektra negocia, também, com diversas construtoras de menor porte 

que, se consideradas individualmente, são pouco representativas, todavia, quando 

consideradas em conjunto, significam um percentual bastante expressivo do total 

comercializado pela empresa. 

 Conquanto a Elektra ainda possua a fidelidade de alguns clientes, os quais 

procuram, quase de maneira exclusiva, a empresa para efetuarem suas compras, o 

mercado de fornecimento de materiais elétricos vem se caracterizando por uma 

baixa fidelização dos compradores. As grandes construtoras, sobretudo, solicitam 

orçamentos concomitantes a várias distribuidoras de materiais elétricos via internet, 

o que torna o atendimento mais impessoal. Esse método de cotação que vem sendo 

utilizado por grande parte das construtoras faz com que um determinado lote de 

equipamentos não seja fornecido por somente uma distribuidora, e sim por diversas 



48 
 

distribuidoras ao mesmo tempo, cada uma entregando o produto que apresentar a 

melhor condição à construtora cliente. Esse processo de compra por parte das 

construtoras, sujeita a Elektra, assim como suas concorrentes, a receber uma 

atrativa cotação de diversos equipamentos e acabar concretizando a venda de 

apenas um produto. 

 Os clientes varejistas da Elektra, conforme indicado pelos sócios, consistem, 

geralmente, em pessoas físicas que se dirigem até a empresa, normalmente por 

indicação ou por pesquisa própria, procurando adquirir materiais elétricos para 

construção ou reforma particular. O volume das vendas no varejo é 

consideravelmente menor em relação ao das vendas no atacado e, conquanto os 

preços praticados para clientes varejistas sejam superiores, essa atividade 

representa menos de 10% do faturado pela Elektra. 

  

 

8.3.2 Concorrentes 

 

 A atividade de distribuição de materiais elétricos caracteriza-se por uma 

intermediação entre os fabricantes e os consumidores. A Elektra e suas principais 

concorrentes costumam trabalhar com os mesmos fornecedores, minimizando, 

dessa maneira, a possibilidade de ofertar produtos diferenciados, bem como 

trabalhar com preços mais convidativos em relação à concorrência. 

 Para a realização da análise da concorrência, foi considerada a indicação 

feita pelos próprios sócios da Elektra, os quais apontaram três empresas que se 

apresentam como suas concorrentes diretas na comercialização de materiais 

elétricos pra construtoras: Cigame, Excel e Plenobras. Localizadas, assim como a 

Elektra, na zona norte de Porto Alegre, essas empresas atuam com foco no mesmo 

mercado que a Elektra e trabalham também em outros mercados os quais a Elektra 

não concorre, tais como a venda de materiais hidráulicos e de móveis, 

eletrodomésticos e utilidades domésticas. 

 As informações das principais empresas concorrentes foram obtidas através 

de indicações feitas pelos sócios da Elektra e por meio de consulta aos dados 

disponíveis nas páginas da internet dessas empresas. Conforme os sócios da 
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Elektra, as três empresas apontadas como principais concorrentes possuem maior 

porte que a Elektra. 

  

 Cigame 

 

 Fundada, assim como a Elektra, no ano de 2008, a Cigame está situada no 

Beco José Paris, bairro Sarandi, em Porto Alegre, distante cerca de 7 km da Elektra. 

Além de materiais elétricos, comercializa, também, eletrodomésticos, móveis e 

utilidades domésticas. Diferentemente da Elektra, em que o foco do negócio é a 

venda para construtoras, a Cigame destaca-se com uma forte atuação na 

comercialização para pessoas físicas. Diferencia-se, perante à Elektra e às demais 

concorrentes, por trabalhar com vendas online em sua página na internet (CIGAME, 

2014). 

 

 Excel 

 

 Fundada em 2006, a Excel conta, assim como a Elektra, com sócios com 

décadas de atuação no mercado, conferindo-lhes experiência no setor. Distante 

cerca de 2 km da Elektra, localiza-se na Avenida Sertório, bairro Navegantes, em 

Porto Alegre, onde possui um centro de distribuição com cerca de 5.500 m². Com 

frota própria para a realização das entrega, a empresa evidencia a utilização de 

modernos softwares de gestão de estoque e de logística, que lhe confere 

aproximação com seus clientes. Sua página na internet é menos funcional em 

relação às concorrentes, listando apenas as linhas de produtos com as quais a 

empresa trabalha, não permitindo a visualização de especificações nem a solicitação 

de cotação de preços (EXCEL DISTRIBUIORA, 2014). 

 

 Plenobras 

 

 Apontada como a concorrente direta da Elektra com maior porte, a Plenobras 

atua há mais de 20 anos no mercado, sendo oriunda do processo de terceirização 

da fabricante multinacional de fios e cabos Alcoa. Além da distribuição de materiais 

elétricos, opera, também, com o fornecimento de materiais hidráulicos desde 2009. 
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Com sede distante cerca de 3 km da Elektra, localizada na Avenida São Pedro, 

bairro São Geraldo, em Porto Alegre, possui estrutura de logística distribuída em 5 

depósitos, totalizando cerca de 20.000 m² de área de estoque. Possui filiais em 

Florianópolis e Rio de Janeiro, fundadas em 2003, a Plenosanta e a Plenorio, 

respectivamente. A empresa conta com uma frota própria de 6 caminhões para a 

entrega das mercadorias vendidas. Assim como a Elektra, sua página na internet 

possui a funcionalidade de visualizar os produtos e solicitar cotação, mas não 

permite a concretização da compra (PLENOBRAS, 2014). 

  

 Na atuação como varejista da Elektra, comercializando produtos para 

consumidores finais pessoa física, a concorrência mostra-se bem mais intensa. Há, 

nesse mercado, a presença de grandes varejistas, tais como Tumelero, Leroy Merlin, 

Cassol, Lojas taQi, dentre outros. Essas empresas destacam-se pelo seu grande 

porte, possuindo amplas lojas em Porto Alegre e Região Metropolitana, geralmente 

em locais de grande fluxo de pessoas (algumas, inclusive, localizadas junto a 

shoppings e supermercados), pela forte publicidade e pela comercialização de 

diversas linhas de produtos para casa e para construção, não somente materiais 

elétricos, o que aumenta a atratividade dos consumidores por esses 

estabelecimentos. 

 Além da atuação dessas grandes varejistas, o mercado de comercialização 

de materiais elétricos para consumidores pessoa física é bastante pulverizado, 

sendo composto por diversos varejistas de pequeno e médio porte, tais como 

ferragens e lojas materiais de construção. Visando a aumentar seu poder de 

negociação frente a grandes fornecedores, alguns desses pequenos varejistas se 

uniram por meio de redes associativas, como, por exemplo, a Redemac. Os 

varejistas de menor porte focam, geralmente, no atendimento ao mercado local, 

enfatizando a localização do estabelecimento como diferencial. 

  

 

8.3.3 Ambiente Econômico 
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 O comércio e a distribuição de materiais elétricos, área de atuação da Elektra, 

consiste, em termos gerais, no fornecimento de insumos para a indústria da 

construção civil. Permite-se, dessa forma, associar diretamente o desempenho do 

mercado de equipamentos elétricos ao resultado econômico da construção civil. 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, anualmente a 

Pesquisa Anual da Construção Civil (PAIC), publicação que apresenta informações 

que permitem a visualização do panorama da construção civil no Brasil. 

 
Esta publicação reúne um conjunto de informações econômico-financeiras 
que permitem estimar as características estruturais básicas do segmento 
empresarial da atividade da construção no País e acompanhar a sua 
evolução ao longo do tempo. [...] Os resultados ora apresentados 
constituem valiosa fonte de estatísticas sobre a estrutura da atividade da 
construção no País e fornecem subsídios para os planejamentos público e 
privado, para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral (IBGE, 
2014). 

  
 A PAIC 2011, publicada em 2013, apresenta diversas informações que nos 

permitem compreender o desempenho econômico da construção civil no Brasil nos 

últimos anos, permitindo, inclusive, a projeção de cenários para essa atividade. 

 
Tabela 1 - Dados gerais da indústria da construção - Brasil - 2007-2011 

 
Fonte: IBGE (2013) 

  

 Através da Tabela 1, a qual apresenta os principais indicadores do setor dos 

anos de 2007 até 2011, podemos identificar um crescimento expressivo dessa 

indústria no período. A quantidade de empresas ativas nessa atividade saltou de 53 

mil para 93 mil, o que representa uma ampliação de mais de 75%. O número de 

pessoal ocupado no setor também apresentou um representativo aumento de mais 
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de 69% no mesmo intervalo. O total de gastos e despesas do setor registrou um 

crescimento mais de 130% no período, impulsionado pelos gastos com pessoal, os 

quais se elevaram em mais de 150%. Destaca-se, sobretudo, a receita operacional 

líquida da indústria da construção civil no Brasil, a qual apresentou um acréscimo de 

mais de 157% nesses 5 anos de análise. Esse positivo desempenho econômico da 

indústria da construção civil nos últimos se deve, em parte, a medidas 

governamentais que beneficiaram o setor, tais como a redução da taxa de juros para 

o financiamento imobiliário e programas de estímulo para a aquisição de residência 

própria por parte da população. 

 

Tabela 2 - Pesquisa Anual da Construção Civil 2011 - Rio Grande do Sul 

Número de empresas ativas 4.348 Empresas 

Pessoal ocupado em 31.12 111.283 Pessoas 

Receita bruta total (1 000 R$) 10.746.691 Reais 

Receita líquida (1 000 R$) 10.036.413 Reais 

Valor adicionado (1 000 R$) 5.350.591 Reais 

Fonte: Adaptado de IBGE (2013) 

  

 A PAIC 2011, além de dados nacionais, apresenta também os números do 

setor por unidade da federação. De acordo com a Tabela 2, no Rio Grande do Sul, 

em 2011, essa atividade econômica registrou 4.348 empresas ativas, empregando 

mais de 111 mil pessoas. Destaca-se a receita líquida gerada pela construção civil 

no estado, a qual superou a marca de 10 bilhões de reais em 2011. 

 Conforme indicado pelos sócios da Elektra, o mercado da construção civil, 

nos últimos dois anos, não vem registrando o expressivo crescimento dos anos 

anteriores. Essa informação repassada pelos sócios da empresa se confirma com as 

declarações de especialistas no setor da construção civil. Em entrevista concedida 

em novembro de 2013 ao Jornal do Comércio, o presidente do Sindicato das 

Indústrias da Construção no Estado do Rio Grande do Sul (SINDUSCON-RS), 

Ricardo Antunes Sessegolo, previa a estabilidade do setor em 2014 e acreditava em 

uma posição bastante racional por parte dos empresários em relação ao mercado, 

lançando somente o sinalizado por pesquisas mercadológicas. A coordenadora de 

construção civil da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ana Maria Castelo, em 

entrevista concedida à revista Exame em dezembro de 2013, aponta o fim de um 
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ciclo de obras na construção imobiliária com a entrega de empreendimentos 

iniciados entre 2008 e 2012, como um dos motivos para a desaceleração do 

crescimento da construção civil. 

 

 

8.4 ANÁLISE SWOT 

 

 

8.4.1 Forças Internas 

 

  

 Com base na análise do ambiente interno da Elektra, assim como indicado 

pelos próprios sócios da empresa, foi possível elencar diversos pontos que se 

apresentam como forças e fraquezas da organização. Em relação às forças internas 

da Elektra, podemos destacar os seguintes pontos: 

 

a) Atendimento especializado 

 

 Atuando em um mercado com produtos e preços padronizados, a 

Elektra foca na qualidade do atendimento como um diferencial em relação à 

suas concorrentes. A atuação de dois dos sócios, os quais possuem duas 

décadas de experiência no setor, junto à equipe de vendas reforça a ênfase 

no atendimento por parte da empresa, buscando identificar e atender 

plenamente as necessidades dos clientes. 

 

b) Pós-venda eficiente 

 

 Em virtude da grande quantidade de equipamentos elétricos ofertados, 

é bastante recorrente nesse mercado a realização de pedidos em quantidade 

e especificações erradas. Buscando a manutenção de uma relação de longo 

prazo com seus clientes, a Elektra não credita ao comprador a 

responsabilidade pelo equívoco no pedido e procura solucionar o problema 
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por meio da substituição ou do reembolso dos produtos solicitados 

erroneamente.  

 

c) Entrega própria 

 

 Visando à agilidade e à flexibilidade da entrega dos produtos vendidos, 

a Elektra realiza esse serviço através de uma frota própria de dois furgões. A 

realização própria das entregas propicia à empresa, inclusive, a minimização 

de custos em relação à terceirização desse serviço. 

 

d) Valorização dos funcionários 

 

 A Elektra busca valorizar sua equipe de colaboradores, proporcionando 

um ambiente agradável de trabalho e remunerando os vendedores com 

comissão acima da média praticada pelo mercado. Essa atitude por parte da 

empresa mantém o quadro de funcionários motivados no trabalho e reduz a 

rotatividade de pessoal, sobretudo da equipe de vendas, ocorrência que 

representa uma das principais ameaças à empresa. 

  

e) Controle das atividades pelos sócios 

  

 O porte reduzido da Elektra permite aos sócios a manutenção do 

controle das atividades da empresa. O contato direto dos sócios com os 

funcionários e com todas as atividades da empresa minimiza a ocorrência de 

situações não planejadas. 

 

 

8.4.2 Fraquezas Internas 

 

 

 A análise situacional da Elektra permitiu a identificação dos seguintes 

pontos fracos decorrentes do ambiente interno: 

 



55 
 

a) Falta de vendedores qualificados 

 

 Embora a comercialização de materiais elétricos exija o conhecimento 

de uma grande variedade de produtos, não há uma capacitação formal para 

os profissionais que atuam nessa área, acarretando a falta de vendedores 

qualificados. Na dificuldade de encontrar profissionais com experiência no 

setor, a Elektra costuma buscar novos profissionais com experiência em 

vendas, ainda que em outras áreas, para, então, treiná-los para atuar no 

mercado de materiais elétricos. Esse processo, todavia, é bastante lento e 

ocasiona custos à empresa. 

 

b) Marca pouco conhecida 

 

 Fundada em 2008, a Elektra apresenta-se como uma jovem atuante na 

comercialização de materiais elétricos. Esse pouco tempo de atividade faz 

com que a empresa possua uma marca ainda pouco conhecida no mercado. 

A falta de tradição da Elektra, somada ao desconhecimento da empresa por 

parte dos mercado, consiste em uma limitação para a expansão do negócio, 

ocasionada, principalmente, pela opção dos clientes potenciais pela 

negociação com concorrentes, os quais estão estabelecidas a mais tempo. 

 

c) Localização para atuar como varejista 

 

 Com a inauguração de seu showroom em 2012, a Elektra passou a 

atuar também no ramo do varejo, atividade que hoje representa menos de 

10% do faturamento da empresa. A expansão da atividade varejista da 

Elektra esbarra na localização da empresa, a qual foi concebida inicialmente 

para atuar somente no atacado. Conquanto possa ser facilmente acessada 

através das avenidas Assis Brasil e Sertório (importantes vias da zona de 

Porto Alegre), a Elektra situa-se em uma rua com baixo fluxo de pessoas e 

onde a vizinhança predominante é empresarial. 
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8.4.3 Oportunidades Externas 

 

 

 A análise do ambiente externo da Elektra possibilitou a identificação das 

oportunidades e das ameaças que se apresentam à empresa, decorrentes do meio 

em que a ela está inserida. Podemos enumerar as seguintes oportunidades 

externas: 

 

a) Grande mercado potencial nas vendas no atacado 

 

 Conquanto não exista uma análise da participação do mercado no 

setor, os sócios da Elektra acreditam que a carteira de clientes da empresa 

atenda a apenas cerca de 10% do mercado atacadista de materiais elétricos 

de baixa e média tensão em Porto Alegre e Região Metropolitana. Existe, 

dessa maneira, um grande mercado em potencial para a Elektra expandir sua 

carteira de clientes no atacado e, consequentemente, suas vendas. 

 

b) Possibilidade de expansão na atuação no varejo 

 

 O pouco foco dispensado pela Elektra na atuação varejista resulta em 

uma participação bastante discreta da empresa nesse mercado. Como os 

preços praticados no varejo são cerca de 15% superiores aos do atacado, a 

margem de lucro torna-se maior nesse tipo de operação e um sensível 

aumento nas vendas no varejo pode representar significativos ganhos no 

faturamento da empresa. 

 

 

8.4.4 Ameaças Externas 

 

 

 Foram identificadas, a partir da análise do ambiente externo, as ameaças que 

seguem: 
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a) Concorrência dos fabricantes 

 

 Sendo uma distribuidora de materiais elétricos, a Elektra opera como 

uma intermediária entre os fabricantes dos produtos e os consumidores finais, 

que no foco de atuação da Elektra são as construtoras. Há, no mercado de 

distribuição de materiais elétricos, a possibilidade da eliminação dos 

intermediários, com os fabricantes comercializando diretamente com os 

consumidores finais. No Rio Grande do Sul, todavia, essa ameaça é 

minimizada devido à maioria absoluta dos fabricantes serem de fora do 

estado, faltando, assim, uma base local de comercialização. 

 

b) Redução do crescimento da construção civil 

 

 Os indicadores do desempenho da construção civil e os comentários 

de especialistas na área convergem no que se refere à performance do setor. 

Essa indústria vem passando a demonstrar indícios de estabilização após um 

período de expressiva expansão. Nos últimos anos, o governo brasileiro 

adotou medidas na área de habitação que estimularam fortemente o setor da 

construção civil no país, tais como criação de programas para aquisição da 

casa própria e de linhas de créditos específicas, assim como taxas de juros 

diferenciadas para a construção civil. Há, no mercado, uma forte incerteza em 

relação ao desempenho da construção civil com a iminência do fim dos 

estímulos que potencializaram o desempenho do setor, agravadas também 

pelas eleições presidenciais de 2014. 

 

c) Perda de funcionários para concorrentes 

 

 Conforme anteriormente citado, há no mercado uma carência de 

profissionais para atuação na venda de materiais elétricos. Esse cenário 

ocasiona uma disputa das distribuidoras por vendedores com experiência, 

ocasionando, inclusive, o aliciamento de funcionários por empresas 

concorrentes.  
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8.4.5 Matriz SWOT 

 

 

 Após a identificação das forças e fraquezas da Elektra, decorrentes da análise 

do ambiente interno, e das oportunidades e ameaças que se apresentam à empresa, 

em virtude da apreciação do ambiente externo, pôde-se elaborar uma matriz SWOT 

para a Elektra, conforme apresentado no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Matriz SWOT da Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Atendimento especializado 

 Pós-venda eficiente 

 Entrega própria 

 Valorização dos funcionários 

 Controle das atividades pelos 
sócios 

 Falta de vendedores qualificados 

 Marca pouco conhecida 

 Localização para atuar como 
varejista 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Grande mercado potencial nas 
vendas no atacado 

 Possibilidade de expansão na 
atuação no varejo 

 Concorrência dos fabricantes 

 Redução do crescimento da 
construção civil 

 Perda de funcionários para 
concorrentes 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

8.4.6 Análise da Matriz SWOT 

 

 

 A matriz SWOT elaborada para a Elektra propiciou a identificação de 

importantes informações sobre os ambientes interno e externo da empresa, e sua 

análise permite orientar a empresa no que se refere à concentração de seus 

esforços de marketing. Esse trabalho busca minimizar as limitações internas e as 

ameaças externas da empresa e, também, aproveitar as capacidades da Elektra, 

resultantes da combinação de seus pontos fortes com as oportunidades do mercado. 

Essa análise possui fundamental importância para proporcionar à empresa 
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condições de estabelecer seus objetivos de marketing, bem como sinalizar as 

estratégias a serem adotadas. 

 

 

8.4.6.1 Combinação de Forças e Oportunidades 

 

 

 A estimativa de que a Elektra atenda a cerca de 10% do mercado atacadista 

da sua principal região de atuação sugere a existência de um grande mercado 

potencial para o desenvolvimento da empresa. A recente inserção da empresa no 

ramo varejista e a baixa atenção dispensada pela empresa para esse tipo de venda 

corroboram a grande potencialidade de expansão da empresa no atendimento a 

consumidores finais pessoa física. Essas oportunidades apresentadas à empresa 

podem ser exploradas através das forças internas da organização. O foco no 

atendimento especializado e no pós venda eficiente da Elektra como maneira de 

diferenciação em um mercado bastante padronizado podem ser mecanismos para a 

busca de novos clientes para a empresa, usufruindo, assim, das oportunidades 

externas. 

 

Quadro 5 - Combinação de Oportunidades com Pontos Fortes 

OPORTUNIDADES + 
PONTOS 

FORTES 
= 

VANTAGEM 

COMPETITIVA 

Grande mercado potencial 

nas vendas no atacado 

Atendimento 

especializado 

Evidenciar o foco no 

atendimento e no pós-

venda como atributo 

para aquisição de 

novos clientes 

Possibilidade de expansão 

na atuação no varejo 
Pós-venda eficiente 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

8.4.6.2 Minimização de Fraquezas 
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 Conforme citado, em virtude da vasta variedade de equipamentos ofertados, a 

comercialização de materiais elétricos exige um grande conhecimento por parte dos 

vendedores. Não há, entretanto, treinamento específico no mercado para a 

formação desses profissionais, ocasionando, assim, a carência de pessoal 

qualificado. Procurando minimizar essa limitação, a Elektra deve procurar capacitar 

seus vendedores através do repasse de conhecimento por meio do convívio desses 

com os sócios atuantes junto à equipe de vendas. 

 Decorrente do fato de a Elektra ser ainda uma iniciante no mercado, a 

empresa possui uma marca pouco conhecida pelos consumidores. Seus principais 

concorrentes atuam há mais tempo e, por conseguinte, mantêm uma relação 

comercial mais duradoura com a maioria dos clientes, o que significa uma grande 

desvantagem para a Elektra. No intuito de superar essa adversidade, a Elektra 

necessita, concomitantemente à ampliação da divulgação de sua marca, 

potencializar a prospecção de novos clientes, por meio do contato ativo da equipe de 

vendas. 

 A Elektra situa-se em uma pequena rua de um bairro predominantemente 

empresarial, onde há um baixo fluxo de pessoas. A localização da empresa é 

apontada pelos sócios como o principal entrave para o desenvolvimento de sua 

atuação no varejo. Objetivando reduzir as limitações geradas pela localização não 

atrativa para esse consumidor, a empresa deve procurar investir na divulgação de 

sua localização junto ao público varejista. 

 

Quadro 6 - Minimização de Fraquezas 

FRAQUEZAS  MEDIDAS PARA MINIMIZAÇÃO 

Falta de vendedores qualificados  Repasse do conhecimento e da 

experiência dos sócios 

Marca pouco conhecida  Prospectar novos clientes 

Localização ruim para atuação 

como varejista 

 Investir em divulgação 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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8.4.6.3 Minimização de Ameaças 

 

 

 Qualquer atividade caracterizada pela intermediação entre produtores e 

consumidores finais está exposta à possibilidade de lidar com a concorrência dos 

próprios fornecedores, os quais podem passar a realizar vendas diretamente aos 

consumidores finais. A Elektra, atuando como uma intermediária entre os fabricantes 

e consumidores finais de materiais elétricos, deve procurar enfatizar suas forças no 

foco no atendimento e no pós-venda como diferenciais para enfrentar uma possível 

concorrência dos fabricantes. 

 A indústria da construção civil vem passando a indicar um crescimento 

reduzido em relação a anos anteriores. O forte crescimento do setor nos últimos 

anos auxiliou a rápida expansão e consolidação da Elektra no mercado. Essa 

tendência de estabilização que o setor deve enfrentar passa a ser um motivo que 

exige atenção por parte da empresa. Embora a Elektra necessite atuar na busca de 

novos clientes, é de fundamental importância considerar práticas defensivas de 

mercado, tendo em vista a manutenção de sua carteira de clientes no caso de 

períodos econômicos desfavoráveis. 

 A falta de uma formação específica para vendedores de materiais elétricos 

acarreta, além da falta de pessoal qualificado, uma disputa entre as atuantes no 

mercado por profissionais experientes. A manutenção da valorização de seu quadro 

de colaboradores, bem como do pagamento de comissão sobre vendas acima da 

média do mercado, consiste em uma medida capaz de minimizar a possibilidade de 

perda de funcionários para empresas concorrentes. 

 

Quadro 7 - Minimização de Ameaças 

AMEAÇAS  MEDIDAS PARA MINIMIZAÇÃO 

Concorrência de fornecedores  Focar no qualidade do atendimento 

e do pós-venda 

Redução do crescimento da 

construção civil 

 Manter posição de mercado 

Perda de funcionários para 

concorrentes 

 Manutenção da valorização do 

quadro de colaboradores 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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8.5 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

 

 Após a análise situacional da Elektra, foi possível identificar forças e 

fraquezas do ambiente interno da empresa, bem como as oportunidades e ameaças 

decorrentes do ambiente externo, permitindo, assim, o desenvolvimento de uma 

matriz SWOT para a empresa. Com base na análise da matriz SWOT elaborada, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos de marketing para a Elektra: 

 

 Ampliar em 25% o número de clientes atacadistas em carteira: Os sócios 

da Elektra estimam que as cerca de 320 construtoras que a empresa mantém 

em sua carteira de clientes representem, aproximadamente, 10% do mercado 

potencial de Porto Alegre e Região Metropolitana. Estabelece-se como 

objetivo a ampliação da carteira de clientes da Elektra no atacado para 400  

construtoras no prazo de 12 meses, representando um aumento de 25%. 

 

 Expandir a participação das vendas no varejo para 20% do faturamento 

da empresa: As vendas no varejo realizadas pela Elektra representam 

menos de 10% do total faturado pela empresa. Estabelece-se como objetivo 

ampliar a participação das vendas no varejo para 20% do faturamento da 

empresa, considerando a manutenção do volume atual de vendas no 

atacado. 

 

 Ampliar a divulgação da empresa e de sua localização junto ao público 

varejista: A localização da empresa é apontada como o principal entrave 

para a expansão das vendas no varejo. O elevado custo para a abertura e a 

manutenção de uma loja situada em um local de maior visibilidade e fluxo de 

pessoas descarta essa alternativa nas condições atuais da Elektra. 

Estabelece-se como o objetivo ampliar a divulgação da empresa junto ao 

público varejista, evidenciando a facilidade de acesso à empresa e seu 

estacionando próprio, visando a reduzir os obstáculos advindos da má 

localização da empresa para o comércio com consumidores pessoa física. 
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8.6 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

 

 As estratégias de marketing para a Elektra foram elaboradas procurando 

proporcionar à empresa condições para atingir os objetivos estabelecidos. As 

análises dos ambientes internos e externo oportunizaram a elaboração da matriz 

SWOT, a qual forneceu insumos para o estabelecimento das estratégias de 

marketing para a Elektra. 

 Inicialmente, estabeleceu-se uma estratégia de ataque para a atuação da 

Elektra, tendo como finalidade prospectar novos clientes para o negócio da 

empresa. Finalmente, foi determinado o posicionamento a ser adotado pela empresa 

frente a seu mercado de atuação, o qual envolve a qualidade do atendimento e do 

pós-venda como estratégia de diferenciação. 

 

 

8.6.1 Estratégia de Ataque 

 

 

 Conforme anteriormente apresentado, os sócios da empresa estimam que a 

Elektra comercialize, nas vendas no atacado, com cerca de apenas 10% do 

mercado potencial de Porto Alegre e Região Metropolitana. Decorrente dessa 

limitada participação da empresa no mercado atacadista de materiais elétricos, 

estabeleceu-se como um dos objetivos ampliar a carteira de clientes da empresa no 

ramo do atacado. 

 Iniciada em 2008, decorrente da criação do showroom da empresa, a atuação 

como varejista da Elektra é trabalhada somente como uma atividade acessória da 

Elektra, visando a incrementar seu faturamento sem a exigência de um grande 

investimento. Buscando ampliar a participação no mercado varejista, foi elencado 

como objetivo aumentar o percentual das vendas no varejo para 20% do 

faturamento da empresa. 
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 Os dois objetivos de marketing reapresentados acima - ampliar o mercado 

atendido pela empresa no atacado e aumentar o percentual das vendas no varejo 

em seu faturamento - demandam primordialmente a busca de novos clientes para o 

negócio da Elektra, o que indica a adoção de uma estratégia de ataque por parte da 

empresa. Ressalta-se a importância de que essa estratégia ofensiva a ser adotada 

pela Elektra não exime, entretanto, a empresa de práticas defensivas de mercado, 

procurando, concomitantemente à busca de novos clientes, evitar a perda dos 

atuais. 

 

 

8.6.2 Posicionamento 

 

  

 A Elektra deve se posicionar de modo que seja reconhecida por seus clientes 

como a empresa referência em excelência no atendimento e em pós-venda eficiente 

na comercialização de materiais elétricos em Porto Alegre e Região Metropolitana. 

Esse posicionamento adotado deve ser aliado à manutenção de preços competitivos 

e à oferta de produtos alinhados com o disponibilizado pelo mercado. 

 Atuando em um mercado caracterizado pela padronização dos produtos e 

pela grande similaridade de preços, a concentração de forças na qualidade do 

atendimento e do pós-venda apresenta-se com um posicionamento de fundamental 

importância para obter destaque perante à concorrência. A Elektra deve buscar ser 

reconhecida não apenas como uma fornecedora de materiais elétricos para seus 

clientes, mas sim pela capacidade de assessorá-los no ato da compra, fornecendo o 

produto mais adequado para a satisfação de suas necessidades. 

 Com o objetivo de destacar esse posicionamento para seu público-alvo, 

reforça-se a visão da empresa, conforme segue: Sermos referência de agilidade, 

confiança e competência no ramo que atuamos, tanto na pré-venda quanto na pós-

venda. 
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8.7 PLANOS DE AÇÃO 

 

 

 Com o intuito de alcançar os objetivos de marketing estabelecidos para a 

Elektra, foram definidos planos de ação para a empresa, os quais foram elaborados 

com base nas estratégias de marketing determinadas. Foram especificados os 

objetivos de cada ação, sua descrição, o(s) responsável(s), o prazo e o custo 

estimado para sua implementação, assim como medidas para o controle dos 

resultados. 

 

AÇÃO 1:  Bonificar os vendedores que concretizarem vendas com novos 

clientes atacadistas. 

Objetivo da ação: Aumentar a carteira de clientes atacadistas da Elektra. 

Descrição da ação: A Elektra deve remunerar seus vendedores com comissão sobre 

vendas acima do atualmente pago no caso de negócios com novos clientes no 

atacado. Essa ação visa estimular os vendedores a buscarem novos parceiros 

comerciais para a carteira da empresa e, concomitantemente, consiste em uma 

medida motivadora para esses profissionais. Ressalta-se a importância de que, 

durante o prazo da ação, não se deve deixar em segundo plano os clientes atuais da 

empresa. 

Responsável pela ação: Equipe de vendas da empresa. 

Prazo estimado: 1 ano. 

Custo estimado: Custo da diferença do valor da comissão sobre vendas a ser paga, 

proporcional ao número de negócios realizados pela equipe de vendas com novos 

clientes. 

Controle do resultado da ação: Auferir mensalmente e ao final do prazo de 

implementação da ação o incremento de clientes no atacado à Elektra. 

 

AÇÃO 2: Realizar parcerias com profissionais atuantes na área da construção 

civil. 

Objetivo da ação: Ampliar a divulgação da empresa junto ao público varejista e, por 

conseguinte, aumentar o volume de vendas para esse tipo de consumidor. 
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Descrição da ação: A Elektra deve identificar profissionais da construção da civil, tais 

como pedreiros, eletricistas e arquitetos, atuantes principalmente nas regiões 

próximas à empresa, e propor uma parceria que traga benefícios a ambas as partes. 

Esses profissionais, ao realizarem seus serviços, necessitam que seus clientes 

(normalmente pessoas físicas) adquiram diversos tipos de materiais de construção, 

inclusive equipamentos elétricos. A parceria propõe que esses profissionais 

indiquem a Elektra a seus clientes para a aquisição dos materiais elétricos 

necessários para execução de seus serviços, e, como contrapartida, a empresa 

bonifique esses profissionais pelas indicações que se concretizarem em vendas, 

proporcionalmente ao valor do negócio realizado. 

Responsável pela ação: Sócios da empresa. 

Prazo estimado: 2 meses para a busca de parceiros e indeterminado para a 

execução da parceria. 

Custo estimado: Custo da bonificação a ser definida pela empresa, proporcional ao 

número de negócios realizados através de indicações feitas por esses profissionais. 

Controle do resultado da ação: Mensurar, ao final de dois meses após o término da 

implementação da ação, o incremento das vendas no varejo e, no intuito de verificar 

o cumprimento do objetivo de aumentar para 20% a participação das vendas para 

esse público no faturamento da empresa, compará-lo com o faturamento das vendas 

no atacado. 

 

AÇÃO 3: Criar encartes da Elektra para distribuição nas localidades próximas à 

empresa. 

Objetivo da ação: Divulgar a empresa, tornando-a mais conhecida junto ao público 

varejista. 

Descrição da ação: Criar encartes da Elektra para serem distribuídos nas caixas de 

correspondência das residências em localidades próximas à empresa. Os encartes 

devem conter, além de informações sobre a Elektra, um mapa com a localização da 

empresa e fotos e preços dos produtos mais vendidos para o público varejista. 

Devem ser evidenciados o estacionamento próprio da empresa e a facilidade de 

acesso através das avenidas Assis Brasil e Sertório. Serão distribuídos mil encartes 

mensais, em uma ação de quatro meses. Como a decisão do local de compra de 

materiais elétricos pelo público varejista é bastante determinada pela localização do 
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ponto de venda, decidiu-se realizar essa ação para divulgar a empresa juntos aos 

moradores de localidades próximas, como os bairros Passo d'Areia e São João, bem 

como o próprio bairro onde está localizada a  Elektra, Santa Maria Goretti. 

Responsável pela ação: Sócios da empresa para a elaboração do encarte e 

contratação de terceiros para a entrega. 

Prazo estimado: 4 meses. 

Custo estimado: R$ 568,00 por mil encartes em papel tamanho A4 e verso em 

branco1, totalizando R$ 2.272,00 por quatro tiragens de mil encartes. Soma-se ao 

valor das tiragens o custo de R$ 100,00 para a contratação de duas pessoas para 

cada entrega, totalizando R$ 400,00 por quatro entregas, perfazendo um total de R$ 

2.672,00. 

Controle do resultado da ação: Mensurar, ao final de dois meses após o término da 

implementação da ação, o incremento das vendas no varejo e, no intuito de verificar 

o cumprimento do objetivo de aumentar em para 20% a participação desse tipo de 

venda no faturamento da empresa, compará-lo com o faturamento das vendas no 

atacado. 

 

 

8.8 CONTROLE DO PLANO DE MARKETING 

 

 

 Os métodos de controle das ações de marketing propostas para a Elektra 

foram descritos junto às apresentações dos planos de ação. Devido ao prazo 

diferenciado para a conclusão de cada plano de ação, em virtude da especificidade 

de cada atividade proposta, não haverá uma mensuração final da efetividade geral 

do alcance dos objetivos almejados.  

 A análise das ações de marketing deverá ocorrer de maneira pontual, 

conforme o prazo indicado para o controle do resultado de cada ação, visando ao 

cumprimento do objetivo específico de cada atividade proposta. A ação 1 pode ter 

seu resultado examinado imediatamente após o término de sua execução. Para as 

ações 2 e 3, devido caracterizarem-se por atividades específicas de publicidade, foi 

                                                             
1 Conforme orçamento da DMF Gráfica. 
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especificado um prazo de dois meses após a conclusão das ações para a análise 

dos resultados. 

 Conquanto sejam definidos prazos para a mensuração do efeito de cada ação 

após o seu término, é de fundamental importância a realização de um controle 

periódico durante a execução das ações, verificando, assim, a evolução de seus 

resultados esperados. Os indicadores de avaliação de resultados mencionados 

devem ser utilizados nessa etapa de análise do progresso das ações de marketing, 

de maneira a monitorar a resposta às ações propostas, bem como indicar a 

necessidade de medidas para a correção de eventuais desvios. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho teve como principal objetivo a elaboração de um plano de 

marketing para a Elektra Distribuidora de Materiais Elétricos. As informações 

necessárias para a realização deste estudo foram obtidas através da análise 

situacional interna da empresa, possibilitando a identificação de suas forças e 

fraquezas, e da análise do ambiente externo, sobretudo da concorrência, dos 

clientes e do panorama econômico da construção civil em geral, o que propiciou o 

conhecimento de possíveis oportunidades e ameaças para a organização. 

 A análise do ambiente interno da Elektra revelou ume empresa que, embora 

tenha apenas seis anos de atuação, já conquistou seu espaço no mercado, 

consolidando-se como uma importante empresa no comércio atacadista de materiais 

elétricos em Porto Alegre e Região Metropolitana. Mais recentemente, em 2012, a 

empresa passou a diversificar seu negócio, iniciando a atuação no comércio 

varejista, atividade que, no entanto, vem sendo tratada secundariamente pela 

empresa, não recebendo muita atenção por parte dos sócios. Conforme 

apresentado, o mercado da empresa apresenta mínima variação de preços e de 

produtos entre os atuantes. Nesse contexto, a Elektra busca diferencias na 

qualidade do atendimento e do pós-venda, estratégia que vem se demonstrando 

acertada. 

 O ambiente externo apresenta como principais concorrentes empresas com 

porte maior e com mais tempo de atuação no mercado em relação a Elektra, no que 

se refere ao mercado atacadista. No varejo, a concorrência é bem mais ampla, 

desde pequenas ferragens a grandes redes de lojas de materiais de construção. A 

comercialização de materiais elétricos está intrinsecamente ligada à construção civil, 

mercado que começa a demonstrar indícios de estabilização após um período de 

forte crescimento, o qual favoreceu a emergência da Elektra. 

 Com base nesses cenários, foram definidos objetivos de marketing para a 

Elektra, os quais abrangem a prospecção de novos clientes no atacado e a 

ampliação da publicidade da empresa, visando, sobretudo, ao desenvolvimento de 

sua atuação como varejista. As ações de marketing foram estabelecidas no intuito 

de alcançar os objetivos propostos. Buscando oportunizar o cumprimento dos 
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objetivos, as estratégias de marketing a serem adotas pela a Elektra envolvem o 

fortalecimento do foco dispensado pela empresa na excelência do atendimento 

como fator de diferenciação e uma postura ofensiva na prospecção de novos 

clientes. 

 O presente plano de marketing apresenta limitações no que se refere a uma 

análise financeira mais aprofundada das condições da empresa e na sua 

aplicabilidade a longo prazo em virtude das constantes mutações do ambiente, 

podendo acarretar mudanças na estratégia da empresa. Dadas as particularidades 

de seu mercado de atuação, verificou-se que a Elektra vem atuando de maneira 

bastante eficaz, ratificado pela consolidação da empresa em apenas seis anos de 

existência. As ações de marketing propostas são bastante factíveis e objetivam 

contribuir para o fortalecimento e crescimento da empresa, sendo uma importante 

fonte de consulta por parte de seus sócios nas tomadas de decisões. 
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