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RESUMO 

O ciclo de vida de um produto foi desenvolvido e baseado no ciclo de vida biológico 

com as fases de introdução (nascimento), crescimento, maturidade e declínio (morte). 

As decisões que envolve o produto estão diretamente relacionadas com a fase do 

ciclo em que se encontra, e envolve todo o arcabouço estratégico e competitivo de 

uma empresa, desde o conceito inicial do produto, passando pelas várias fases do 

projeto, seu lançamento, expansão do mercado até o momento em que deixa de ser 

produzido. Entender as tomadas de decisões ao longo desse ciclo requer habilidade 

e competências do gestor que o obrigam a monitorar o macro e microambiente, além 

de lançar mão de técnicas de inteligência competitiva.  O objetivo do trabalho consiste 

no entendimento em como são estruturadas as decisões bem como dimensionar o 

mix de marketing ao longo do ciclo de vida de um produto. Com o uso do método do 

Estudo de Caso, a unidade de análise foi a Destilaria Stoliskoff, nome fantasia da 

empresa Dialcool, que atua no setor de bebidas e localizada na cidade de São Roque. 

Além disso foi realizada pesquisa com consumidores para entender o processo de 

participação no desenvolvimento de produtos. Os resultados alcançados mostram que 

a empresa tem elevado foco no relacionamento empresarial (B2B) e pouca atenção 

dirigida ao mercado consumidor. Com isso foi possível constatar que as decisões 

mercadológicas são focadas somente no produto e não no consumidor final. Embora 

os resultados foram reveladores, a pesquisa com os consumidores de bebidas exige 

melhor tratamento e levantamento estatístico mais apurado para que se possam 

alcançar resultados mais factíveis. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Ciclo de Vida de Produto. Estratégia Mercadológica. 
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1 Introdução 

O marketing é a área administrativa e estratégica focada na oferta de 

mercadoria ou serviço com base na realização de troca com o mercado consumidor, 

ou seja, a empresa fornece um pacote de valor aos consumidores recebendo em 

contrapartida valores monetários por meio do preço do produto comercializado 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2015).  O marketing aborda problemas, ferramentas e 

decisões essenciais para as empresas que querem se manter nos mais diversos 

segmentos do mercado, mas para administração de marketing é essencial um 

componente principal: o produto, seja ele um bem ou um serviço (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2010). Esse componente envolve o estudo de outros temas e 

ferramentas, dentre as quais figuram ciclo de vida de produto e decisão 

mercadológica. As empresas que pretendem perpetuar no mercado em que estão 

inseridas precisam administrar e tomar decisões mercadológicas nos ciclos que 

abordam a vida do produto, monitorando o ambiente e suas mudanças. Também é 

fundamental avaliar as ferramentas e decisões para que comunicação seja assertiva 

e direcionada para o público alvo com o intuito de atender necessidades e desejos 

com entrega de pacote de valor. 

Para a correta tramitação do pacote de valor torna-se necessário avaliar o 

produto em suas diversas fases conhecido como ciclo de vida. O ciclo de vida de um 

produto é inspirado no ciclo biológico de um animal (URDAN & URDAN, 2013) que 

abrange do nascimento a morte. Os produtos fabricados pelo homem também 

possuem um ciclo de vida cujas fase são introdução, crescimento, maturidade e 

declínio (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). Cada uma dessas fases exige objetivos 

específicos, desde a criação da consciência do produto, como ampliação da 

participação e mercado, ampliar lucros, defender posição de mercado até o momento 

em que o produto entra em declínio onde torna-se necessário minimizar despesas e 

tomar decisões sobre revitalização ou retirada do produto do mercado (KOTLER; 

KELLER, 2013).  

   Para cada fase então exige-se um plano tático envolvendo preço, distribuição 

e comunicação com o mercado, ou seja, o ciclo de vida de um produto, seja ele um 

bem de consumo durável, não durável, ou serviço, tem objetivos distintos que 

necessitam de tomada de decisões. A essa conjuntura do ciclo de vida são 

adicionados fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam toda a dinâmica 
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mercadológica e que pressupõem o uso de dados e informações, tanto do ambiente 

interno quanto do micro e macro ambiente. Para uma análise adequada, tem-se o 

seguinte problema de pesquisa: “A influência do processo decisório na participação 

de mercado?”, que enseja como método o estudo de caso único, cuja unidade de 

análise é a Destilaria Stoliskoff, nome fantasia da empresa Dialcool. 

A administração de cada fase e das decisões inerentes a esse ciclo permite 

que as empresas adquiram vantagem competitiva e também está diretamente ligada 

à sobrevivência empresarial.  E o entendimento da dinâmica do mix de marketing ao 

longo do tempo ganha maior expressividade devido a variabilidade ambiental nas 

diversas dimensões como avanços tecnológicos, questões culturais e sociais, 

movimentos políticos e econômicos, além das implicações do ambiente natural. Isso 

tudo impacta de forma perceptiva nas questões relacionadas com demandas dos 

consumidores, que exigem habilidades de gestores nas tomadas de decisões 

mercadológicas.  

Como objetivo geral, o projeto tem como prerrogativa descrever como a tomada 

das decisões mercadológicas, referentes a um produto ou família de produto, ao longo 

do ciclo de vida do produto, desde a introdução, passando pelo crescimento e 

maturidade, até o declínio. 

Como objetivos específicos, o projeto visa: 

a) Entender como são estruturadas as decisões ao longo do ciclo de vida do 

produto 

b) Dimensionar o mix de marketing ao longo do ciclo de vida de um determinado 

produto. 

O Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado em cinco partes. A 

segunda parte engloba o referencial teórico necessário para a escolha do método que 

é descrita na terceira parte bem como para suportar a análise dos dados que será 

feita na quarta seção. A última parte traz a conclusão do trabalho, onde será 

respondida à pergunta de pesquisa além de apresentar limitações e sugestões 

futuras. A figura 1 ilustra a estrutura deste TCC. 
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Figura 1: Estrutura do TCC 
Fonte: desenvolvido pelo autor  
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2 Referencial Teórico 

Esta seção tem por fundamento avaliar a fronteira do conhecimento e os 

avanços teóricos pertinentes ao tema do trabalho, para fundamentar na teoria a 

resposta ao problema de pesquisa, ao passo que fornece subsídio para a 

concretização dos objetivos. 

 

2.1 Estratégia e Mercado 

A essência de estratégia é complexa. Como as mudanças trazem novas 

combinações de circunstâncias para a organização, a essência da estratégia 

permanece não estruturada, não programada, não rotineira e não receptiva 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). O conceito de estratégia como um 

plano não estruturado, gera um pressuposto de que estratégia depende de uma gama 

de variáveis do projeto e do mercado em que será aplicada. A verdadeira diferença 

está entre como as pessoas definem implicitamente o conteúdo estratégia 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). A estratégia como missão, nesse caso, 

fica relacionada ao core business da organização, o que deve nortear seus valores e 

mostrar um caminho que deve ser percorrido até o objetivo principal. Planos da alta 

administração para atingir resultados consistentes com missões e objetivos da 

organização (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). Estratégia é padrão, isto é, 

consistência em comportamento ao longo do tempo (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000), essa ideia faz com que apesar de flexível, deve estar enraizada na 

organização a partir da definição do objetivo. Estratégia é a criação de uma posição 

única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades (PORTER, 1989). 

As diversas definições de estratégia geralmente pressupõem clima de disputa 

entre concorrentes nesse caso específicos, ou seja, criação de algum fator que dê a 

organização vantagem sobre seu concorrente, cada vez mais as empresas precisam 

estar preparadas para fazer guerra de Marketing (BUENO; NOBRE, 2015), a guerra 

está presente na concorrência empresarial, um conflito de atividades e interesses 

humanos. A estratégia com toda certeza quando bem executada é fator gerador de 

vantagem competitiva e gera valor econômico superior para quem a executa melhor, 

esse valor gerado é indicador de melhor desempenho e por isso a importância de ter 

estratégia bem definida em todas as etapas do CVP. 

 A estratégia garante que a cada etapa o produto tenha uma função para o 



 
 

11 
 

mercado em que está sendo ofertado, podendo assim gerar valor para o cliente. 

Quando se define estratégia para um produto e gerenciam-se cada etapa de seu ciclo, 

a organização tende a enxergar seu mercado de forma ampla e sistêmica, o que acaba 

gerando um fator de inteligência competitiva, evitando também miopia de marketing e 

criando essa vantagem competitiva. Em outra visão estratégia é considerada 

adequação das atividades de uma organização ao ambiente que ela atua e a seus 

próprios recursos (BARNEY, 1991), essa visão apresenta conceitos com foco em 

qualidade, que definida pela visão de alguns especialistas em marketing, o produto 

atinge qualidade quando está adequado ao uso. 

A essência do desenvolvimento da estratégia de marketing para uma empresa 

é garantir que as capacidades da empresa correspondam ao ambiente do mercado 

competitivo em que opera, não apenas hoje, mas também no futuro próximo 

(HOOLEY; PIERCY; NICOULAUD, 2011), esse definição traz conceitos de 

competências essenciais para que os recursos e capacidades da organização sejam 

explorados a um nível de que se atinja um ponto ótimo e equilíbrio entre os dois 

processos, isso faz com que se entregue um produto singular que provavelmente 

atingirá a qualidade que atenda expectativas do seu mercado alvo. Corresponder aos 

requisitos do mercado em que opera através da exploração de seus recursos de forma 

que se alcance uma capacidade ótima de produção, evita exaustão de recursos e 

perda de qualidade, ao mesmo tempo em que afasta a ociosidade dos mesmos 

recursos evitando impacto nos resultados financeiros com elevação do custo 

operacional, queda das receitas e dos lucros, também evita que sejam criados pontos 

de gargalos. 

Ao adotar determinada estratégia no mercado, a organização deve se atentar 

em gerenciar algumas variáveis, como branding, posicionamento, essa variável 

considerada importante para dimensionar a estratégia que deve ser adotada para 

determinados mercados e nichos e/ou sub-mercados e a concorrência, ao qual deve 

ser explorado controle de custos, impactando diretamente no preço praticado dentro 

do composto mercadológico, esse acompanhamento pode ser tão crítico quanto o 

ataque (RIES E TROUT, 1986), e a diferenciação, competência que deve estar ligada 

a pesquisa, desenvolvimento e inovação. O destino de produto e marca muda com o 

tempo (KOTLER; KELLER, 2013). Todas as variáveis acima ligadas à atividade 

econômica das organizações, ou seja, necessitam do gerenciamento do ciclo de vida 
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do seu produto ou serviço para se manter em determinada posição no mercado em 

que atua.  

Por exemplo, um líder de mercado, geralmente, detém a maior participação do 

segmento, se torna líder em variação de preços, lançamento de produtos (que 

aparece como uma das ações estratégicas mais sofisticadas a ser executada por 

tomar pose de desenvolvimento e gerenciamento do ciclo de vida de produto), 

cobertura de distribuição e intensidade promocional, se torna diferenciado na mente 

dos consumidores e mantém vigilância constante sob seu mercado. Para tanto é 

usado determinado tipo de estratégia. Aumentar a participação do mercado, mesmo 

que o tamanho do mercado permaneça constante, desvendar formas de expandir a 

demanda do mercado total e proteger a participação através de ações ofensivas e 

defensivas (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). Somente líder de mercado pode atuar 

na defesa, assim como os fortes movimentos competitivos devem ser sempre 

bloqueados (RIES; TROUT, 1986). O gerenciamento adequado do ciclo de vida do 

produto garante vantagens, por tomar cuidado essencial nos estágios de vida do 

produto, e permitir que a organização forneça um produto singular adequado aos seus 

clientes. 

Estratégias ligadas ao mercado e diretamente ao produto ainda podem ser 

classificadas como estratégia de expansão a demanda do mercado total, que tem forte 

ligação com a construção de uma marca forte. Ao qual se observam os estímulos de 

consumos do produto de determinada empresa, ligado também a classificação dos 

estágios do ciclo de vida de produto, fazendo com que: (1) o produto seja utilizado em 

situações específicas de uso, (2) busca de número maior de usuários para o produto, 

(3) definição de novas funcionalidades do produto, (4) induzir maior utilização para 

clientes que já consomem o produto. 

A maior utilização ligada a novas maneiras de usar contemplam ainda, 

frequência de uso, ligado a oportunidade e novas maneiras, quantidade, que pode ser 

estimulada por embalagens e design e o nível. Essa estratégia visa ainda a expansão 

de mercado de produto em longo prazo, no qual a empresa deve visualizar os 

mercados que se pode alcançar de início (KOTLER; ARMSTRONG, 2015), ou seja, 

correspondente a fase de introdução do CVP, para tanto deve-se analisar o potencial 

do mercado e sua capacidade de gerar receita.  

Todas essas estratégias estão ligadas a defesa de participação do mercado, 
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inovação contínua, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de novos produtos 

e serviços para o consumidor, eficácia na distribuição, redução e gerenciamento de 

custos, e o desenvolvimento de produtos abrangentes, fatores que geram força 

competitiva e valor para o cliente. 

 A análise de estratégias compreende um quadro funcional que apresenta as 

decisões mercadológicas e estratégias adotadas em cada etapa do ciclo de vida do 

produto. A questão é quais estratégias de marketing se adequam em cada estágio do 

ciclo de vida do produto. 

 

2.2 Ciclo de Vida do Produto (CVP) e Ferramentas Estratégicas 

 Ao fazer a análise bibliométrica na base de dados Web of Science sobre o tema, 

tendo como palavra-chave “Product Life Cycle” e os filtros artigo e área de 

gerenciamento e negócios, resultou em 319 artigos. O gráfico 1 mostra os itens 

publicados por ano 

 

Gráfico 1:Itens Publicados por ano 

Fonte: Web of Science (2017) 

 

Gráfico 2: Citações em Cada Ano 

Fonte: Web of Science (2017) 

      

Ao analisar o gráfico 1 é possível perceber que o tema é bastante importante 

para a área de marketing, fato este corroborado pela análise do Gráfico 2, cujo teor é 

referente às citações do tema ao longo dos últimos anos. No ano de 2016 foram 

publicados 20 novos artigos em periódicos indexados e com elevado valor de impacto, 

e no mesmo ano foram feitas mais de 1000 citações a respeito do tema. 

A partir dos dados extraídos da base de dados e com o uso do software 

VosViewer, foi possível a criação de mapas de relacionamento de autores e formação 

de clusters como ilustrado na Figura 2 



 
 

14 
 

 

Figura 2: Clusters de autores 
Fonte: desenvolvido pelo autor 
 

 A figura 2 mostra a existência de 10 clusters de autores relacionados entre si. 

O cluster 1 Vermelho possui 14 itens sendo o mais numeroso. Os demais clusters 

possuem em sua maior 2 a 3 autores relacionados.  No processo de citação de 

referências foi usado o software CitNet resultando na figura 3, que relaciona o ano da 

edição citada e o autor. 
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Figura 3: Co-citação de autores e ano 
Fonte: desenvolvido pelo autor 
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 Com essa análise prévia, foi possível desenvolver o referencial teórico, bem 

como justificar a escolha do tema que vem sendo estudado ano a ano. 

 Ao analisar ciclo de um produto, é perceptível a existência de duas fases, a 

primeira que abrange a fase de projeto, onde são possíveis elencar a fase de 

inspiração, concepção, projeto do produto, desenvolvimento e entrega; e uma 

segunda fase que é a fase mercadológica (MAXIMIANO, 2010). A figura 4 representa 

o ciclo total do produto. 

 

Figura 4:Ciclo total do Produto 
Fonte: desenvolvido pelo autor baseado em Maximiano (2010). 

 
 Pela figura 4 é possível observar a tendência de adicionar, desde a fase de 

inspiração do produto, as questões sociais e ambientais. Também é possível afirmar 

que existe uma correlação positiva entre o sucesso do projeto e o sucesso do produto, 

que influenciam no sucesso da organização (BARCLAY; OSEI-BRYSON, 2010). A 

figura 5 traduz essa correlação. 
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Figura 5:Constituintes do Desempenho do Projeto 
Fonte: desenvolvido pelo autor baseado em Barclay e Osei-Bryson (2010) 

 

 O desenvolvimento de um projeto, eficiente e eficaz e que ao mesmo tempo 

atenda às necessidades e desejos do consumidor irá gerar um produto de elevada 

aceitação com o preço que o consumidor pode pagar. A adoção do produto pelo 

consumidor depende tanto de fatores psicológicos e sociais como do ciclo de vida do 

produto. O ciclo do produto é ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6:Ciclo de Vida do Produto 
Fonte: desenvolvido pelo autor baseado em  Urdan Urdan (2013); Kotler e Armstrong (2015). 

 

 A fase inicial denominada Introdução é caracterizada por vendas baixas e o 

custo por cliente é alto, onde existe prejuízo financeiro ou em outras palavras o lucro 

é negativo. Os consumidores que adotam o produto são considerados como 
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inovadores e a quantidade de concorrentes são pequenos, mas se houver inovação 

significativa pode ocorrer a formação de monopólio (URDAN; URDAN, 2013). Nessa 

fase o objetivo principal é o desenvolvimento de mercado pela criação de consciência 

e experimentação do produto (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).  

 Na fase de crescimento ocorre aumento da demanda do produto e a empresa 

começa a perceber lucro positivo advindo do produto. É a fase onde ocorre a 

expansão de vendas da empresa, que acaba despertando o interesse dos 

concorrentes em atuar nessa mesma linha, ocasionando imitação ou melhoria do 

produto. Os consumidores nesta fase são denominados de primeiros adotantes e para 

conseguir aumentar o market share é preciso investir em comunicação para informar 

os atributos e benefícios do produto (URDAN; URDAN, 2013). Com o objetivo de 

maximização da participação de mercado é necessário investir não somente na 

comunicação, mas ampliar os canais de distribuição. Com o crescimento de mercado, 

a necessidade de investir em propaganda e outras ferramentas de comunicação com  

o mercado tendem a diminuir (PRIDE; FERREL, 2001). 

 A fase de maturidade corresponde ao ápice da curva de vendas, onde a 

empresa experimenta o maior índice de lucratividade da história do produto (PRIDE; 

FERREL, 2001). Entretanto o nível de competitividade também é bastante elevado, o 

que enseja inovações do tipo incremental nos produtos concorrentes. O foco é voltado 

para as técnicas de venda e muitas vezes é necessário o ajuste das estratégias de 

marketing para assegurar a participação de mercado e buscar possível crescimento 

nesse segmento maduro. Outro tipo de estratégia comumente percebida nessa fase 

é a de defesa com incremento de serviços e fortalecimento das barreiras de entrada. 

Com isso a comunicação é focada no reforço das diferenças e no brand equity 

(KOTLER; KELLER, 2013). 

 Por fim a fase de declínio, onde as vendas dos produtos podem cair, de maneira 

lenta e gradual ou rápida e abrupta (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). A opção é a 

retirada do produto à medida que o prejuízo aumenta. Algumas empresas justificam a 

manutenção do produto por fazer parte de um mix de produto (PRIDE;FERREL, 2001). 

Nessa fase torna-se necessário avaliar continuamente toda a estrutura financeira para 

ter subsídios se mantém o produto ou se é necessário revitalizar e explorar novos 

mercados (URDAN; URDAN, 2013). Tudo também depende das razões para explicar 

a queda nas vendas que pode ser devido a avanços tecnológicos, mudanças no 
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comportamento do consumidor ou ainda aumento da pressão competitiva (KOTLER; 

KELLER, 2013).  

 Com o intuito de concatenar as diferentes perspectivas do CVP, é apresentado 

no Quadro 1 os objetivos e estratégias de marketing concernente cada fase. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1:Ciclo de Vida e Estratégias Mercadológicas 

 Introdução Crescimento Maturidade Declínio 

Objetivos de 

Marketing 

Conscientização 

e Posicionamento 

do produto 

Maximização do 

market share 

Maximização do 

lucro e defesa do 

market share 

Redução de 

gastos e 

desenvolver 

novos mercados 

Estratégia de 

Produto 

Produto básico Produto Ampliado Diferenciação e 

Desenvolvimento 

de novos serviços 

Reestruturação  

Estratégia de 

Preço 

Preço elevado Preço de 

penetração de 

mercado 

Preço 

Competitivo 

Redução 

Estratégia de 

Propaganda 

Criação de 

conscientização 

Criação de 

conscientização e 

interesse 

Ênfase em 

atributos e 

benefícios 

Redução  

Estratégia de 

Promoção de 

Vendas 

Experimentação 

pelos 

consumidores 

Experimentação 

em novos 

mercados 

Manter os 

consumidores 

atuais e atrair 

novos 

Redução  

Distribuição Exclusiva ou 

Seletiva 

Seletiva Intensiva Novas opções de 

distribuição 

Fonte: Mattar (2009) 

 Ao avaliar o CVP duas ferramentas estratégicas se destacam: a matriz BCG e 

a matriz produto mercado. A matriz BCG (Boston Consulting Group) foi idealizada por 

Henderson (1970) e propunha analisar portfólio de produtos baseado no fluxo de 

caixa. Essa matriz tem por base algumas regras: (1) as margens e caixa 

correspondem a uma correlação da participação de mercado; (2) existe uma relação 
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direta entre crescimento empresarial e caixa gerado e assim gerar o financiamento de 

aquisição de ativos, considerado como fatores geradores de vantagem competitiva; 

(3) o objetivo é ter elevada participação de mercado e (4) não existe mercado de 

produtos com crescimento ad eternun. 

 A partir da avaliação do crescimento de mercado levando em consideração a 

participação de mercado, é possível a criação de uma matriz do tipo 2x2 como 

ilustrado na figura 7 

 

 

Figura 7: Matriz BCG 
Fonte: desenvolvido pelo autor baseado em Morrison e Wensley (1991) 

 

 Cada quadrante foi representado inicialmente por uma figura. O quadrante 

“cachorro” corresponde a um produto cuja participação é baixa em um mercado com 

crescimento diminuto, portanto não consegue gerar caixa suficiente para garantir sua 

manutenção organizacional. Com isso é fundamental avaliar se é viável mantê-lo 

estrategicamente, pois financeiramente é totalmente inviável. Ao comparar com o ciclo 

de vida é possível inferir que se trata de um produto na fase de introdução ou em fase 

de declínio. 

 O quadrante “Questão Problema” trata-se de um produto com baixa 

participação em um mercado com crescimento alto. Tal como no quadrante anterior, 
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este produto não consegue se sustentar sozinho pois a geração de caixa é direcionada 

para o crescimento da participação de mercado. Pode corresponder a um produto 

introduzido em um mercado novo ou ainda que a pressão competitiva no mercado em 

que atua é elevada.  É possível que grandes investimentos neste tipo de produto 

podem levar a modificação para o quadrante “Estrela”. Este quadrante representa um 

produto que gera caixa o suficiente para investir em si próprio, ou seja, é um produto 

independente de investimento advindo de outros produtos. É ligado a fase de 

crescimento, onde o direcionamento de caixa para ações mercadológicas resultou em 

elevada participação de mercado. 

 Quando o mercado se torna de crescimento lento tal qual na fase de 

maturidade, um produto com elevada participação de mercado gera caixa suficiente 

para se manter no portfólio bem como sustenta o crescimento dos demais produtos. 

Motivo pelo qual é chamado de “Vaca Leiteira”.  

 Estrategicamente, é possível fazer a movimentação de recursos de um produto 

para outro bem como a figura 7 ilustra a sequência de sucesso quando existe 

movimentação em direção ao quadrante “vaca leiteira” e uma sequência de fracasso 

onde a movimentação é sentido “cachorro”. 

Outra ferramenta interessante e que pode ser relacionar ao CVP é a estratégia 

de Produto x Mercado (ANSOFF, 1957). Essa matriz preconiza a existência de quatro 

tipos diferentes de estratégias relacionadas com o binômio produto-mercado: (1) 

penetração de mercado; (2) desenvolvimento de mercado; (3) desenvolvimento de 

produto; (4) diversificação. Cada uma das quatro estratégias descreve um caminho o 

qual a empresa segue em direção a um desenvolvimento futuro. Essas estratégias 

podem ser visualizadas na matriz da figura 8. 
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Figura 8:Matriz de Ansoff 
Fonte: Ansoff, (1957) 

 

 

 

A Estratégia de Penetração de Mercado é considerada a mais agressiva pois 

consiste em aumentar a pressão competitiva pela atuação em um mercado 

estabelecido com produto semelhante ao da concorrência. Tal estratégia se 

assemelha as ações empreendidas na fase de maturidade do CVP. 

No caso de Desenvolvimento de Mercado, consiste em explorar um novo 

mercado como é o caso da fase de declínio, que busca a revitalização do fluxo de 

caixa. As demais estratégias, são comuns na fase de introdução e crescimento devido 

ao desenvolvimento de um novo produto, apenas divergindo quanto a necessidade de 

criação de um mercado ou exploração do mercado vigente.  

 

2.3 Tomada de Decisão 

A tomada de decisão é considerada um processo, que traz consigo uma gama 

de instrumentos e ferramentas, que tem como objetivo, mitigar e minimizar a principal 

variável de qualquer processo decisório que aconteça em qualquer âmbito, o risco. 

Este inerente a qualquer ambiente de decisão. A preocupação principal de quem 

executa um processo decisório é minimizar ao máximo essa parte do processo. O 

processo decisório compreende a aplicação de diferentes modelos de tomada de 
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decisão, cada um cabível a dado contexto situacional (LOUSADA, 2011), destacam-

se modelos racional, processual, anárquico e político (CHOO, 2006), é constituído por 

um conjunto de atividades que começa com a identificação de um problema e termina 

com a ação, que pode trazer resultados e impactos, positivos ou negativos (VIEIRA, 

2014).  

O quadro 2 apresenta sete variáveis que devem ser observadas e gerenciadas 

pelos responsáveis em um processo de decisão dentro das organizações 

(CHIAVENATO, 2004). Esses elementos ajudam a designar também o perfil do gestor 

responsável por esse processo.  

 

Quadro 2:Variáveis de decisão 

1. O estado da natureza Condições de incerteza, risco, ou certeza que 

existem no ambiente decisório que o tomador de 

decisão deve enfrentar. 

2. O tomador de decisão Indivíduo ou grupo que deve escolher entre as 

várias alternativas. 

3. Os objetivos Fins que o decisor almeja alcançar com suas 

ações. 

4. Preferenciais Critérios que o decisor utiliza para determinar sua 

opção. 

5. Situação Os aspectos ambientais que envolvem o tomador 

de decisão, as vezes não controláveis, fora do 

alcance de seu conhecimento ou compreensão 

que influenciam na sua escolha.  

6. Estratégia Curso de ação que o decisor escolhe no sentido 

de atingir os objetivos de melhor forma, sendo esta 

dependente dos recursos disponíveis. 

7. Resultado Consequência de uma estratégia. 

Fonte: Chiavenato (2004) 
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As organizações se dão da origem da união de indivíduos que se reúnem na 

busca de objetivos (metas) definidos e geralmente comuns (DE FALCO; 

CASTANHEIRA, 2012). O nível de competitividade imposto pelo mercado, faz com 

que o processo decisório ocorra de forma dinâmica e com alto nível de assertividade 

por parte dos que executam as decisões organizacionais, visto como parte importante 

e talvez até principal da estratégia organizacional e essencial para sustentabilidade a 

longo prazo. O gestor responsável pela administração dos recursos da organização, 

afim do atingimento das metas, torna-se responsável, portanto, pelas decisões 

(sempre em camadas estratégicas) da organização.  

O processo deve ser estruturado por regras e procedimentos que especificam 

papéis, métodos e normas, que por sua vez, estabelecem valores que influenciam 

como a organização enfrenta a escolha e a incerteza (CHOO, 2006). Os modelos de 

tomada de decisão (racional, processual, anárquico e político) sugeridos por Choo 

(2006), instrumentalizam o gestor a exercer seu papel em um ambiente constante de 

decisão, exercendo uma função de controle sobreo conjunto das variáveis, na maioria 

das vezes amplas, e os objetivos inerentes a decisão tomada, tudo isso interligado a 

informação, e o modelo escolhido, que ainda servirá como base comparativa das 

inferências envolvidas no ambiente do processo. Esse processo não termina após a 

decisão, que é apenas uma alternativa, acompanha análise e monitoramento dos 

resultados obtidos com a escolha implantada (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). 

O modelo racional é o mais estruturado e sistematizado por que segue uma 

lógica com regras e procedimentos já definidos (SILVA; BRITO, 2013), predomina em 

estruturas burocráticas, tem etapas definidas que devem ser seguidas pelo gestor com 

objetivo de obter resultado satisfatório (MELO; FUCIDJI, 2016). As questões chave do 

modelo racional  de acordo com Lousada e Valentim (2011) são: a) Qual é o 

problema? b) Quais são as alternativas? c) Quais as vantagens e desvantagens 

(custo) dessas alternativas? d) Quais observações padrões para tomar decisões em 

situações similares? Em tomada de decisão não muito complexa e ambientes mais 

simples para se executar o processo, o modelo racional é bem visto, por sua precisão 

e aplicabilidade.  

Nesse modelo, para que se obtenha resultado com foco total na racionalidade 

do processo, o indivíduo deve identificar todas as alternativas possíveis, e analisar 

cada uma delas, identificando suas externalidades e avalia-las alinhado com os 
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objetivos e as preferências (CHOO, 2006). Mesmo com aspectos na maioria das vezes 

racionais, ainda sim, o processo conta com aspectos não racionais, que pode impactar 

a autenticidade desse modelo. Sob essa ótica compreende-se que a decisão 

totalmente racional se torna impossível, pelo fato do tomador de decisão não possuir 

conhecimento suficiente para analisar as variáveis e influências sobre o processo de 

maneira integralmente racional (MELO; FUCIDJI, 2016). Enfoque no que considera 

principal, minimizar o problema e valorizar os aspectos mais visíveis. Deve-se fazer o 

levantamento de informações de forma objetiva e não seletiva.  

O modelo processual desenvolvido inicialmente por Mintzberg; Raisinghani; 

Théorêt (1976), explica todas as fases que subsidiam o processo de decisão. Que 

segue as questões chaves: a) Quais são as organizações que trabalham com esse 

tipo de circunstância? b) Quais procedimentos utilizados? c) Quais as informações 

disponíveis? d) Procedimentos padrões utilizados nesse caso? Enfoque nas fases, 

nas atividades, e dinâmica dos comportamentos decisórios (CHOO, 2006). Nesse 

modelo os objetivos são claros, mais tem os métodos incertos, dividido em alguns 

elementos, que podem torna-lo repetitivo, são eles: três fases decisórias principais, 

três rotinas de apoio as decisões e cinco grupos de fatores dinâmicos.   

Quadro 3:Fases decisórias 

FASES DECISÓRIAS PRINCIPAIS 

A Identificação Necessidade de tomar decisão e desenvolver 

compreensão das questões implícitas a ela. Rotinas 

de conhecimento e diagnóstico.  

B Desenvolvimento Desenvolvimento de uma ou mais soluções para um 

problema, crise ou oportunidade. Consiste na busca 

e rotinas de criação.  

C Seleção  Avalia as alternativas e escolhe uma delas.  

ROTINAS DE APOIO 

A Controle  Guiar o processo decisório, consiste em 

planejamento, determina os limites do espaço da 

decisão.  

B Comunicação  Reúne e distribui informação como parte do 

processo.  
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C Políticas  Processo estratégico, assume forma de barganha, 

persuasão ou de cooptação.  

GRUPOS DE FATORES DINÂMICOS 

A Interrupções Intervenções ambientais, tanto internas quanto 

externas. 

B Adiantamento de 

prazos 

Diminuir o ritmo das atividades do processo 

decisório. 

C Feed-back Surge quando os responsáveis guardam os 

resultados das ações praticadas para serem usadas 

mais tarde.  

D Ciclos de 

compreensão 

Necessários para lidar com questões complexas.  

E Ciclos de 

fracasso 

Ocorrem quando não se conseguem chegar a uma 

decisão.  

Fonte: Lousada; Valentim (2011) 

 

O modelo processual é similar ao racional, com uma diferença, torna-se mais 

flexível, possibilitando que os gestores fazer ajustes durante o processo, ou sempre 

que necessário 

O modelo anárquico é comparado a uma lata de lixo, onde são depositados 

vários tipos de problemas e soluções, na medida em que são gerados. Ocorre decisão 

quando problemas e soluções coincidem (CHOO, 2006). Esse modelo apresenta 

miopia, não tem sua estrutura definida e suas peças soltas fazem com que as decisões 

sejam tomadas em meio ao acaso, sem objetividade e resultado aparente. Não 

apresenta coerência e as soluções e problemas são confundidos, gerando 

ambiguidade e tomada de decisão cercada de incertezas, o que por consequência 

aumenta substancialmente o fator risco. As decisões nesse modelo ocorrem da 

seguinte maneira: a) Resolução: decisão ocorre depois de pensar o problema por 

tempo determinado; b) Inadvertência: escolha adotada rápida e incidentalmente, para 

outras escolhas serem feitas; c) Fuga: problemas abandonam a escolha e não há 

solução (CHOO, 2006).. Nessa sequência uma sequência de desastres pode ser 

concebida assim que o processo é adotado, principalmente pela inadvertência 
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adotada no modelo, que opta por escolha acidental que precede as próximas escolhas 

nas etapas futuras. 

Já o modelo político se ancora na política para adotar um mecanismo de 

decisão. Os atores no ambiente decisório ocupam diferentes posições e graus de 

influência, as decisões não ocorrem através da racionalidade e sim da influência que 

os indivíduos exercem sobre o ambiente. A decisão está intimamente ligada ao 

poder(LOUSADA; VALENTIM, 2011). Suas questões chave são: a) Quais canais 

usados para produzir ações que resolvam um tipo de problema? b) Quem são os 

atores e quais suas posições? c) Quais pressões estão influenciando? O processo 

político de tomada de decisão de assemelha ao modelo racional tradicional, cheio de 

limitações (LOUSADA; VALENTIM, 2011), o modelo político foca nos efeitos dos 

objetivos conflitantes sobre as decisões (CHOO, 2006). Os atores nesse ambiente 

muitas vezes não mantem equilíbrio entre os interesses organizacionais e pessoais, 

e acabam tendenciosamente decidindo pelos aspectos que podem beneficiar a figura 

e não o todo. Um ponto positivo nesse modelo é a clareza com que os atores 

enxergam seus objetivos, porém, o equilíbrio entre os aspectos atrapalha a 

objetividade do modelo.   

Nesse campo, a informação tem papel importantíssimo, para subsidiar 

decisões estratégicas dos gestores em organizações, entender o contexto 

organizacional, sua estrutura em um todo, maximizando a escolha das alternativas e 

melhoria da aplicabilidade nesses processos, criando vantagem sobre os 

competidores inseridos em seu mercado. 

 

3 Método de Pesquisa 

Existem diversas taxonomias relacionadas ao tipo de pesquisa que pode ser 

desenvolvida e a pesquisa pode ser agrupada quanto aos meios e quanto aos fins 

(VERGARA, 2005). Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva porque visa descrever a 

situação da empresa escolhida, a tomada de decisão mercadológica exercida bem 

como outros aspectos do Marketing.  

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa enquadra-se em pesquisa 

bibliográfica, documental e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica envolve a 

construção do referencial teórico que abordará os assuntos relacionados a Marketing, 

estratégia e ciclo de vida do produto. A investigação também é documental, pois 
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utilizará de documentos internos da empresa a ser estudada e que estão diretamente 

relacionados com o tema do estudo.   

A pesquisa tem natureza qualitativa e de acordo com Godoy (1995) o estudo 

qualitativo pode ser conduzido por diferentes caminhos, sendo os mais utilizados a 

pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia.   

 O estudo de caso como estratégia de pesquisa é abrangente, incorporando 

abordagens específicas à coleta e a análise de dados. Os casos únicos devem ser 

raros, representativos e reveladores (YIN, 2015). O caso analisado é da Destilaria 

Stoliskoff, uma vez que é uma empresa produtora de bebidas situada em São Roque, 

conhecida como Terra do Vinho. O caso Stoliskoff foi escolhido também por tratar-se 

de uma empresa que apresenta características similares às de outras destilarias, o 

que pode classificá-la como representativa. Os resultados deste caso podem gerar 

inferências que são passíveis de serem utilizados em casos similares. 

Os dados primários foram coletados no segundo semestre de 2017, por meio 

de entrevista, com questionário semiestruturado, dos sócios, gerentes e analistas, 

sendo que essas informações serão combinadas com dados documentais sobre os 

procedimentos, valores e filosofia da empresa. Também serão entrevistados clientes 

da empresa, bem como possíveis fornecedores. Em relação à pesquisa bibliográfica, 

são usados livros e artigos publicados em eventos e revistas científicas, bem como 

documentos internos da empresa. 

 

3.1 A empresa  

 A Destilaria Stoliskoff, nome fantasia da empresa Dialcool, foi fundada em 1997 

com o propósito de oferecer ao mercado nacional e internacional, produtos com 

excelente qualidade e voltados as necessidades dos mais exigentes clientes. A 

oportunidade de desenvolver produtos específicos, personalizados, com alta 

tecnologia e que atendem as exigências internacionais, tornou a Dialcool uma 

empresa visionária, comprometida com um relacionamento de longo prazo com seus 

clientes. Suas competências essenciais nos tornaram uma empresa única e 

especializada, com longa história e tradição dedicada ao desenvolvimento, produção 

e comercialização de destilados alcoólicos. 

 Seu laboratório possui técnicos qualificados e um enólogo respeitado e 

conceituado que, através de sua experiência e conhecimento, cria e desenvolve os 
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produtos que são comercializados mundialmente, dando credibilidade e consolidando 

a Dialcool nos mais diferenciados e competitivos mercados. 
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4 Análise de Dados e Discussão 

Segundo Kotler e Armstrong (2015) a gestão do marketing moderno gerencia, 

ao invés de produto, os clientes, para assim entender suas necessidades e desejos, 

e saber quando, como e onde devem ocorrer mudanças nos produtos ofertados pela 

organização. A pesquisa de mercado é o início de um produto, portanto, é de suma 

importância escutar o consumidor, para descobrir exatamente o que precisam. As 

empresas pesquisam que tipo de produto pode ser comprado e não necessariamente 

o que os consumidores necessitam comprar. Em seguida a pesquisa do produto, foca-

se nos processos, considerando matérias primas, desde seu fornecimento até seu 

processamento, a forma de processamento, a utilização e o descarte. O 

desenvolvimento do produto conta com um estudo dos fluxos e a quantidade dos 

elementos que envolvem o processo de produção, que deve encontrar a maneira mais 

fácil e economicamente correta de se produzir. 

Nas fases do ciclo de vida de produto, uma vez que o mercado toma 

conhecimento do produto (introdução), deve estar sempre atento as respostas e 

comportamento do mercado frente ao lançamento. Ficar atento a resposta do mercado 

pode proporcionar maior conhecimento sobre possíveis problemas do produto, e 

também propostas de melhorias, o que poderia estender o ciclo de crescimento ou até 

mesmo, fazer com que o produto entre em um novo ciclo de crescimento, além de 

ficar atenta com os custos de produção, principalmente no fator desperdício.   

Um produto irá atingir seu ciclo de maturidade, assim como os outros ciclos da 

vida útil dele, portanto, escutar o consumidor torna-se muito importante, pois por meio 

de pesquisas e avaliação de desempenho do produto no mercado, pode-se alongar a 

fase de maturidade e/ou entrar em uma nova fase de crescimento.  A inovação 

tecnológica, que abrange melhoria em produtos e processos, deve estar ligada a 

constantes esforços do departamento de Marketing e de Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação (P,D&I), pois, conhecendo o consumidor, pode ser desenvolvido melhorias 

incrementais ou radicais que possibilitem o alongamento dessas fases onde o lucro é 

aparente. Quando um produto dá sinais em que entrou na fase de maturidade, é 

importante que a organização se atente a seu planejamento. A empresa deve estar 

atenta as fases do projeto, como apresentado na figura 4 que mostra o ciclo total do 

produto. Devido a características mercadológicas, a empresa deve estar 

constantemente pesquisando e desenvolvendo novos produtos e apresentando 
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melhorias, principalmente por conta da imprevisibilidade do consumidor, baixa 

fidelidade e elevada exigência, além da forte competição entre os concorrentes. O 

processo decisório, portanto, deve seguir o ciclo do projeto, alimentado pelas 

respostas do mercado durante cada fase, podendo ser tomadas decisões 

programadas ou não programadas, para se atingir o objetivo de acordo com a 

estratégia.  

Analisando os dados coletados, podemos contrastar as informações obtidas da 

Dialcool versus as respostas obtidas via mercado consumidor. Por meio do 

cruzamento desses dados, pode-se compreender como são estruturadas as decisões 

mercadológicas da empresa em sua linha de produto, e quais as percepções dos 

consumidores frente a mudanças e a esse mercado. Um dos objetivos da pesquisa é 

compreender a influência do processo decisório na participação de mercado. 

Podemos analisar de que maneira as decisões em produtos afetam a participação de 

determinado item no mercado. Para tanto, utilizamos as respostas do mercado 

consumidor, sobre a questão do seu comportamento frente a mudança no produto, 

através de três vertentes:  sabor, embalagem e ou oscilação do preço. Em uma 

amostra de 65 respondentes, a maioria deles apresenta um pouco de receio, 

principalmente em relação às questões atreladas a qualidade (sabor) e preço. Outros 

aspectos como desconfiança, possível mudança para concorrente e deixar de 

consumir também aparecem. Ao inserir um produto no mercado, ou efetuar uma 

mudança para alongar uma das fases do ciclo de vida de um produto, a empresa deve 

ter consciência, que os investimentos em propaganda e publicidade devem fazer parte 

da estratégia. As decisões e estratégias adotadas em cada fase do CVP pode 

influenciar de maneira positiva ou negativa a sua participação no mercado.  

No bloco 2 da entrevista com o gestor da empresa estudada no caso, identifica-

se o seguinte posicionamento: (I) Não há setor de P&D; (II) O cliente não participa de 

nenhuma fase do desenvolvimento de produtos (no sentido de intercambiar 

informações importantes para decisões nos processos de desenvolvimento de novos 

produtos ou gerenciamento do atual portfólio); (III) as pesquisas de mercado são 

realizadas em uma revenda do roteiro turístico; (IV) os fatores levados em conta para 

desenvolvimento de novos produtos se referem a clientes compradores de matérias 

primas (B2B); (V) a empresa não respondeu as questões relacionadas as decisões 

nas fases do CVP, ou não tem estratégia definida para cada uma das fases; (VI) a 
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empresa não respondeu as questões referente a programa de coleta de embalagens 

ou não possui coleta; (VII) a empresa terceiriza a criação de embalagens. As 

embalagens apresentam influenciam na hora da compra segundo boa parte da 

amostra respondente, ao todo 40% são influenciados pela embalagem na hora da 

compre, e 41,5% disseram que talvez possa ser um fator que influencie.  

No bloco 3, em uma entrevista estimulada, o respondente se apresenta confuso 

no conceito gestão de produtos versus gestão do cliente. Ao longo da entrevista se 

manifestou de forma contraditória nas seguintes questões: a) Apresenta baixa 

concordância na questão de mensurar satisfação do cliente; b) Apresenta alta 

concordância em ter fortes compromissos e procurar criar relações duradouras com 

os clientes, qualidade dos produtos em termos da satisfação dos consumidores e 

investigar a forma de criar valor para os seus clientes com os seus produtos. A análise 

do resultado desse instrumento mostra que não existe estratégia estruturada para 

gestão dos produtos e nem nas etapas do ciclo de vida deles, de acordo com as 

respostas concedidas pela respondente. Ainda nesse instrumento, a baixa 

concordância na questão mapeamento de ações da concorrência apresenta um fator 

crítico na questão miopia de marketing frente ao mercado dentro dos fatores 

abordados pelo composto mercadológico. Segundo Oliveira Jr; Boehe e Borini (2009) 

as unidades operacionais de uma organização devem estabelecer ou possuir 

potencial para estabelecer relações com os agentes econômicos, para intercambiar 

informações e criar uma rede de trocas, o que amplia a visão sistêmica e faz com que 

as estratégias sejam estruturadas de forma mais sólida, podendo assim enxergar 

melhor sua operação. A resposta do consumidor é o teste mais fidedigno para se 

consumar o sucesso de uma estratégia de marketing (SOLOMON, 2016).  Criar 

diretrizes estratégicas e entender seus resultados por meio das respostas do mercado 

pode ampliar o horizonte estratégico e estruturar melhor as decisões ao longo da vida 

do portfólio de produtos da organização. Para compreender as percepções do 

mercado frente a questão de produtos, foi feita uma pesquisa com uma amostra de 

65 respondentes, entendendo como funcionam suas decisões de compra.  

  No instrumento de coleta de dados dos consumidores, os respondentes 

apresentam opinião comum, grande maioria não se sente prestigiada pelas empresas 

quanto as questões pesquisa de mercado e opiniões referentes a produtos. Esse 

enfoque apresenta um indicador importante para entender o que o mercado realmente 
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precisa e como os gestores podem tomar decisões melhores com base no mercado. 

Isso pode fazer com que a participação aumente através da preocupação com o 

consumidor, ou seja, a gestão do cliente na questão dos produtos que esse consome 

da organização.  

Segundo Solomon (2016), compreender o comportamento do consumidor é um 

bom negócio, centrado no conceito básico do marketing, que estipula que as 

empresas existem para satisfazer necessidades e desejos. Esses só podem ser 

satisfeitos na medida em que os marketers1 consigam compreender os mercados que 

utilizarão os produtos que pretendem vender. Para tanto se dá a importância de ouvir 

o mercado por meio das pesquisas, para assim criar e gerenciar melhor as estratégias 

em produtos. No Gráfico 3 é analisada o grau de contato entre o consumidor e os 

produtos das empresas. 

 

Gráfico 3: Relacionamento do Consumidor com a empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na questão que se refere a concorrentes, pouco mais de 60% da amostra 

admite consumir produtos de empresas concorrentes. Isso pode ser um reflexo do 

baixo envolvimento desses clientes com decisões mercadológicas na questão 

produtos, não serem ouvidos em pelo menos alguma parte do processo, apenas pelos 

estímulos de oferta e demanda, pode fazer com que se aproximem mais de 

concorrentes, que por sua vez tem oportunidade de melhorar esse trabalho e fidelizar 

esses clientes. Como se observa no gráfico 4 a maior parte da amostra procura se 

relacionar com empresas que apresentam determinado tipo de preocupação com o 

                                                           
1 Marketers são profissionais envolvidos com pesquisa de mercado e do consumidor 
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cliente. Ao todo, quase 70% da amostra apresenta esse posicionamento. Alguns 

fatores, que não apenas e necessariamente o produto estimularam essa resposta, 

porém, como o produto, é o principal canal com o consumidor, o efeito memória na 

utilização de tais produtos podem causar impressões positivas ou negativas na hora 

da compra, o que interfere diretamente na participação do mercado.  

  

Gráfico 4: Relacionamento com empresas 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No que se refere diretamente a relação do consumidor em decisões 

mercadológicas e produtos, a amostra apresenta negativa na questão de “gestão do 

cliente”, a grande maioria (69,2%) entende que as empresas não levam em 

consideração sua opinião no desenvolvimento de novos produtos ou se preocupam 

pouco com a opinião do consumidor quanto a questão de desenvolvimento de novos 

produtos.   
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Gráfico 5: Opinião do consumidor no desenvolvimento de produtos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Outro fator interessante é que quando as empresas retiram um produto do seu 

portfólio o consumidor também não exerce papel diretamente relevante, e não tem 

participação nesse tipo de decisão. Poder-se-ia prolongar as fases do CVP, caso 

conseguissem informações relevantes do mercado para melhorias ou decisões mais 

assertivas de retirada e até mesmo em fatores do composto mercadológico. A questão 

de não escutar diretamente o mercado, usando informações baseadas apenas na 

relação quantidade demandada pode fazer com que não se extraia o real valor do 

produto e do mercado.  

 

Gráfico 6: Descarte e Opinião do consumidor 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Todas essas respostas estão diretamente ligadas a questão de pesquisa de 

mercado, como é apresentado no gráfico 7:  

 

Gráfico 7:Participação em Pesquisas de Marketing 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No total, 80% da amostra admite não participar das pesquisas de mercado de 

empresas das quais costumam consumir. Isso pode ser considerado fator crítico, pois 

atrapalha a questão das decisões pela falta de informações mais precisas obtidas do 

mercado. O processo decisório deve conter uma quantidade de informações 

confiáveis para que se minimize o risco das decisões e essa seja tomada com maior 

assertividade, impactando diretamente nos resultados da organização. Uma amostra 

que apresenta 80% dos respondentes contrários a essa questão, pode escancarar 

falhas nos processos decisórios das organizações em seus produtos, diminuir sua 

participação no mercado e suas margens. Acontece pela pouca interação com o 

mercado e acarreta miopia de marketing, o que pode fazer com que as decisões mal 

tomadas abram espaços para concorrentes mais competentes a desenvolver bom 

trabalho no mercado, utilizando todos esses fatores a seu favor. Ainda segundo a 

amostra, os consumidores preferem se relacionar com empresas que se importam 

com o cliente, como é mostrado no gráfico 8.  
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Gráfico 8: Relacionamento com empresas 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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5 Conclusão 

A pesquisa apresenta um estudo de caso da empresa Dialcool, e conclui-se 

que as decisões mercadológicas são feitas por meio da gestão de produtos, enquanto 

fornecedor de matérias primas para outras indústrias, e não da gestão de clientes, 

enquanto marca (Stoliskoff).  A Diacool não apresenta estrutura de gerenciamento 

para as fases do ciclo de vida de seus produtos (CVP) e toma decisões por meio de 

tendências em um elo da cadeia de suprimento, afastado do consumidor final, apenas 

enquanto fornecedora. A empresa apresenta um portfólio de produtos diversificado de 

bebidas destiladas, desde saquês até vodcas. Porém, não apresentou uma estratégia 

para tais produtos. Uma das estratégias que podem ser utilizadas nesse tipo de 

mercado é a de expansão a demanda do mercado total, que tem ligação com a 

construção da marca, que é um dos fatores que auxiliam no market share nesse 

segmento.  

O desenvolvimento dos produtos é responsabilidade de um enólogo renomado, 

como indicado pelo gestor, porém, a gestão não indicou como são tomadas as 

decisões nas fases do CVP. Os objetivos específicos visavam (i) entender como são 

estruturadas as decisões ao longo do ciclo de vida do produto e (ii) dimensionar o mix 

de marketing ao longo do ciclo de vida de um determinado produto. As decisões estão 

estruturadas na gestão do produto sem interferência dos clientes. Assim como a 

Dialcool, na coleta de dados feita entre consumidores, especificamente quanto a 

percepção deles sobre o mercado de bebidas alcóolicas, a maioria das empresas não 

utiliza pesquisas de mercado para tomar decisões nas fases do CVP, apenas nas 

fases iniciais, como o ciclo do projeto, antes ou durante o desenvolvimento. Estruturar 

decisões durante as fases e ter estratégias preparadas através de ferramentas como 

a Matriz BCG, Produto x Mercado de Ansoff e o próprio gráfico do Ciclo de Vida do 

Produto, podem auxiliar em decisões mercadológicas mais assertivas e alongamento 

das fases de crescimento e maturação do produto em seu mercado, fase nas quais 

os lucros são aparentes. Partindo do conceito de Kotler, sobre gerenciar o mercado a 

partir de seus clientes, e assim tomar decisões em produtos, as decisões 

mercadológicas podem ser mais eficientes e alcançar objetivos de forma mais rápida 

e mais satisfatória.  
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Apêndice 1:  Instrumento de Coleta de Dados – Dialcool  

 O instrumento consta de três blocos de perguntas, como segue: 

Bloco 1: Dados do Respondente  

Nome (opcional):  

Função: Analista Comercial 

Formação: Administração de Empresa 

 

 

 

Bloco 2: Entrevista espontânea 

 

1. Quais os produtos que a empresa fabrica? 

Hoje a Dialcool conta com um mix variado de bebidas alcoólicas engarrafas 

(em anexo nosso catálogo digital). 

 

2. Existe setor de Pesquisa e Desenvolvimento na empresa? 

Não. 

 

3. Quais os fatores que são levados em consideração para o desenvolvimento de 

novos produtos?  

Como a Dialcool é uma empresa que fornece MP para outras indústrias de 

bebidas, estamos acompanhando as tendências. 

 

4. Existe pesquisa de mercado para o desenvolvimento de produtos? 

Hoje temos uma loja de fábrica numa rota turística da cidade, colocamos 

pesquisa de mercados. 

 

5. O consumidor tem participação em alguma fase do desenvolvimento de 

produto? 

Não. 

 

6. Qual é a atitude da empresa quando a taxa de venda do produto cai? 
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7. Como é feita a divulgação de novos produtos? Em qual fase é feita a maior 

quantidade de propaganda? 

8. Na fase de declínio de um produto, quais as estratégias de marketing usadas? 

9. Como são desenvolvidas as embalagens. 

Utilizamos agência de criação. 

10. A empresa tem programa de reutilização de embalagens? 

11. Como é feita a distribuição dos produtos? Tem frota própria ou é terceirizada? 

Terceirizada e própria. 

12. Quais são seus principais concorrentes? 

Ambev, Diageo, Pernod Ricard. 

 

 

Bloco 3: Entrevista estimulada 

Abaixo são listados vários aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento de 

produtos. Para esses aspectos, por gentileza, assinale com um “x” uma nota que 

melhor represente, a sua percepção, em relação aos processos tomada de decisão 

mercadológica efetuados pela empresa, conforme a escala que varia de 1 (Discordo 

Totalmente) a 6 (Concordo Totalmente).  

Processos Tomada de Decisão Mercadológica 

ESCALA 

1 2 3 4 5 6 

1 Estimulamos as sugestões dos clientes, sobretudo 

as reclamações, podendo deste modo prestar um 

serviço e trabalho melhores.  

 

   x   

2 Temos fortes compromissos e procuramos criar 

relações duradouras com os nossos clientes  

     x 

3 Medimos a satisfação dos nossos clientes de forma 

regular.  

  x    

4 Definimos a qualidade dos nossos produtos em 

termos da satisfação dos nossos consumidores. 

    x  
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Bloco 4: Abaixo são listados alguns indicadores de desempenho da gestão de 

produtos. Por gentileza, atribua uma nota, que varia de 1 (Discordo Totalmente) a 6 

(Concordo Totalmente) a sua percepção em relação aos itens apresentados. 

Indicadores de Desempenhos da Gestão de Produtos NOTA 

1 Nossas embalagens são diferenciadas dos nossos concorrentes 3 

2 Nossos produtos são originais 5 

3 Nossos clientes estão familiarizados com nossa marca 3 

5 A empresa investiga a forma de criar valor para os 

seus clientes com os seus produtos  

    x  

6 Os assuntos relacionados com os clientes são 

prioritários para a direção. 

    x  

7 Acompanhamos de forma sistemática a variação de 

venda dos nossos produtos 

   x   

8 No desenvolvimento de produto levamos em 

consideração a opinião do consumidor. 

 x     

9 Na retirada de produto da nossa linha de fabricação 

levamos em consideração a opinião do consumidor 

   x   

11 A empresa tem preocupação com o destino das 

embalagens usadas. 

   x   

12 Fazemos monitoramento das ações dos nossos 

concorrentes 

  x    

13 Quando o produto entra em declínio em um mercado, 

procuramos desenvolver outro mercado para esse 

produto 

    x  

14 Investimos em propaganda em todas as fases do 

ciclo de vida do produto 

  x    

15 A empresa recolhe as embalagens usadas pelos 

consumidores. 

x      
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4 As embalagens dos nossos produtos são práticas e fáceis de 

manusear 

5 

5 Quando lançamos um novo produto, nossos clientes auxiliam na 

divulgação 

2 

6 Nossos produtos têm qualidade superior aos produtos dos 

nossos concorrentes 

6 

7 Nossa marca é reconhecida como sinal de qualidade 5 

 

 

Apêndice 2: Instrumento de Coleta de Dados – Consumidor  

  

Instrumento de coleta de dados – Consumidor – Mercado de bebidas destiladas 

Bloco 1: Dados do Respondente  

Nome (opcional):  

Profissão:  

Idade:  

 

Bloco 2: Entrevista espontânea 

1. Você consome bebidas alcoólicas? 

2. Quais bebidas alcoólicas você mais consome?  

3. Quais os fatores que são levados em consideração na hora de comprar esses 

produtos?   

4. Você realiza algum tipo de pesquisa de mercado antes da compra? 

5. Na hora da compra, quais fatores pesam mais a favor da empresa que você 

escolheu comprar?  

6. Qual sua atitude frente alguma mudança relacionada ao produto? 

7. Como é seu comportamento frente a novos produtos?  

8. As embalagens do produto influenciam seu processo de compra? 
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Abaixo são listados vários aspectos relacionados ao processo de compra de produtos 

pelo consumidor final. Para esses aspectos, por gentileza, assinale com um “x” uma 

nota que melhor represente, a sua percepção, em relação aos processos tomada de 

decisão de compra adotados por você, conforme a escala que varia de 1 (Discordo 

Totalmente) a 6 (Concordo Totalmente).  

 

Processos Tomada de Decisão de Compra 

ESCALA 

1 2 3 4 5 6 

1 Sugestões de outros consumidores, sobretudo as 

reclamações, influenciam minhas decisões de 

compra. 

 

      

2 Procuro manter relacionamento com empresas que 

se preocupam com o cliente. 

      

3 Satisfação durante o uso do produto é um fator crítico 

que levo em consideração. 

      

4 Qualidade do produto é um fator crítico que levo em 

consideração. 

      

5 Participo das pesquisas de marketing das empresas 

que consumo produtos com frequência.  

      

6 As empresas das quais consumo com maior 

frequência veem importância no papel do 

consumidor para desenvolver novos produtos. 

      

7 Acompanho de forma sistemática o lançamento de 

novos produtos. 

      

8 No desenvolvimento de produto as empresas levam 

em consideração minha opinião sobre novos 

produtos.  
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9 Na retirada de produto da linha de fabricação as 

empresas levam em consideração a minha opinião 

como consumidor. 

      

11 A propaganda e a embalagem me ajudam nas 

decisões de compra. 

      

12 A empresa tem preocupação com o destino das 

embalagens usadas e oferecem programas de coleta 

dessas embalagens. 

      

13 Tenho contato com os produtos concorrentes das 

empresas que costumo consumir.  

      


