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respeito à maneira de se comunicar, pois é através da mensagem comunicada para o 

publico interno ou externo que a imagem da empresa permanecerá de forma boa ou 

ruim na mente das pessoas. 

Como o intuito de apresentar um plano estratégico de comunicação integrada, à 

uma empresa de Curitiba, a Michelangelo Mármores e Granitos, buscou-se então 

desenvolver u...T.. estudo sobre a área de marketing da empresa. 

A. proposta do estu.do foi a implantação de estratégias na área de comunicação, 

visando levantar falhas no atual processo de comunicação da empresa, estuda-las e 

estipular uma comunicação integrada na empresa Michelangelo. 

Através da oa..rticioacão de funcionários da emnresa. nrofessores do curso de 
.._ ..L , ..L .,., ..1. 

pós~graduação de marketing do CEPP .A..D, este trabalho apresenta-se com gra,_,_'lde nível 

de praticidade e teoria, que juntos interagem para o desenvolvimento estratégico da 

empresa, contribuindo com um gra.."'lde desafio e objetivo da empresa, que é o de ser a 

mais bem sucedida no segmento de mármores e granitos, conquistando clientes ao 

redor do mundo com produtos e serviços de tecnologia e qualidade diferenciada. 

Para que isso seja possível, u...T.. grande passo a ser seg1.üdo é a implantação da 

comunicação integrada, descrita neste estu.do. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS DO TR,1-J3ALHO 

No início u..T.. novo milénio, é cada vez mais comum nos surpreendermos com 

novas tecnologias, seguindo dentro das empresas, novos diferenciais de 

competitivic!.ade de mercado. 

Além destas novas tecnologias, as empresas necessit~TU extrema atenção aos 

outros fatores que muitas vezes são considerados de pouca importância, como a 

comunicação integrada. 

O objetivo deste trabalho foi o de verificar a possibilidade de melhoria no atual 

processo de comunicação da empresa ~1ichela.ngelo. 

Para atingir este objetivo, fora..TTI. levantadas diversas falhas no processo de 

comunicação da empresa, visando desenvolver e apr ...... T..orar um planejamento de 

comunicação, de acordo com as intenções e limitações da empresa. 

Outrossi.rn, se procura comparar os resultados obtidos com a comunicação 

integrada estudada, com a atual comunicação e mostrar a viabilidade da aplicação 

prática dos resultados obtidos. 

1.2. JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO 

A J\.1ichelangelo, empresa brasileira que conta com mais de 15 anos no mercado 

de extração, beneficiamento e comercialização de produtos h'ldustrializados de 

mármores e granitos, sempre procurou investir em seu parque industrial, adquirindo 

aualidade e em !!fande quantidade nara a reducão de custos fixos . 
.I. "-' ..I. 1> 
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Outro foco estratégico da empresa sempre foi direcionado as vendas paia o 

mercado externo. EstruP..rrou-se u.tn dep~rtamento de expot1ação com vendedores que 

pesquisam clientes e depois os visitam no mundo inteiro. 

Por outro lado, as vendas no mercado i.._qtemo não foram como se esperava. 

Por este motivo, é de extrema importância para a empresa, que as vendas e seus 

custos, a nível nacional sejam equivalentes aos do mercado externo. 

Para que isto ocorra, é necessário que exista u..tna estratégia de comunicação 

integrada dentro e fora da empresa. Gerando políticas de vendas integradas e fazendo 

com que todos trabalhem da mesma forma. 

Unindo os COlli~ecimentos práticos vivenciados na empresa, e os teóricos 

adquiridos no curso, o estudo procura implantar meios que façam com que as vendas 

do mercado interno tenham sucesso assim como as exportações. 

1.3 RESTRIÇÃO ÀS PROPOSTAS 

No decorrer do estudo, foram levantadas h"'lth'neras falhas no processo atual de 

comunicação. Algumas dessas falhas já eram de conhecimento da diretoria da 

empresa. O que i...tnpedia de solucionar essas falhas, er~tn fatores como redução de 

despesas, outras prioridades e também projetes de mudança da sede administrativa e 

comercial para outro local. 

Depois da formatação do projeto, com a apresentação de custos, prazos, 

responsáveis pelas tarefas, viabilidade e benefício gerado; foi verificado que a 

comunicação i.."'ltegrada na empresa é essencial e obrigatória, pois o valor investido não 

'al ,. ' I e to e o retomo e rmensurave . 



1.4 METODOLOGii~ .. 

Pelo fato de já trabalhar na empresa, o levantamento de informações sobre a 

empresa e o mercado, foi facilitado. J\1as para isso foi preciso fazer reuniões com a 

diretoria comercial e i..11dustrial, gerência do mercado i..11temo e externo e gerência de 

pla.."tJ.ejamento, para poder analisar qual é a atual situação da empresa, e o que ela 

espera. 

A elaboração das sugestões surgiu de acordo com a necessidade da empresa em 

aumentar suas vendas no mercado interno. Através desta necessidade foram 

estabelecidas propostas na área de vendas e marketi..."tJ.g. 

2. REVISÃO TEÓRICA- EMPÍRICA 

2.1 CONCEITOS FlJNDAMENTAIS QUE INFLUENCJP.M NO DESE:t-.1PENHO 

DE U~vfA E~vfPRESA 

que estão fora do controle do I\1arketing, que afeta.TU a habilidade da administração da 

empresa em desenvolver e manter transações bem sucedidas, pois em vez do ambiente 

mudar de forma lenta e previsível o ambiente pode produzir grandes su..rpresas e 

choques. 

O ambiente de 1\1arketing é constitu.ído nor um 1\1icroa..TUbiente e nor um 
~ ~ 

Macroambiente. O Microambiente é composto por forças próxi..'Tias a empresa que 

afetam sua habilidade para servir a seus clientes -os canais de l\1arketing, os mercados 

sociais maiores aue afetam todo o 1\1icroa..TUbiente - forcas demorrráficas_ económicas, 
.1_ ~ '-" ; 

físicas, tecnológicas, políticas e cultu.rais. 
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2 1 1 
A. N Á T ISE E'rrr-r.RN A DA El\ AT\Rr.S A . 1. 1 J-\.1 fiL 1'\..1 C.L "~'- . lVH"" U:. fi 

Tem por fmalidade estu.dar a relação existente entre a empresa e seu ambiente 

bem como a sua atual posição produto-mercado 

e prospectiva, quanto à sua posição produto-mercado desejada no futmo. 

2.1.1.1 OPORTlJNIDADES 

São as variáve1s externas e não controláveis pela empresa, que podem cnar 

condições favoráveis para a empresa, desde que a empresa teP.ha condições e/ou 

interesse de usufruí-las que podemos classificá-las em natmais, de evolução smérg1ca 

e de movação. 

2.1.1.2 A}.1EA • .ÇA$ 

São as . ' vana.ve1s externas e nao controláveis pela. empresa_ q1.1e podem cnar 

condições desfavoráveis para a mesma, que podemos classificá-las em naturais, 

aceitáveis e inaceitáveis. 

Dentro do fu'Tibiente externo podemos citar: 

Fornecedores: e que promovem os recursos 

necessários para que tl.L'Tia empresa e seus concorrentes possa..'TI produzir bens e 

serv1ç.os. 

Concorrentes: Empresa ou conju."lto de empresas que oferece um produto ou 

classe de produtos que são substitutos próximos. 



5 

2.2 ANfi.~ISE ll..JTERNA DA E~vfPRESA 

Análise intetna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes e fracos da 

empresa deverão ser determinados diante da sua attml posição produto-mercado. Essa 

análise deve tomar como perspectiva para comparação as outras empresas do seu setor 

de atuação, sejam elas concorrentes diretas ou apenas concorrentes potenciais. Para o 

estabelecimento dos pontos fortes e fracos da empresa , deveremos analisar mna série 

de aspectos entre os quais podem ser citadas as seguLqtes grandes funções de uma 

empresa: função de marketing, fmanças, produção e recursos humanos. 

2.2.1 PONTOS FORTES 

São as variáveis internas e controláveis que propiciam \h-ma condição favorável 

para a empresa, em relação ao seu ambiente. 

2.2.2 PONTOS FR_,~._COS 

São as variáveis internas e controláveis que provocam fu-rna situação 

desfavorável para a empresa, em relação ao seu ambiente. 

2.3 O J\1LX DE I\1ARY~NTIG (OS 4 PS) 

ferramentas de mix de marketing e devem formular o mix que mais favoreça os lucros. 

Embora o mix de marketing seja constituído por muitas atividades, as pr.ncipais são: 
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Preço: volumes de dinheiro cobrados por um produto ou serviço, vestem de 

maneira ampla, é a soma dos valores que os consu.-rn1dores troca.-rn pelo 

beneficio de possuir ou fazer uso de lL~ produto ou serviço. 

Produto: é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para satisfazer 

uma necessidade ou desejo 

Ponto: sigr..ifica as atividades da empresa que fazem com que o produto esteja 

disponível para os consumidores alvo 

Promoção: sigr.ifica as atividades que comumca...~ os atributos do produto e 

persuadem consu.11lidores alvo à adquiri-lo. 

2.4 MAR_KETING INTEGRADO 

No momento em que todos os departamentos da empresa trabalham em 

conjunto para atender aos interesses dos clientes, o resultado é o marketi..11g integrado. 

Infelizmente, nem todos os f.mcionários são treinados e motivados para trabalhar pelo 

cliente. 

Um exemplo que podemos cit:~r é o caso de u..~ diretor de m::~rketing de uma 

grande empresa aérea, que desejava aumentar a pa.rticipação do mercado da empresa. 

Sua estratégia é aumentar a satisfação dos clientes oferecendo refeições melhores, 

cabines mais limpas, tripulações mais bem treinadas e ta.rifas mais baixas. Entretanto, 

ele não tem qualquer autoridade sobre esses assuntos. O depa.rtamento de serviço de 

bordo escolhe a comida que mantém os custos das refeições mais baixos; o 

limpeza; o departamento de recursos humanos, contrata pessoas sem considerar se são 

··naturalmente amáveis, e o departamento de fmanças determina as tarifas. Como os 

departamentos gerahnente adotam um ponto de vista de custo de produção, o diretor 

de markett..ng está impedido de criar um mix de marketing integrado. 

O marketing integrado ocorre em dois níveis. Em primeiro lugar, as diversas 
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de produto, pesqmsa de marketing - devem trabalhar em conjunto. Com muita 

freqüência, a força de vendas acha que os gerentes de produto determina..~ preços e 

cotas muito altos e o diretor de propaganda e os gerentes de marca não conseg-uem 

chegar a um acordo sobre a campan.~a publicitária. Todas essas funções de marketing 

devem ser coordenadas do ponto de vista do cliente. 

Para estimular o trabalho em equipe entre todos os departamentos, a empresa 

adota, além do marketi..11g externo, o marketing interno. O marketing externo é 

direcionado às pessoas de fora da empresa. O ma.rketi..ng interno é a tarefa de contratar, 

treinar e motivar funcionários que desejam atender bem aos clientes. Na verdade, o 

marketing interno deve preceder o marketing externo. Não faz o menor sentido 

prometer um excelente serviço antes que o quadro da empresa esteja preparado para 

fornecê-lo. 

O marketing está envolvido com todas as comunicações entre empresas e seus 

mercados, o que inclui não somente os meios de comunicação mais óbvios como a 

propaganda, a promoção de vendas e a venda pessoal, mas toda comunicação que 

ocorra e transmita informações dos vendedores para os compradores potenciais: a 

forma como o telefone é atendido: a forma como as nessoas anotam as mensagens e 
' ~ 

passam adiante (ou não)~ como os contadores atendem a questiona_mentos; talvez o 

estado de conservação dos caminhões da empresa e o modo como seus motoristas 

dirigem - todos são formas de comunicação. 
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2.5.1 O rvnx DE COJ\1UNICAÇ.Ã..O 

Mix de comunicação se refere aos mais variados meios que a empresa escolhe 

para se comunicar com seus mercados e a forma como é possível avaliar a sua 

efetividade. Em termos gerais, os meios de comunicação disponíveis são: 

Propaganda 

Promoção 

Venda Pessoal 

Relações Públicas 

Outros tipos de publicidade 

A propaganda é muitas vezes olhada como um processo de persuasão indireta, 

baseada em ÍJ]formações sobre os beneficios do produto, e com o objetivo de criar uma 

i..-rnpressão favorável para este mesmo produto e conseqüentemente a sua compra. 

Como exemplos de forma de propaganda citamos: 

Anúncios i..-rnpressos e eletrônicos 

Embalagens externas 

Encartes em embalagens 

Filmes 

:Ma . .nuais e brochuras 

Cartazes e folhetos 

r +'1 .__,a.a .. ogos 

Reimpressão de anúncios 

Outdoors 

Painéis 

Displays nos pontos-de-compra 

Material audiovisual 

Fitas de vídeo. 

A promoção é olhada; freqüentemente como a forma mais direta de persuasão, 

baseada mais em incentivos externos do que nos beneficios do próprio produto, e que é 
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designada para estimular imediatamente a compra e para avl'.nçar com as vendas 

rapidamente. É oferecido ao consumidor, um beneficio extra e temnorário nara induzi-
.. J. 

lo (incentiva-lo) a adquirir um produto ou serviço. A promoção de vendas quando bem 

planejada, tem excelentes efeitos sobre o nível de vendas do produto, cuja marca está 

sendo promovida. Como exemplos de promoção citamos: 

Concursos, jogos, loterias e sorteios 

Prêmios e presentes 

A..'llostragem 

Feiras setoriais 
p . ~ ......,xpos1çoes 

Demonstrações 

Cupons 

Reembolsos parciais 

P~n"n"~"mento aJ.UIOS h"~"O" .!. .Ll.l.~.!._\.!.!.u...LJ.. .!._!__ I 1../u...!.à ~ 

Diversão 

Concessões de troca 

Programas de fidelização 

Integração com produtos de entretenimento. 

A Venda Pessoal, representa um custo elevado, mas algu .. T.as tarefas somente 

podem ser, por ele, realizadas, especial-mente em mercados, cujos produtos são 

altamente técnicos e o relacionamento entre o fornecedor e cliente é próximo e de 

longo prazo, onde nada substitui o contato pessoaL A força de vendas deve ser 

cuidadosamente direcionada para os segmentos mercadológicos a serem atendidos e 

deve-se concentrar os seus esforços nas tarefas que somente ela possa realizar. Como 

Apresentação de vendas 

Reuniões de vendas 

Programas de incentivo 

P.uuostras 
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A Relações Publicas é utilizada para ganhar cobertu.ra da imprensa como suporte 

nn'ncl· n~lmpnfp y .A. _t''-4 ........ ...._..._ .... '"' se o conteúdo da mensagem causa 

suscetibilidades e a sua propaganda é controlada ou li..mitada. Como exemplo de 

rplaço~ """ p,',bl>,.,as ,.,>tamns· 
'-' ....... >J JY.'-' ..I..J.V k..i' V .I. A.I.'.J e 

K. . 
1ts para 1mprensa 

Palestras 

Seminários 

Relatórios anuais 

Doações 

Patrocínios 

Publicações 

Relações com a comw.idade 

Lobby 

Mídia de identificação 

Revista ou jornal da empresa 

Eventos. 

O Marketing Direto, busca resposta imediata, diferente da propaganda, que os 

anunciantes não sabem se o crédito pelo ath'llento de vendas deve ser atribuído aos 

comerciais de televisão ou rádio, ca..rtazes, anúncios em revistas e jornais ou algum 

outro fator. A principal ferramenta de um marketing direto eficiente é o mais completo 

banco de dados de seus clientes e clientes potenciais, com informações que realmente 

utilize. Como exemplo de m;:lrketing direto, citamos: 

Catálogos 

Malas-diretas 

Telemarketing 

Vendas eletrônicas 

Vendas por meio de televisão 

l\1ala direta via fax 

E-rr1ail 

Correio de voz 
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Segue abaixo os pr..ncipais tipos de mídia com suas vantagens e liinitações: 
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I Veículo I Vantagens I T. •• ~ 
1 Lnmtaçoes 

Jornais 

Televisão 

!\!fala Direta 

Rádio 

I 
Revistas 

I Outdoor 

I 
l-

I 
1-

Flexibilidade, pontualidade; 

Boa cobertura local; 

Alta aceitação; 

Alta credibilidade 

I ·-

Combina som, ltüagem e -

movimento; 

Cobertura abrangente 

Seletividade de audiência 

Flexibilidade 

Ausência de competição no 

mesmo veiculo; 

1-
j_ 

I 

I 
Personalização 1 

Comunicacão de massa: I -

Alta seleti~dade dem~gráfica J_ 
~ I 

e geográfica; I 
Baixo Custo 1-
Alta seletividade demográfica l-

e geográfica; I 
Credibilidade e Prestigio ) 

Reprodução dê alta qualidade 1-
,1 

Ivluitos leitores por exemplar 1-
Flexibilidade; 
~ 1 1 rt 4 """ 

1 axa e1evaaa ue expos1çao 

11..Jto impacto 

Vida curta; 

Baixa qualidade de reprodução 

Poucos leitores por exemplar 

Elevado custo absoluto; 

.Alto Pivel de ufJização I 

Menor seletividade na audiência I 

Custo relativamente elevado; I 
Lrnagem de "Jm1k Mail" 

Apenas apresentação por áudio; i 
Menor atenção do que a obtida I 

I 

pela televisão; 

Estrutura transitória 

Tempo de entrega do anúncio I 
• • - . I 

aepms ae comprado mmto I 
I 

lon-o· · g , I 

Algum desperdício na circulação j 

'T • . • • • ~ I 
1'\i ennuma garanna üe expos1çao i 
Nenh.Utüa seleíividade 

audiência; 

Limitações à criatividade 
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Baixo custo; 
......., . " . natxa concorrencta 

2.6 DESENVOL VThrffiNTO DE Ur\{,A._ COMUNICAÇÃO EFICAZ 

Dentro do processo de comunicação, para se obter uma comunicação eficaz, 

oito tarefas deverão ser executadas. O comu..'licador de marketing deve identificar o 

público-alvo, determinar os objetivos da comunicação, elaborar a mensagem, 

selecionar os canais de comunicação, estabelecer o orça..?fiento total de comu..'licação, 

decidir sobre o mix de comunicação, medir os resultados da comu.."'licação e gerenciar o 

processo de comunicação integrada de marketing. 

2.6.1 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Para ir.iciar o processo deve-se ter em mente u_m público-alvo muito bem 

de:fi._"'lido: possíveis con1pradores, usuários atuais, decisores e influenciadores de 

compra; indivíduos, grupos, públicos específicos ou o público- em geral. As decisões 

do comunicador sobre o que, como, qua.."'l.do, onde e para quem dizer, são influenciadas 

pelo público-alvo. 

A . d '1" d 'hl" , 1" - d 1 . d ma10r pa..rte a ana_Ise o pu ...... Ico e a ava .. mçao a atua_ I..?flagem a empresa e 

de seus produtos e concorrentes. 

. . d" d .t.. . d 'bl" l h h" "1" .l Iniciamos me m o o cor .. HeCI..'Tiento o pu .... 1co-a vo sovre o o_Jeto, utuz::~nuo a 

escala da fa..?fliliaridade: 

Nunca ouviu falar 

Já ouviu falar 

CorJJ.ece lL.~ pouco 

Conhece razoavelmente 

Conhece muito bem 
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Se a maioria marcar apenas as duas primeiras categorias, o desafio é aumentar a 

conscientização.E para aqueles que responderam que estão familia..rizados com 0 

produto, pode-se perguntar como se sentem em relação a ele, utilizando a escala da 

re"PUtl. ,,-1fladp· "'""..a: v .a. v. "'~ 

:Muito desfavorável 

Relativamente desfavorável 

Indiferente 

Relativamente favorável 

Muito favorável 

Se a maioria assinalar as duas prLmerras categorias, então a empresa prectsa 

superar um problema de imagem negativa. 

Para mudar uma i._tn_agem dita como negativa, será necessário divulgar muita 

informação contrarü1ndo a i.-•nagem estabelecida para começar a criar dúvidas com o 

objeto alternado. 

2.6.2 DETERMJ}.JAÇÃO DOS OBJETIVOS DE COtv1lJNICAÇÃO 

Após a identificação do "target" e suas percepções, o comunicador de 

marketing precisa decidir sobre a resposta desejada do público. Esta resposta pode ser: 

cognitiva, afetiva ou comportamental. Ou seja, o comunicador pode desejar incntl_r 

alguma coisa na opinião dos consumidores, mudar uma atitude ou levar o consumidor 

a agrr. 

Para envolver o público alvo na decisão de compra, o comur1icador prectsa 

levar os consumidores a tomar a iniciativa da compra, oferecendo o produto a u."'ll 

preço mais baixô, oferecendo benefícios adicionais ou deixa.."'ldo o consurnidor 

experimentá-lo. A Michelangelo pode convidar arquitetos e construtores para visitar 

sua fábrica. 

Um exemplo é o da campanha da !-.1ichela.."'lgelo, que com o objetivo de gerar 

vendas, melhorar sua imagem no mercado de empresa de produtos caros, e também 
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ampliar sua marca, realizou a campa.'lha em outdoor e jornal com os dizeres: mármores 

e granitos a pa..rtir de R$ 39,90. Essa campru1ha apesar de simples, consegum seu 

objetivo, atingir um mawr volume de retirando lotes que estavru~ 

"encalhados" e gerar comentários a respeito da ~Aichelangelo estar oferecendo 

produtos com preços menores, algo que nunca ocorreu, segundo o público, que via a 

Michelangelo com empresa de produtos com preços elevados. A imagem da empresa 

ficou ainda mais na cabeça das pessoas e ta..-rnbém atingiu as pessoas que nu.qca tinham 

ouvido falar da empresa. 

2.6.3 ELABORAÇÃO DA ~v1ENSAGE~v1 

Definida a resposta desejada, a próxima tarefa do comunicador é desenvolver 

uma mensagem eficaz.. A mensagem ideal deve atrair a atenção, manter o interesse, 

despertar desejo e i.'lcitar à ação (modelo conhecido como .i~ • .IDA). 

que dizer (conteúdo da mensagem), (como dizê-lo de maneira lógica estrutura da 

mensagem), como dizê-lo de ma._qeira simbólica (formato da mensagem) e quem deve 

dizê-lo (fonte da mensagem). 

2.6.4 SELEÇÃ.O DOS CANAIS DE C011UNICAÇÃ.O 

Para que a mensagem chegue com eficiência até o público~alvo, é preciso que o 

comunicador selecione os canais de comunicação apropriados para veicular a 

mensagem. Por exemplo, os vendedores de laboratórios farmacêuticos raramente 

conseguem mais qúe dez minutos da atenção de um médico ocupado. Sua 

anresentacão tem de ser incisiva, rápida e convincente. Isso faz com aue as vendas do 
.L • .L 

setor farmacêutico sejam extremamente caras, pois o setor precisou ampliar seu 
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conjunto de canais de comunicação, incluindo anúncios em revistas médicas, envio de 

mala direta (incluindo fitas de áudio e vídeo), a..-rnostras grátis e até telemarketing. 

Há dois tipos de ca..'l.ais de comunicação, o pessoal e o não-pessoal, que se 

dividem em muitos subcanais. 

Canais de comunicação pessoal envolvem duas ou mais pessoas comunica..'ldo-

se diretamente uma com a outra, seja pessoalmente -em forma de diálogo ou de 

exposição para uma platéia-, seja pelo telefone ou por e-mail. A eficácia dos canis de 

comunicação pessoal provém das oporturidades de individualizar a apresentação e o 

feedback. 

·Muitas empresas estão se dando conta do poder do boca-a-boca e estão 

procurando maneiras de estimular canais sociais que recomendem produtos e serviços. 

O boca a boca é o único método de promoção de consumidores, feito por 

consumidores e p~.ra consumidores. Ter clientes e satisfeitos que se gabam de fazer 

negócios com você é o sonho de todo o empresá..rio. Clientes satisfeitos não só 

comprarão novamente como ta..'Tibém são anúncios ambulantes e falantes de sua 

empresa. 

A influência pessoal adquire grande peso especialmente em duas situações. A 

primeira é quando o produto é caro, dá margem a risco ou é comprado com freqüência 

irregular. Nesse caso os compradores costumam procurar mais informações a respeito. 

caso, os compradores consultarão outras pessoas a fim de evitar constra..TJ.gimentos. 

Há diversas providências que as empresas podem tomar para estipular canais de 

influência pessoal a beneficiá-las, com: 

Criar líderes de opinião oferecendo a detemúnadas pessoas o produto em 

condições atraentes 

Fazer apresentações a pessoas influentes, como para arquitetos ou acadêmicos de 

arquitetura, que indica..ria..-rn os produtos .l\1ichelangelo, o conhecendo melhor 

Utilizar pessoas influentes e confiáveis em propaganda com depoimento 
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Desenvolver canms de referência (boca a boca) para aumentar os negócios: os 

profissionais ( arquitetos, decoradores) geralmente encoraj~111 clientes a recomendar 

os serviços da Michela..'lgelo 

Entre os canais de comunicação não-pessoais estão a mídia, a atmosfera e os 

eventos. 

A mídia é constituída pelos mews de comunicação escrita Gorna1s, revistas, 

mala direta), transmitida (rádio, televisão), eletrôiÜca (fitas de áudio e vídeo, CD

ROOM, página da V/ eb) e expositiva (painéis, outdoors, ca..rtazes ). 

A atmosfera é u..-rn simples ambiente calculado que cria ou reforça as inclinações 

dos compradores em relação à compra de um produto. A loja da Michela...ngelo onde 

são vendidos os produtos promocionais, apresenta um aspecto rústico, passando a 

mensagem de produtos baratos. Já no show-room, o ambiente é decorado com móveis, 

o cliente é servido de café, chá, água, bolacha e balas, passando si.'lais tangíveis de 

luxo. 

Os eventos são acontecimentos 1 . A p_aneJa'-!cos para transmitir mensagens 

específicas para públicos-alvo. 

2.6.5 ESTABELECil\.1ENTO DO ORÇA.1\1ENTO TOTAL DE COt\1lJNICAÇA.O 

DE }JfJ .. RKETING 

Definir os gasto com promoção, é uma das mais dificeis decisões de marketing 

O investimento em promoção varia muito de setor para setor e de empresa para 

empresa. Os gastos podem va..~ar de 30 a 50 por cento das vendas, no setor de 

um determinado setor, há as empresas que gastam mais e as que gastam menos. A 

Philip l\.1orris faz altos Í.'lvestimentos em promoção. Quando adquiriu a M:iller Brewing 

Comoanv. e mais tade a 7-Uo Comoanv, au..111entou substancialmente os !!astos totais 
.I_ J J .._ .I_ .I 4.....1 

com promoção. Os investimentos adicionais em propaganda na l\.1iller aumentaram sua 

participação de mercado de 4 para 19 por cento no prazo de alguns anos. 
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l1.._s empresas decidem sobre o orçamento de promoção através de alguns 

métodos: 

Método dos recursos disponíveis, é utilizado ignorando o papel da promoção no 

volume de vendas, levando a um orçamento anual incerto que dificulta o planejamento 

a longo prazo. 

O método da porcentagem das vendas, hoje realizado pela Michelangelo, 

satisfaz os diretores fmanceiros, que acreditam que as despessas devem estar 

intima.'Ilente ligadas ao movimento de vendas da empresa ao longo do ciclo de 

negócios. A segunda vantagem é que esse método encoraja a acl-rninistração a pensarna 

relação entre o custo da promoção, o preço de venda e o lucro por u..··lidade. 

Apesar dessas vantagens, o método da porcentagem das vendas não se justifica 

muito. O seu raciocínio é circular; encara as vendas com determinantes da promoção, 

em vez de como resultado desta. Leva a um orçamento estabelecido pela 

disponibilidade de fundos, em vez de por oportmüdades de mercado. Desencoraja a 

experiência com promoções anticíclicas e investimentos agressivos. 

O método da paridade com a concorrência, não apresenta nenhu..-rna justificativa 

convincente para sua utilização, pois não há motivos para acreditar que os 

concorrentes sabem quanto devem gastar com promoção. Mesmo porque os recursos, 

as oportunidades e os objetivos são tão diferentes que os orça..-rnentos de promoção 

dificil1nente servirão de orientação. 

O método de objetivos e tarefas leva os profissionais de marketing a 

desenvolver orçamentos de promoção definindo objetivos específicos, detemrinando 

as tarefas que devem ser executadas para alca..qçar esses objetivos e avaliando os 

custos da execução dessas tarefas. A soma desses custos é o orça..mento de promoção 

proposto. 

O método de objetivos e tarefas possui a vantagem de extglr que a 

administração explicite suas premissas sobre a relação entre os reais gastos, os níveis 

Uma questão essencial a ser considerada é a importância que a promoção deve 

receber em comparação a alternativas como melhoria do produto, preços mais baixos 
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ou melhores serviços. Na teoria, o orça...-rnento total de promoção deveria ser 

estabelecido de modo que o lucro marginal do último real promocional apenas se 

igualasse ao lucro marginal do último real de melhor uso não-promocionaL Entretanto, 

implementar esse princípio não é fácil. 

2.6.6 DECIÇÕES SOBRE O 1HX DE CO~vHJt~ICAÇA.O DE 11ARF~TING 

O orça_mento das empresas com promoção, deverá ser distribuído entre as cinco 

ferramentas promocionais - propaga..11da, promoção de vendas, relações públicas e 

publicidade, equipe de vendas e marketing direto, pois cada uma possui características 

exclusivas e custos diferenciados. 

2.6.7 :MENSURAÇl1:.0 DOS RESULTADOS 

Após a implantação do plano promocional, é preciso avaliar qual foi o impacto 

sobre o público-alvo. Obtendo-se dos integrantes do público-alvo sobre o 

reconhecimento ou lembrança da mensagem, quantas vezes a vira..-rn e o que sentiram 

em relação a ela, que detalhes lembram e quais são suas atitt:tdes a.nteriores e atuais em 

relação ao produto e à empresa. Deve-se também reunir dados comportamentais da 

resposta do público, como quantas pessoas compraram o produto, gostaram dele e 

falara..-rn dele para outras pessoas. 

2.6.8 GERENCV\.M:ENTO E COORDENAÇÃO DE COMUNIC}·._Ç}·.O 

INTEGRADA DE :MAR..l(ETING 

Um planejamento de comunicação integrada de marketing, eficiente e de acordo 

com as tendências do mercado, precisa ser abrangente, utilizando as diversas 
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ferramentas do mix de comunicação, aproveitando e combi.."'lando suas características, 

gerando assim impacto e aproveitamento máximo da mensagem de forma integrada. 

A ampla ga.."'la de ferramentas de comunicação, mensagens e públicos toma 

obrigatório que as empresas se encan1inhem para uma comunicação integrada de 

marketing. 

l\1.uitas empresas ainda utilizam apenas uma ou duas ferramentas para atingir 

seus objetivos de commücação apesar da proliferação dos novos tipos de mídia, da 

crescente sofisticação dos consumidores e da fragmentação dos mercados de massa em 

uma infinidade de mini-mercados cada um deles exigindo uma abordagem específica. 

2.7 PLANEJAl~ENTO ESTRATÉGICO DE tvfARKETING 

2. 7.1 DESENVOL VH~ENTO DE ESTRATÉGIAS DE !>AARKETING 

Após o lança..--nento de uma estratégia, esta precisará de modificações em seus 

diversos estágios. i\Jém de depender no momento de sua escolha, de a empresa se líder 

de mercado, desafiadora, seguidora ou ocupante de nicho de mercado. A estratégia 

terá de levar em conta as mudanças nas oportunidades e desafios globais que ocorrem 

no período presente e futuro. 

2.7.2 PLM.JEJAlvfENTO DE PROGR..l\1\.-fAS DE ~vf.A .. RKETING 

Para transformar estratégias em programas, precisa-se toma.r decisões básicas 

qua.11to a despesas, mix e alocação de marketing. 

Em prJneiro lugar deve-se decidir de que forma o orçamento será decidido, 

para poder dividi-lo nas vá.rias ferra.T..entas do n1:ix de marketing (produto, preço, praça 
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e promoção). Por último, deve-se decidir sobre a alocação do orça..'llento aos vários 

Drodlltf'\C CaP"'lC mPl.f'\C dp promoça~f'\ e <irPaS riP -.rPnd~c ..[ .,....._'-'...;,' LUi.!o.,J' ..._.._ V '-'>J V .L ...._ '--' (..i.i_ V ""'""'""' V V.L.L '-4-.J'• 

A ferramenta mais básica do mix de marketing é o produto (inclui...ndo 

qualidade, design, atributos, marca e embalagem). A I\1ichelangelo oferece um produto 

com ótima qualidade, que envolve um grande processo tecnológico, com excelente 

design, u..'Tia boa relação custo beneficio, uma boa excelente marca e uma embalagem 

que poucos concorrentes possuem. 

A ferramenta essencial do nüx de marketing é o preço. Seu preço deve ser 

compatível com o valor do produto. Caso contrário, os compradores se voltarão para 

os produtos da concorrência.. A Michelangelo possui preços no atacado e no varejo, 

com descontos, compensações e condições de crédito. 

A praça, ou a distribuição, inclui as várias atividades que a empresa empreende 

para tomar acessível e disponível para os consumidores-alvo. 

A promocão inclui todas as atividades de comunicacão e nromocão da emnresa 
~ , .L , .A. 

nos mercados-alvo. 

2. 7.3 CONTEÚDO DO PLANO DE ~VlARKETING 

Um plano de marketing deve ser iniciado com um breve resumo das principais 

metas e recomendações para que a ad.f!linistração compreenda o principal 

direcionamento do plano. 

A situação atual de marketing, com antecedentes releva..·qtes sobre vendas, 

custos, lucros, mercado, concorrentes, distribuição e macroarnbiente. 

i\nálise de oportunidades, os objetivos, a estratégia de market1..ng, os programas 

de ação, o demonstrativo de resultados e os controles. 
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2.7.4 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

O crescente aumento da competitividade que o mercado brasileiro tem 

enfrentado com mais e mais empresas disputando o mesmo consumidor, tem tomado 

nunca antes requerido. O dia-a-dia do empresário é cada vez mais frenético e o lema 

que parece imperar é "quem não faz poeira come poeira". 

Dentro deste cenário, como utilizar U.."'la estratégia que pennita à empresa 

conquistar seu espaço neste mercado? E, pensando em futuro, como estar preparado 

para enfrentar o novo consu:roidor? 

As respostas a estas questões são facil"'llente entendidas através do 

posicionamento. Kotler afirma: "O posicionamento é o ato de desenvolver a ofert..a e a 

imagem da empresa de forma que ocupem um lugar distinto e valorizado nas mentes 

dos consumidores alvo". Ou seja, a empresa deve oferecer ao mercado alvo os seus 

principais beneficios, que são valorizados pelos seus consmnidores. 

Com u.-rn diferencial no mercado, a marca é u.-rna forma de transformar o 

conceito de desconhecido, para ocupante de um espaço privilegiado na mente do 

consumidor. Expressar isto com beneficies que podem ser oferecidos através de mn 

produto diferenciado, um produto de baixo custo ou um produto especializado 

destinado a um nicho~ também é uma forma de se posicionar no mercado, conforme 

Phillip Kotler, em seu livro "Marketi..11g para o Século Y.xl". 

Dentro desta estrutura de beneficies, uma empresa pode escolher três posições: 

A lidera..11ça, estando sempre à frente em termos de tecnologia e oferecendo o 

m.,lh"" ....... roduto· --'-'ll V.l. p •!.. ' 

A excelência operacional, adotada qua.."'ldo a instituição al"'lleja coerência e 

confiabilidade. Talvez a empresa não seja líder em produto, mas lidera em 

desempenho. Um bom exemplo da empresa operacionalmente excelente é o 

~\~1cDonald' s; 



22 

A intimidade com o cliente aderida por compaw.ias que pretendem atender a todas 

as necessidades de seus clientes, ma..'1tendo um relacionamento ínti.-rno, oferecendo 

a mel..ltor solução e agregando valores a seus produtos. 

Entende-se como condição ótima, quando uma empresa é unâ:n.i..-rne nas três 

áreas, sendo líder em produto, operacionalmente excelente e com intinüdade com seus 

clientes. Mas quase nunca é possível encontrar u.ma empresa que possua excelência 

nesses três aspectos. Em parte porque não há recursos fmanceiros o suficiente para 

investir e ter sucesso em cada uma dessas áreas e em p?.rte porque há contradições e 

requisitos diferentes em função da estratégia de mercado escolhida, exigindo que as 

empresas parta.."'Il de ~-rn posiciona..T..ento genérico em termos de benefícios para uma 

condição específica em termos de valor. 

Esta estratégia permitirá que a empresa detel1lli_qe seu posicionamento principal 

em termos de valor para o cliente, expressando os beneficies totais que o mesmo pode 

esperar. Dentro destes beneficies, uma marca precisa ter associações e significados 

enriquecedores para atrair seu público alvo e estas associações podem ser 

identificadas através de i..-rnagem mental dos atributos e personalidade da marca ou 

conhecimento do produto. Em outras palavras, uma vez que o posicionamento 

percentual acontece no espaço psicológico (una mente do consumidor) pode-se 

superar, desta forma, os atributos fisicos e os beneficies psicológico-emocionais. 

A teoria considera que a mente funciona através de conceitos. ~A._ marca deve ter 

um conceito exclusivo no conceito competitivo para ocupar um lugar na mente do 

consumidor. A empresa não precisa ser a melhor, precisa de uma posição exclusiva. O 

posiciona..-rnento da marca deve começar no conceito emocional e posteriormente 

definir o conceituai e o fisico. 

Existe u.."'!la maneira radicalmente oposta à forma tradicional de se oh~ar o 

mercado, o olhar através da emoção: O produto e o nome do fabricante têm um poder 

limitado de criara identidade e valor de uma marca. 

/ 1._ "Personalidade da l\1arca", que é o fator de atração emocional, não e 

considerada estrategica..-rnente. Poucas marcas têm um imaginário definido, 
, 

porem 

algumas marcas têm u .. -rna imagem tão bem definida, que podemos definir sua 
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personalidade em duas ou três palavras. Por exemplo: Malrboro: domínio de seu 

território; Cha._-qel: a beleza clássica; Nike: espírito cosmopolita rebelde. 

Permanece u__ma lacuna entre o enfoque do marketi_ng e do consumidor. A 

motivação das empresas é vender produtos e a dos consumidores, comprar sonhos e 

fantasias. Profissionais de marketing busca..lfl grandes idéias, os consumidores querem 

satisfazer suas emoções. Qua..-qdo o const.t.•11idor vai às compras, ele procura marcas 

para se sentir elegante, casual, rebelde, sensual, esportivo, chique, e assim por diante; 

não está procurando grandes idéias criativas. O que deve ser a essência da estratégia de 

marketing é a definição do espírito da personalidade da marca, porque tem o poder de 

atrair ou repelir o consumidor. "Tende-se a valorizar atributos nas marcas, entidades 

ou pessoas com as quais temos identificação" - explica José :Martins, mestre em 

Administração pela Universidade de Colúmbia, dedicado exclusivamente ao "espírito 

d " as marcas . 

José ~..1artins cita ainda, o exemplo de duas i.."'Ilagens de produto bem 

conhecidas: ciga..rros das marcas Hollyv,r-ood e Carlton. Os fumantes de Hollywood são 

atraídos pela marca, porque ela passa juventude, emoção, vitalidade; o fumante de 

Carlton vê em Holl)'\vood traços grosseiros, imaturos sem mentalidade e na sua marca, 

vê maturidade, refmamento, cultura; enquanto o fu..ma..'lte de Hollywood percebe o 

fumante de Carlton como um "mauricin..lw", fresco e presunçoso. Isso mostra a relação 

afetiva entre a personalidade da marca e seu consu..T...idor. 

Uma companhia precisa encontrar uma forma de se destacar na multidão para 

ser diferente, ter mais valor em relação ao mercado alvo e clientes. Isso é conseguido 

com o desenvolvimento de uma proposta de valor superior. A empresa deve estudar 

seu público alvo, seus concorrentes e defmir seu posicionamento genérico em termos 

de benefícios e seu posicionamento no tocante ao valor. Tudo isso levará a uma 

conceitu.ação da marca, que explica porque o comprador deveria optar por determinada 

empresa e não pela concorrente. Empresas sensíveis aos problemas globais, monitoram 

a proposta de valor ao cliente para poder mudar as própria ofertas. ~A1 maior e mais 

segura garantia de sobrevivência não é apenas a melhoria contínua e sim a inovação 
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contínua em termos de valor. A proposta de valor, direcionada ao segmento que se 

qUPT atino-ir gar·antP ~ f'onqm· cta dp lUffi rl1"-Cprencial nA merf'~rlo v.a. .,. .... .._.._b..._...._, ... ..._._"' .._.. ~ .a.a_ _ ~._ """" .._.._ "'" .l\.,.. ..._ ...._ .a. .a_.a.v .._.._ .._.....,.,_.."'- • 

A segmentação do mercado é u...--n dos pilares da modema teoria de marketing. 

Constitui-se na identificação da seleção de grupos homogêneos no mercado, a partir de 

variáveis definidas pela organização e posicionamento de seus produtos e serviços, de 

forma diferenciada dos concorrentes na mente do consumidor. 

Diferentes segmentos são compostos por diferentes empresas que podem ser 

generalistas, aquelas que atendem lLTila grande fatia de mercado,· ou especialistas, 

quando trabalham em um nicho, tendo como especialü!.ade produtos ou mercados. 

Um Picho é uma parte do mercado na qual os conslLlTIÍdores têm características 

comu...~s. Se sua empresa se posicionar bem em um nicho, em muitos casos não 

precisará sair em busca de mercado; ainda que isso pareça inacreditável, o mercado 

procurará a empresa. 

Ao se trabalhar em lLTU Picho, sendo especialista em um produto, a busca pela 

excelência deve ser lh'Tia constante, liderando as pesquisas em desenvolvimento e 

tecnologia e :LTUperando sobre a demanda neste segmento. Se o caso for especialidade 

no mercado, deve-se conhecer a fundo sua clientela, identificando suas necessidades e 

propondo as melhores soluções. 

a oportunidade de conhecer melhor e pessoalmente cada cliente enfrent.a.•1do menos os 

concorrentes e atingindo altas margens de lucro lLTUa vez que os clientes estarão 

dispostos a pagar a mais para u.ma empresa especializada em atender suas 

Ao segmentar o mercado focando os esforços em determinado nicho, á possível 

buscar alternativas para atender às necessidades de sua clientela se posicionando com 

um diferencial junto à cortcorrência .• A~s empresas com visão mais aguçada saberão que 

o marketing de fidelidade poderá a.--nplia.r a base de clientes que estará pouco sensível 

aos apelos da concorrência, força..11do as empresas a dorrünar a arte de desenvolver a 
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Álvaro Novaes - um dos organizadores do vitorioso marketing da Pannalat e 

atualmente diretor de marketing da Bombril-Cirio- acredita que "num futtrro de tanta 

concorrência e ta.•1tos produtos bons e equivalentes, não há melhor carni..11...lJ.o para 

conquistar a fidelidade do consumidor e agregar valor do que através de ações que 

estreitem o relacionamento entre empresa e público-alvo". 

Quanto mais se sabe a respeito de um cliente - seus hábitos de compra, 

preferências, do que realmente gosta e não gosta, histórias passadas, aflições e assim 

por diante - maiores as chances de se manter um relacionamento contínuo. Estas 

informações agrupadas formam uma base de dados, conhecida como database 

marketing, termo utilizado para designar todo o conju...~to de informações disponJveis 

sobre os clientes da empresa. Estas informações incluem necessariamente dados sócio

econômicos e demográficos e dados de comportamento (data da última compra -

freqüência de compra, valor acumulado das compras feitas e tipo de produto ou 
. t1 . 'd \ servtço a~qmn o,. 

O desenvolvimento de um database marketing envolve investir em um 

computador central, softwares básicos, progra.'llas especiais para manipulação d~ 

informação, dispositivos de comunicação, pessoal para manipulação dos dados e 

treinamento de usuários. O sistema deve estar disponível às várias áreas de marketing 

como administração de marcas e produtos, desenvolvimento de novos produtos, 

propaganda e promoção, mala direta, telem?.rketi_.~g, vendas, atendi..-rnento de pedidos e 

serviços aos clientes. 

Quando começa a ser operado adequadamente, a tarefa de vendas da empresa 

passa a ser muito mais produtiva. Considere-se o seguinte: um banco de dados de 

clientes Eletrolux fornece os dados demográficos e geográficos; hábitos de mídia; 

histórico de compras de produto ou serviço de cada cliente. A empresa pode 

determinar quais os clientes que estão aptos a substituir suas máquinas de lavar, por· 

exemplo àqueles que compra.~ a marca há vários anos e possuem grandes famílias. 

Pode determinar quais os clientes que estaria.'ll interessados em comprar um novo 

eletrodoméstico com base nos históricos de compras de outros produtos si.~ilares. 

Pode identificar ainda seus melhores compradores e enviar-lhes utn bônus a ser 
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descontado na compra de um próximo eletrodoméstico desta marca. Claramente, um 

database rico permite que cada empresa antecipe as necessidades dos clientes, localize 

bons clientes e recompense aqueles leais. E as informações do database senrem para 

parametrizar ações de mala direta e direcionar programas de telemarkett~g. 

A mala direta, quando associada á base de dados, permite uma seletividade 

teste de mensuracão dos resultados. Ela nossui uma abordagem nessoal aue oferece 
, .L t...,.l .1. ... 

um caráter ú...-rrico, podendo ser enviada nominalmente. ~11,._o ser lida, não há mais nada 

competindo pela atração do consumidor potenciaL Através de u...tna cuidadosa seleção 

de lista e segmentação, a mala direta proporciona uma seletividade precisa e 

insuperável por qualquer outro meio de propaganda, com exceção do telefone. Na 

mala direta não se fica restrito a trinta segundos de tempo ou ao taman...lJ.o da página. 

Podem ser usados folhetos grandes, de modelos diversos, profundamente ilustrados 

com qualquer número de enca..rtes, cartões dobráveis, mostra de tecidos e até mesmo 

Para envolver o cliente é preciso customizar a comunicação, o produto, o serviço e o 

material promocional de tal forma que se estabeleça mna relação estreita com ele. 

Entende-se que o resultado de uma mala direta pode ser potencializado quando 

associado a uma ferramenta de commücação adequada à ca.tnpanha divulgada pela 

empresa. A combi.'1ação do impacto do marketing de relacionamento com o poder do 

marketi..ng de eventos em uma campanha na qual a mala direta do banco de dados 

constrói o interesse pelo evento, ao mesmo tempo incorpora uma oferta de promoção 

de vendas relacionada e produz um efeito sinérgico poderoso. 

Como citam os autores ~A..ntônio R Costa e Edison da Gomes Talarico no liwo 

"11arketing Promocional": "O evento é considerado uma ferramenta de marketi~ng de 

grande efeito· para atrair e induzir públicos ao consumo e envolvimento com o produto 

principal. Para isso são oferecidos benefícios adicionais contidos no evento (redução 

de preço proporcionalmente ao pacote, outros atrativos não ligados ao produto 

· 1 A 'hl" ' A . - A . principal) criando novas razões de compra e est1mu .. an~o o pu ..... Ico a -..ec1sao. - .. ssh'll 

ocorre com os hotéis realiza.11do torneios esportivos, sho,~ls musicais, 
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programando atividades paralelas, tudo isso em suas próprias dependências, visando 
I il . . preencher a ocupação de seus apa..rta..111entos, seu pro .... uto pnnc1pal. i~JgJlllas 

instituições e orga..nizações costumam realizar eventos como forma de captar adeptos; 

seguidores, colaboradores. Assi.'ll como age com relação à adoção de qualquer outra 

atitude mercadológica, a definição da empresa pelo uso do evento é, sem dúvida, uma 

decisão estratégica, resultante da análise do mercado, produto, concorrência e dos 

outros elementos comnonentes do marketing mix, devendo nara sua realizacão ou 
.1.. 4,.....1 J.. , ' 

pa..rticipação obedecer a mn planejamento criterioso, em seus menores detalhes, tendo 

claramente definidos os objetivos que se quer ath11gir 

Não se pode esquecer, porém, que o sucesso de uma ação de marke~..ng 

promocional depende também da adequação dos vendedores da linha de frente da 

empresa. 

A força de vendas é a empresa pera.."'lte o cliente, devendo ser municiada e 

direcionada adequadamente através de ferra..-rnenta mercadológicas tais como 

qualidade, valor, preço, distribuição, comunicação, buscando oporhmidades de 

negócios e fidelidade do cliente pelo seu comprometimento junto à orga..11ização. Os 

melhores resultados comerciais dependem, desta forma, da adequação dos vendedores 

a diferentes e circunstanciais variações dos clientes e momentos em que estes vivem. 

Para conseguir-se a eficácia destes nrofissionais é recomendável trabalhar-se o 
..., .L 

marketing interno - endomarketi..."'lg - para informar, desenvolver e motivar os 

funcionários e promover entre estes valores destinados a servir o cliente. 

Como fala Sus?.n \Vall, da cadeia de hotéis Hyatt: "um empregado bem 

informado e satisfeito é nosso melhor agente de marketing. Tratamos os nossos 

empregados da mesma maneira que desejamos que eles tratem nossos hóspedes". 

Dentro do market1...ng de relacionamento atual, podemos encontrar uma ação que 

se tomou comum no mercado: a diV' .. dgação de um canal direto para o cliente entrar em 

contato com as empresas, através do telemarketing, em troca de conhecer necessidades 

e desejos implícitos em uma simples (mas não por isso de fácil aplicação) conversa 

telefônica. O telemarketing vem assumindo uma Í...'Uportil.ncia muito grande nos últi..'llos 
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anos e saiu da condição em que era ·visto como ferra...'Tienta de marketi..'1g de seg1.mdo 

plano. 

Bob Stone, um dos mestres do assunto diz que: '"O telemarketing compreende a 

aplicação integrada e sistemática de tecnologias de telecomunicações e processamento 

de dados, com sistemas ad..tTiinistrativos, com propósito de otl~fllizar o mix das 

comunicações de marketing utilizado por uma empresa para atingir seus clientes. O 

telemarketing desenvolve a interação personalizada com clientes enquanto, 

simultaneamente, tenta fazer face às necessidades dos clientes e melhorar a eficiência 

de custos". 

Partindo deste conceito, podemos infer...r uma gama de aplicações muito gnmde 

para o telemarketing, tais como administração de clientes, vendas, captação e 

indicação de clientes, pesquisas, processos de trei..11amento, verificação de crédito, 

contas a receber, captação de fundos, serviços ao consumidor, dentre outros. 

/J.~. abordagem mais importante do telemarketing encontra-se na geração de leads 

e na ativação de clientes e se in.corpora total1nente no reconheci..'Tiento da lei imutável: 

todos os clientes e prospects não são criados iguais e têm necessidades e desejos 

diferenciados. O telemarketing, melhor do que qualquer outra 111idia, reforça a 

mensagem e estabelece um diálogo interativo com clientes e prospects. Esse diálogo é 

o ca..tTiinho para a satisfação do cliente e para ~lll atendimento duradouro. 

O que se deve observar, porém, é o telemarketi ..... '1g '"não-solicitado" vem 

perturbando muitos consumidores que reclamam dos telefonemas i..11úteis nas horas 

m"'l." ll.""""Vem·,...,-t-es pO""hr,.1s Tm.f.e11zmente mu1to" nr.n.fi""'""a'" r!,. telema•rketm· g ___ {.!, ;} •.LVV.!..!.. '\..'A!.. L • t.:Jl.JI.L V '-'..L o .1...1. ..!...!.. - ..L _ _, ' .L.!.. .I. · .J J:'.!. V .1.~~.!.'-•.!....Ll. ·.!.;:'; U'V .!.. U 

estão usando o telefone para com~11icação de massa, divulgando sempre a mesma 

mensagem, sem qualquer preocupação com a adequação ou relevância ou valor para a 

pessoa do outro lado da linha. Essas chamadas estão exaurindo o mercado e criando 

uma resistência profunda e generalizada a qualquer ação de marketing ou venda, não-

solicitada, pelo telefone. 

A maioria destes profissionais apóia algum tipo de ação contra o marketing 

aleatório e não direcionado. Uma série de cuidados que respeitam a privacidade do 

"'"'nsumt.dor ,...ons-t-arm n.n. "O'd1on !1e: e'tic~. das enti!1_~de:s_ !1_o "etor, como .A~BT -
"-''-' H , V ~ . H V V ~b'-' -- -~-- ~-~-- ~ - - -- - -
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Associação Brasileira de Telemarketing - e a A,_BE~1D - Associação Brasileira das 

Empresas de Marketing Direto. Neste código de ética podem ser encontradas uma 

série de regras relativas aos horários recomendados de ligações, a forma de abordagem 

aos consun1idores a ser utilizada e o respeito ao eventual desejo de não serem 

incomodados. 

Qmmdo bem elaborado e bem direcionado por profissionais preparados, o 

telemarketing proporciona muitos beneficios, inclusive a facilidade da comnra e o 
.1. 

amnento de informações sobre como os produtos e serviços estão se apresentando ao 

consumidor e garantindo-lhe beneficies. E são estes beneficies que irão garantir a 

perma...nência do cliente com a empresa. 

"O paradigma mudou. Produtos vêm e vão. A unidade de valor, hoje, é o 

relacionamento com o cliente", aft..rma Bob W ayland. 

"Empresas inteligentes, hoje em dia, não se vêem como vendedoras de produtos 

mas como criadoras de clientes cativos. Não auerem anenas 2:erar uma ca..rteira de 
.1. .1. <...J 

clientes, mas serem "donas" destes clientes para sempre. Deve-se buscar o aumento da 

participação nos negócios do cliente não sendo apenas seu único fornecedor de um 

determinado produto, mas sim fornecer tu.do dentre o que o cliente quer consmnir; e 

isso é conhecido como perseguir a participação do cliente", segundo Kotler. 

E é essa participação nos negócios do cliente, ao longo do tempo - e não apenas 

em transações sazonais - que irão garanti_r a relação entre chente e empresa se 

intensifique e se torne lucrativa e rentável para ambas as partes. 

2.7.5 -rvfOTIVAÇ}~.O DOS VENDEDORES 

Alguns vendedores empenharão seus melhores esforços sem nenhum esforço 

especial da gerência. l\1as para a maioria dos vendedores requer encoraja..-rnento e 

estímulos especiais. Especialmente em vendas de c&"'llpo. 

O trabalho de ca..-rnpo é freqüentemente frustrante por inúmeros motivos. Por 

isso a motivação deverá conduzir a um melhor desempenho, um melhor desemper.ho 
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levará a maiores recompensas, maiores recompensas levarão a uma maior satisfação e 

u.tna maior satisfação reforcará a motivacão. . . 

2.7.5.1 QUOTAS DE VENDAS 

As cotas de vendas determinam quanto os vendedores devem vender durante o 

ano. 

Primeiro, a empresa prepara uma previsão de vendas. Essa previsão toma-se 

base para o planejamento da produção, da força de trabalho e dos requisitos 

fmanceiros. 

A quota de um vendedor dever ser pelo menos igual às suas vendas do último 

ano somadas a uma fração da diferença entre o potencial de vendas do território e as 

vendas do últ' .... •.no fu"'lO. Quanto mais favoraveh'Tiente o vendedor reagir à pressão, maior 

deverá ser essa fração. 

2. 7.5.2 I\10TIV ADORES SUPLEMENTARES 

R e•In1o~ "'" d"' '""'ndas pen· A..11"aS nronor"l.Oll"'m nma ""a"l·a~" "0"1a1 uma quebra -'-- 1!..-_.!.J....L'-!""~ .. ._, v""' .l.b.J, . • .~.._vu.~.'"",., r.!._ P'-!.l.V LUA.!..!. \..U.!.l."' vv _,~ -~,v ~ v.1. -!,.!.' !. _ 

da rotina, uma oportmüdade de encontrar altos executivos e os colegas e conversar 

com eles e de trocar idéias e de se identificar com um gru.po maior. 

Concursos de vendas e nrêmios estimula..tn os vendedores a buscarem u.tna - - ~ 

competição geradora de resultados positivos para a empresa. 

Jantares no final do mês com os vendedores são grandes estimuladores, 

motivadores e agentes de integração da equipe. 



3AEMPRESA 

3.1.1 DADOS DA Etv1PRESA 

Razão Social: Aco ~~1ineração Ltda 

Nome Fantasia: 1\Aichelangelo "Mármores Granitos 

Endereço: 

Administração: 

Rua Professora PJlete ~v1acedo, 54 

Bairro: Jardim Botânico 

Curitiba- PR ICEP 80210-360 

Tel: (0)CX41) 362-1822 

Fax: (OXX41) 262-7573 

e-mail: michelangelo@michelangelo-brazil. com. br 

Fábrica: 

ILha do Sapo, sln° 

Quatro Barras - PR I CEP 83420-000 

Tel/Fax (O)CX41) 673-2455 

e-mail: fabrica@rnichelangelo-brazil.com.br 
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3.2 PERFIL 

3.2.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

Oca Engenharia e Empreendh~entos Ltda. a p:_>.rti...r da sua fundação em 1. 972 

atuam na atividade de constru.ção civil, sobremaneira na construção de rodovias, obras 

de saneamento, habitação popular e empreendimentos próprios, possuindo hoje uma 

tradição e "know-how" em obras a nível Brasil, que a coloca entre as grandes 

empresas do setor no Paraná. 

,A.inda em 1977, nasce a ACO _tv1Il'JERAÇ.Ã.O LTDA. Com 99,6% do capital 

social controlado pela Oca EngeP.haria Ltda., com objetivo de suprir as necessidades 

de mercado no fornecimento de pedra britada para área da constru.ção civil e de 

estradas. 

Já em 1989, quando a atividade de obras no setor público entrou em declír..io de 

rentabilidade devido a política governamental incentiva..qdo o setor industrial em 

detri.u~ento do setor de constru.ção civil e obras públicas, optou-se estrategicamente 

pela saída momentânea do setor, medida só possível à empresa pela sua solidez e 

. 1" ~ caplta 1zaçao. Desde então esta..~os avalia..qdo e aguardando indicativos de 

reaquech'llento do setor que justifique seu retomo. Enquanto isso não ocorre, a 

empresa continua empeP.hando esforços no setor i..~obiliário com atividade de 

loteiliT..entos 

rentabilidade. 

1"111A 
'-1""" empresa e cont'.u•.1uam apresentando excelente 

Em 1989 a empresa decidiu voltar-se a um novo obJehvo: extração, 

beneficiamento e comercialização de mármores e granitos, utilizando matéria-prima 

extraída de suas próprias jazidas ou provenientes de jazidas de terceiros, 

industrializando-a em seu parque industrial e comercializando-a no mercado nacional e 

exten1o. 

Essa mudança exigiu investimentos durante 2 anos em seu parque industrial na 

busca de desenvolvimento pioneiro de novas tecnologias de beneficiamento industrial 



de granito e na capacitação de mão-de-obra especializada até então inexistente no país, 

O l"lUP flPffi<>nflon CAncl'dpr~~rPl tnVPS~mPntO tnl· l"'tal em enn1namPntAS e Pd1'ficaço~eS '1 v ~v.a_.a.a.L.a.~ ....._ '-'.a_.a...,;r v•~y.....,_.._ .._ v ll_.._..._..._...., _._ ...., ... __ ..._ .._.._.._ "1._""'" ... ~-- ..._.._..._.....,.._...__....,_ ""' , 

além das medidas comerciais, com o intuito de abrir novo espaço, no mercado interno 

como externo. 

No mercado interno, a empresa desenvolveu um programa de marketing com 

objetivos definidos na divulgação e busca de colocação de um produto que até então 

era totalmente desconhecido. Hoje a marca é divulgada em revistas de circulação 

nacional como Veja, Casa Claudia e outras, assim como jornais e outras publicações, 

nas várias cidades onde já são conhecidos e comercializados pela qualidade da marca 

:Michelangelo. 

A criação de um "Show-Room" em Curitiba, divulgações institucionais e 

promocionais em diversas mídias e a participação em feiras e eventos, completam a 

sustentação do crescL'Tiento e a resposta positiva ao projeto inovador. 

A I\1ichelangelo acreditando no beneficio que a globalização da economia 

proporcionaria ao mercado, através da otimização de competitividade e da qualidade 

global de atendimento, investiu desde o princípio não só na introdução de produtos 

modulares processados industrialmente através de tecnologia e equipamentos de 

últL'Tia geração, mas também buscou a mudança dos tradicionais e enraizados métodos 

artesanais de produção, venda e assentamento de granitos até então praticados, 

conferindo desde então aos produtos, um processo moderno de comercialização e 

colocação semelhante àqueles adotados pelas grandes indústrias do setor cerâmico 

(projetos e instrução de assentamento, embalagem de papelão, acompanhamento das 

obras, etc.) o que alavancou a urüversalização de aplicação desse processo no 

mercado, proporcionando uma considerável economia no custo da obra fmal, além de 

um acaba..'llento muito mais harmonioso e agradável. 
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3 .2.2 ESTRUTURA .. SOCIETARJA 

A estrutura societária da empresa Michelangelo é composta por dois sócios, 

sendo um responsável pela área comercial, o engenheiro civil Paulo Cezar 

Fleischfresser, e seu irmão o engenheiro mecânico Lincoln Luiz Fleischfresser 

responsável pela direção da fábrica. 

3.2.3 FATURAMENTO 

O faturamento da empresa é derivado de 80% de exportação e 20% de vendas 

para o mercado nacional. 

3.2.4 ~rrt.J~v1ERO DE FUNCIONÁRIOS 

A !\.1ichelangelo conta com uma equipe de apro:xLmada...rnente 250 funcionários, 

sendo 140 na fabrica, 50 nas jazidas e 60 na administração. 

3.2.5 PRODUTOS/ SERVIÇOS 

Existem três tipos de produtos que a l\1ichelangelo comercializa no país e no 

exterior. São os la<Lrilhos modulados nas medidas 30,5 x 30x5 x 1,0 cm, 40,0 x 40,0 x 

1,0 cm e 45,7 x 45,7 x L,2 cm, chapas polidas e materiais sob-medida. 

Os materiais dividem-se em mármores e gra..11itos, e ta..-rnbém por cores. 



QUADRO 1 -TIPOS DE l\1ÁPJY'í0RES 

CORES 

I BRANCO 

I B"'G"' 

BEGE 

VERMELHO 

VERDE 

W..ARROM 

MÁRrnORES 

I BRANCO PARAl\íÁ 

1 TRA VERTll~O 

I BOTTIC'"'~" "'LÁSSI"'" 11 V L LV 

1v1ICHELANGELO 1v1ARFIL 

1 ROSSO VERONA 

VERDEALPI 

MARRON EMPERADOR 

QUADRO 2- TIPOS DE GRANITOS 

GAANITOS 

CORES YtATERIAL 

!PRETO I PRETO SÃO GABRIEL 

VERDE I VERDE TlJNAS 

VERDE CANDEIAS 

1
VERDELABRADOR 

VERDE BUTTERFL Y 

AtviARELO r<T -\LLO 'TH"li.{E7LA~Q \J11 v .LJl .LJ~ 

1 GIALLO CALIFORNIA 

I SANTA CECÍLIA 

AJ\1ARELO SA VA1~AH 

I Alv1ENDOA. CHOCOLA.TE 

I CARIOCA GOLD 

I JUPARAL~AROYALE 

I 

I 
I 

I 
! 
I 

I 
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j IvíOVHvíENTADO I KINAWA CLASSICO 

I \VAVE 

I JlJPARANA TABACO 

I B~G~ I t t I BEGE DUNAS 

I BRAJ'~CO 1 BRAJ'~CO DALLAS 

I BRANCO ARABESCO 

MARR0~1 CALEDO~tA 

MARROM BAHIA 

I 
' 

I CAFE IMPERI;\L 

CINZA CINZA PRAT~A._ 
I 

AZUL I AZUL BAHLA .. I j 

Para oferecer mawr tnmqüilidade aos seus clientes, a Michelangelo mantém 

estoques reguladores dos principais produtos, regulares de liP.ha, CUJOS produtos são 

atendidos com entrega imediata. 

O serviço prestado pela ~tfichelam!elo diferencia-se de acordo com seu <--' -

mercado. Como no mercado externo, as vendas destinam-se aos distribuidores, o 

serviço prestado é o atendimento e a entrega do material. 

Como a nível nacional as vendas são efetuadas para o consunüdor fmal e para 

construtoras, a estrutura é maior em relação ao fatur~TUento. Pois além de vender e 

entreg::~r os produtos, é necessário que exista u_m acompa...nhmnento do vendedor 

especialista ( arquiteto, design, etc) na orientação do projeto da obra, até a entrega, 

colocação e manutenção do material. Caso ocorra algum problema, a empresa oferece 
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3.2.6 CONCOR._llliNTES 

No mercado interno a Michelangelo encontra muitos concorrentes. Estes 

concorrentes são diferenciados através do tipo de publico. 

Grandes construtoras e marmorarias compra.-rn em grande quantidade, e como 

em Curitiba não existem empresas do porte da .Michelangelo, as construtoras busca.m 

materiais em Cachoeiro do Itapemi..tim - ES, local onde se encontram a maior parte da 

jazidas de mármores e granitos do país, conseqüentemente a maior pa.rte das empresas 

beneficiadoras das rochas. As principais empresas concorrentes são AGG, Andrade, 

Angramar, Bella Pietra, Brasigran, Brasil Stone, Cajugran, Emigrar.., Gnm1arcal,:Mag 

Ban, l\1arbrasa, l\1arcel, Montenegro, Rio Segran, Thor e outras. 

O consumidor final tem como opção às marmorarias de Cu..ritiba, que serram 

blocos em chapas ou as compram transfonna..ndo-as em materiais sob-medida e em 

pisos de 2 cm de espessura. 

As principais mannorarias que disputam o consmr..idor fmal, arquitetos e 

algumas construtoras são: 

Colorado; 

Mannora.ria Vard::rnega; 

Graniba..rras; 

Curitigran; 

Curimagran; 

Dutras's Pedras; 

Benato; 

Gra...'l B::~ hia; 

.Artpedra; 

Pedras Til;· 

11\.lf<>t..,..-.Of"''"'<;:; Á m..:> \la.rda.· 
Vlu..L.l..LI_ u.l..LU- . .i''""'i.õU.U v '"" ..... , 

Paraná Gra..~itos; 

Marmoraria Gress; 



Lavoro;LT..agran;Gran Pedras; 

NPK t-.1ármores; 

Capitello; 

Belas .Artes; 

Entre outras. 
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Já no mercado externo, os pri~cipais concorrentes são os Italianos respondendo 

por cerca de 50% do mercado internacional. Países como China, Índia, Espanha e 

Turquia são produtores e exportadores de mármores e granitos, disputando assim 

mercado com a Michelangelo, através de materiais sin:ülares. 

Os pri..ncipais concorrentes sitl.mdos no Brasil, em exportações são: 

Thor Granitos; 

Americana Granitos do Brasil; 

Vitilex; 

Rio Segra..~; 

Andrade S/ A; 

Granito Zucchi; 

Serra..-ria de Má..rmores Sa.~to Antonio; 

Marbrasa; 

Cajugran; 

Brasvit; 

Emigran; 

Peval S/ A; 

M:arcel; 

YYJ<.; 

Entre outras. 

Como concorrência indireta citamos os fabricantes de revesti..mentos cerâmicos, 

custo de nroducão. Ho1e a industria cerâ..t"flica investe alto com um marketing 
.._ " J -

agress1vo, através de muitas propagandas, eventos e também com produtos que 

procuram imitar a pedra, produtos chamados de porcela..11attos. 



3.2.7 CLIENTES 

Para o mercado nacional, os clientes são segmentados através das suas atividades 

e seus interesses. 

Os clientes potenciais que geram muito volume e fazem compras freqüentes, são 

as construtoras, que geralmente estão atrás do menor custo, com um melhor beneficio. 

As principais construtoras que adquirem os produtos da !-v'fichela.."'lgelo são: 

Hugo Pereti & Cia Ltda 

Hauer Construções Civis Ltda 

Construtora Nave Ltda 

Construtora Benevento 

Construtora Golpar 

Construtora Pessoa 

Construtora Castor (Belo Horizonte) 

O consumidor fmal, que adquire os produtos Michehm.gelo pertence na sua 

maioria às classes A e B, são pessoas que compram materiais de acabamento para sua 

construção ou para sua reforma. 

Os arquitetos, decoradores e design são considerados clientes potenciais, pois 

através deles que grandes ou pequenas obras terão como indicação no projeto os 

produtos :t-.1ichelangelo. 

No mercado externo, os principais clientes são as empresas que revendem os 

produtos Michelangelo. São chamados de distribuidores, pois compram em gra..'lde 

1 d. "b d A 1' d ..1· .h "d t vo ume e 1stn ,uem para seus merca os. , .... em os ~1str1 .. ,m ores, constru.~oras ou 

grupos que realiza..tn grandes obras como Hotéis, Shoppings, compram da 

Michelangelo. 
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3.2.8 MERCADOS 

O mercado internacional de rochas oma.mentais mostra perfis específicos de 

demanda, sendo submetido a uma certa sazonalidade ditada por modismos. Os 

modismos e tendências de design são determinados, principaLmente, no continente 

europeu. 

A comercialização internacional de rochas brutas e beneficiadas movimentou 

20,8 milhões de toneladas em 1999, atestando a inserção do setor na economia dos 

mercados globalizados. As projeções de consumo/produção e exportações mundiais 

indicam a manutenção da tendência de crescimento do mercado internacional e das 

perspectivas de aumento da pa...rticipação brasileira neste mercado. 

O mercado interno atinge cerca de 50 milhões m2
/ ano, movido principalmente 

através do consumo de chapas para mannonuias que distribuem para o consumidor 

final, e grandes construtoras. 

A sazonalidade de compra no mercado interno é decorrente ao cronograma de 

obras que na maioria executa._Tfl seus acaba._T..entos no final do ano. 

3.3 ESTRUTURA E FlJNCIONl~.__._\1ENTO 

3.3.1 ORGANOGRA _ _._\1A .. Di\_ El\1PRESA 

Organograma Aorninistrativo - Vide anexo O 1. 

Organograma Industrial- Vide anexo 02. 

Organograma Comercial - Vide anexo 03. 
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4 DIAGNÓSTICO DA Er,-1PRESA 

Na análise do ambiente, foram utilizadas duas divisões: o :Microambiente, que 

é composto pelos ambientes i.~temo e externo que compreendem as forças que afetam 

a capacidade de servir seus clientes - a empresa propriamente dita, os concorrentes e 

os públicos - e o Macroambiente, que consiste em forças sociais maiores que afetam 

todo o rrücroambiente - forças econômicas, naturais, demográficas, tecnológicas, 

políticas e sócio-culturais. 

4.1 ANÁLISE DO l"1ACROAMBIENTE 

A análise do Macroambiente depende de fatores políticos, demográficos, 

tecnológicos e sócio-culturais. 

4.1.1 FATORES POLÍTICOS, LEGAIS E ECONOl\.1ICOS 

Através do alh"'Ilento do dólar ocorrido no inicio de 1999, o faturamento da 

empresa cresceu em 70% , devido suas vendas serem oriundas de exportações. 

4 1 "F A 'T'QDPS 'T'Ef'Nív o' r<Tcos • .L.L. J-\.1 ~"-LJ 1 '--"1 '-'L U1 

A empresa vem investindo constantemente na tecnologia em matéria de 

maquináric para corte e polimento de mármores e granitos. 

Utiliza-se também de equipamentos de primeira linha, vindos diretamente da 

Itália_ da marca Pedrini _ reconhecidos internacionaLmente nor desenvolverem métodos 
' ' .L 

computadorizados e totalmente automatizados na industrialização de pedras 

ornamentais, gara.."'ltindo a precisão dos cortes e acabamento especiais. · 
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4.2 ANfi..LISE DO lv1ICROAlv1BIENTE 

4.2.1 MABIENTE EXTER._l\JO 

As empresas e seus fornecedores, intermediários de marketõ..ng, consumidores, 

concorrentes e públicos, operam em um macro~tUbiente mais amplo de forças e 

tendências que moldam oportunidades e apresentam ameaças. Estas forças 

representam fatores não controláveis que a empresa deve monitorar e responder. Entre 

as novas forças sociais estão os direitos dos sindicatos, movimentos feministas e 

movimentos ambientais. Entre as forças econômicas, está o crescente impacto da 

competição global. 

Empresas e consumidores estão sendo cada vez mais impactados pelas forças 

globais. Dentro do quadro global rapida..TTiente muta..qte, a empresa deve monitorar seis 

grandes forças: demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais. 

4.2.1.1 CLIENTES 

Para o mercado interno os potenciais clientes são: 

Construtoras 

Grandes obras 

Revenda de pisos 

Gnm.des revendas de materiais de construção 

Arquitetos, decoradores, design 

Consu.tnidor final: -reformas residenciais classes A e B 

.f. "d . . 1~ c ( , d ) - Re ... ormas res1 enc1a1s c .. as , \a traves ..... e preço e prazos 
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4.2.1.2 FORNECEDORES 

Os principais fornecedores de matéria-pri_ma, que são os blocos de mármores e 

granitos, encontram-se no Espírito Santo, em MLrtas Gerais e Balt.ia. Também 

encontr~-rn fornecedores no Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Itália e outros locais. 

Estima-se que 40% da matéria-prima é derivada de jazidas próprias, localizadas 

em Bocaiúva do Sul e Tunas do Par~11á, jazidas do 1\llármore Branco Paraná e do 

Granito Verde Tunas respectivamente. 

Os insu..-rnos utilizados na fabricação e beneficia.tnento dos mánnores e granitos, 

são na sua maioria importados da Itália, onde a maior parte do maquinário é originário. 

4.2.1.3 CONCORRENTES 

Em grandes volumes (obras), os concorrentes diretos encontra..'11-se no Estado 

do Espírito Santo, onde as construtoras de Curitiba compram grandes quantidades 

devido ao baixo preço de venda. 

Tratando-se de obras envolvendo serviços de marmoraria, a J\1ichelangelo tem 

como concorrente às marmorarias V ardânega, Colorado, NPK, J\1annotiba, La v oro, 

Margon, Imagran, entre outras. 

4.2.2 AMBIENTE INTERNO 

Dentro do Microambiente fora..m a_nalisados, de acordo com as informações 

· · fornecidas pela empresa e por observações feitas pelo grupo, os pontos fortes e fracos 

da empresa, as possíveis potencialidades a serem desenvolvidas e fraquezas a serem 

minimizadas. 

Como pontos fortes destacam-se: 



Qualidade da equipe de vendas; 

Tecnologia avançada; 

Preocupação com a satisfação do cliente; 

Experiência prévia de funcionários no setor; 

Diversidade de produtos; 

Pioneira na fabricação lad..rilhos calibrados de 1 cm de espessura; 

hnagem bem posicionada no mercado; 

Produtos com qualidade diferenciada 

Marca forte no mercado; 

Exclusividade de extração do :Mánnore Branco Paraná 

Como pontos fracos destacam-se: 

Cadastro de clientes desatualizado; 

Perfil do cliente rara..-rnente pesquisado; 

Preço alto em relação à concorrência; 

Deficiência no prazo de entrega; 

Falta de comunicação integrada 

4.2.2.1 ATENDIMENTO 
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No atendimento, verificaram-se aspectos como qualificação dos profissionais, 

abordagem de vendas, apresentação, fluência, demonstração e preocupação com a 

necessidade do cliente. 

Toda a equipe possui um forte do11lÍtlio sobre a atividade que exerce a fluência e 

conhecimento do produto são constantes. Transmitindo, desta fôrma, segurança; 

conquistando a credibilidade do cliente. 

Os vendedores são eficazes em seu trabalho, demonstrando interesse e respeito 
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Apesar da capacitação da equipe de vendas do mercado interno, formada por 

arquitetas, design e engenheiros, pode-se perceber que a forma de trabalhar e de se 

expressar de cada vendedora não apresenta as mesmas características, ocorrendo assi..~ 

falhas na comunicação. 

4.2.2.2 PONTO DE VENDA 

Os produtos são comercializados para o mercado interno, somente no show

room da empresa, localizado juntamente à sede administrativa. 

Podem ser encontrados também, produtos considerados saldos de exportação, 

que são vendidos a pronta-entrega no próprio ponto de venda. A área destinada aos 

produtos considerados como saldos não está integrada com o show-room., exigindo 

assim duas vendedoras para atendimento na loja pronta-entrega e cinco no shmv-room. 

4.2.2.3 PREÇO 

Embora os preços dos 
, 

mannores e granitos da Michelangelo 

considerados altos em relação aos da concorrência, os produtos :rv1ichelangelo têm uma 

boa aceitação, devido sua alta qualidade, seu diferencial ( 1 cm calibrado) e pela sua 

marca. 

Apesar do custo inicial do revesti..-rnento modular (lad._..-].lho calibrado) parecer 

alto em relação aos concorrentes, seu custo-beneficio faz com que haja uma economia 

de até 30% no preço fmal da obra, devido a facilidade do transporte (embalagem, 

peso), manuseio, quebra e assentamento. 

nl"''n-t-" a" corma" dP: pa!.!amP:nto uode-se d_izer q.1ue_ sa_-_o bP:m abr?_.ngentes, '<_ -~U uv
5 

_.;:; .li ~ ~ .;:; - , _ _,- _ - -~, 1 - -~ _ ~ _-

podendo ser realizado inclusive, financiamento em até oito vezes, através do Banco 

i~.BN e também aceitando cartões de crédito Visa. 
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Nos casos de compras em grande volume (construtoras), o preço dos produtos 

:Michelangelo, chega a ficar até 50~1c superior em relação aos ofertados em Cachoeiro 

do Itapemerim - ES, apesar do produto concorrente não apresentar a mesma qualidade 

oferecida pela r..1ichelangelo, algumas construtoras, optam pelo produto com o menor 

preço, o que faz com que a Michelangelo perca muitas vendas. 

4.2.2.4 PRODUTO 

A .Michelangelo comercializa no país e no exterior, os materiais de mawr 

aceitação dos mercados, tanto mármores quanto granitos brasileiros (ver quadros O 1 e 

02). 

Para oferecer mawr tranqüilidade aos seus clientes, a :Michelangelo mantém 

estoques reguladores dos principais produtos, regulares de lir.ha, CUJOS produtos são 

atendidos com entrega imediata. 

4.2.2.5. :tvfARCA 

A marca ~.1ichelangelo está bem colocada no mercado, devido a ótima 

qualidade dos produtos. Tem u..l'fl valor próprio e está posicionada na mente de seu 

público alvo, como um produto de qualidade, porém com custo elevado. 

4.2.2.6 PROPAGA .. NDA 

rom a u'nten~"'a-o ri .. nromov""r se"" nrorlni-Ac <> Sl_l_a_._. m?_._rc_a ?_._ M.i~he_lam!elo está "--' ._...._ - · - - -Y- · ' ....,_.._, l'-'- !..!.'- . '-'-'- • u;:; l'-'- ... H.HV'-' '=' _ ___ _ ~ _ ~---~ <...> 

presente nos seguintes veículos de comunicação: 

Jornal; 

Revistas especializadas; 
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Outdoor 

5. PROPOSTAS 

5.1 SISTEM: .. -1._ PROPOSTO 

Na intenção de utilizar o estudo e os problemas detectados, este trabalho 

descreve abaixo quatro ações estratégicas de marketing que farão com que a empresa 

Michelangelo Má..-rmores e Granitos, tenha uma comlh"licação i.-•1tegrada eficaz. 

Comunicação esta que deverá iP.fluenciar no desenvolvi..1'llento da empresa como um 

todo, principalmente na área de vendas e marketing. 

5.1.1 PROGRA1.1Ji .. DE ENDOMAR_._T(ETING 

"Endomarketi..ng é qualquer forma de marketl.ng dentro de uma organização, 

que enfoca a atenção do staff nas atividades internas que devem ser modificadas para 

melhorar a performance das relações com o mercado"- Ballantyne, 1998 

Para que flua o processo comunicação interna na empresa, de maneira com que 

todos receba..."'TI as informações necessárias nas horas certas e que haja lLma 

padronização nos meios de comu.tlicação internos, deve-se impla._qtar o programa de 

endomarketing, que consiste nas seguintes funções: 

Formar; 

Informar 

~vfotivar 
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Para haver o processo de formação é necessá.rio que haJa o treina.1nento dos 

funcionát"ios. 

O treinamento do funcioná.rio deve existir a partir do pnmetro dia que este 

m1c1a suas atividades, com a apresentação dele para seus colegas de trabalho, a 

apresentação de um breve histórico da empresa, apresentação dos objetivos da empresa 

e de seu departa..'Tiento. Segui11do da forma com que a empresa trabalha, como por 

exemplo o atendimento telefônico. 

O atendimento deve ser padrão para a toda a empresa, i._~ciando pela telefonista, 

que deve atender ao telefone, falando: ":Michelangelo bom dia"; ou I\1ichelangelo boa 

tarde"; ou "Michelangelo boa noite". Os demais funcioná...rios devem atender o telefone 

dizendo em primeiro lugar seu departamento e depois o seu nome; como por exemplo: 

I\1arketi.qg, Sergio ou Financeiro, Luiz. 

Treinamentos sobre produtos, a marca e a empresa, devem ser constantes, pois 

todos os profissionais devem receber e tra.qsmitir aos seus colegas, vizi..'lhos, parentes 

seu conhecimento sobre a empresa, da mesma forma. Este tipo de treinamento deve 

ocorrer em maiores proporções com a equipe de vendas. Colocando em questão os 

argumentos de vendas, levando-os sempre da mesma forma, para que este nunca se 

modifique em um processo de comunicação com o cliente. 

Para que ocorra o processo de i..qformação, é necessá..rio que exista um jornal ou 

informativo que circule na empresa, para que os funcionários obtenham as mesmas 

informações e orientações, e conheçam novos produtos e serviços, assim como 

campanhas e atividades de ma.rketing. 

Este jornal fará com que os todos de dentro da empresa recebam as informações 

correta_mente e não as tr:msfonne em boatos que possam prejudicar o andamento da 

empresa e o dia-dia dos funcionários. 

Ações que fazem com que os funcionários se sinta..~ motivados, deriva..-rn de 

estímulos corretos nas horas certas. 

Eventos como confraternizações na fabrica, comemorações de datas especiais, 

comemorações de metas atingidas, café da ma.n.~ã com a diretoria, fazem com que o 

funcionário sinta-se reconhecido e motivado. 
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Outros métodos motivacionais são os L'lcentivos fmanceiros, como recompensas 

para metas atingidas, beneficias agregados ao salário, com plano de saúde, cesta 

básica, auxilio educação. 

5.1.1.1 PLANO DE I11PLJ\l'~TAÇA.O 

O programa de Endomarketing proposto, deve ser ünpl&"'ltado sobre a 

integração do dep~~ento de market1~11g com o recursos huma.11os, sob controle do 

depa..rtamento fmanceiro que aprovará recursos. 

A apresentação do novo funcioná..rio deve ser feita por um membro do 

departamento de RH, que deverá enca._rregar-se de transmitir todas as informações para 

o funcionário. 

As informações referentes ao produto e a marca, estão sob responsabilidade do 

departamento de marketing, que deverá efetuar uma apresentação ao novo funcionário. 

O depa..rt:a.._-nento de marketing enca..rrega-se t~.mbém de prestar treinamentos 

referentes a argumentos de vendas aos funcionários e pri~11cipalmente aos vendedores. 

O jornal, deve ser produzido e elaborado em conjunto com o departamento de 

marketing e recursos humanos, deverão reunir as informações, seleciona-las, e edita

las em forma de jornal que será distribuído pelos funcioná..rios da empresa. 

Os eventos serão de responsabilidade do dep?.rtamento de recursos humanos, 

com o suporte do marketing. 

A pa..rte de incentivos fmanceiros, esta em análise proposta pelo recursos 

h 'd' . __ umanos a rretona. 

O processo de endomarketing deverá ser i...Uciado no mês de junho. 
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5 .1.1.2 RECURSOS 

Quanto aos treinamentos propostos, não existi ...... riam custos fmanceiros diretos, 

somente apresentações de ftmcionários através de áudio visuais, palestras e pequenas 

apostilas com orientações. 

O jomPJ, terá o custo de impressão, que orçado em três gráficas, apresentou o 

preço mínimo para trezentas cópias, de R$ 300,00, e será publicado u..tna vez por 

bimestre. 

A verba de para a realização de eventos será controlada pelo departamento 

fmanceiro que liberará ou não recursos após a solicitação do evento que deverá ser 

progr~--nado no orç~--nento do depa_rtamento de recursos humanos. 

5.1.1.3 EXPECTATIVAS 

O progra._ma de endomarketing visa a satisfação dos clientes internos 

(funcioná..rios) com o objetivo da integração da comunicação e do relacionamento de 

todos. As ações de endomarketing visam a conquista da empresa com o funcionário, 

fazendo com que ele vista com orgulho a ca..-rnisa da empresa e passe a ver seus colegas 

como u."'Ila gra.'lde família. 

Essas acões farão ta..tnbém com aue ocorra uma meLltor comunicacão dentro da 
, .L , 

empresa. 

5.1.2 IDENTIDP.J)E CORPORTIVA 

A commlicação visual da empresa é uma das mais i.--nportantes ferramentas de 

commlicacão noraue_ nor seu intermédio ocorre o primeiro contato e o reconhecimento 
~ .1. .J_ "' L 

i.'licial da marca e da empresa, conferindo-lhe identidade e personalidade entre todas as 



demais marcas e empresas. Aparece na forma de logotipos, cores, símbolos, decoração 

de fachadas e veículos, papelaria, embalagens, uniformes, etc. 

Todas as normas de padronização da marca devem estar detal~adamente 

discriminadas em um manual de identidade corporativa da empresa. 

Qualquer forma de aplicação da logomarca, que ven..lJ.a a ser utilizada fora 

destas normas, descaracterizam a empresa. 

5.1.2.1 PLJ\.NO DE IMPLANTAÇÃO 

A utilização destas normas deve ser amplamente divulgada para a empresa, 

afim de que todos tenham conhecimento das normas que serão adotadas. 

O processo será iniciado pela comunicação visual dos departamentos - placas 

de identificação setorial. O departamento de marketing (funcioná.rio Sergio 

Fleischfresser) ficará enca_tTegado pelo orçamento, aprovação da arte e produção, e 

pela aplicação do material, até o mês de setembro de 2002. 

O ah . .tal uniforme dos ftmcionários será trocado pelo proposto no manual de 

identidade corporativa. O controle da utilização e da produção será feito pelo 

depa._rtamento de marketing (funcionária Selma Albini), que ta..T..bém será encarregada 

da produção de novos crachás de identificação. 

A atual papelaria (cartão de visita, papel ca..rt:a, envelopes, formulários), será 

substitttída pela proposta no manual, a medida em que a primeira for se esgotando. O 

depa..rta..TTiento encarregado por esta mudança é o de compras, com a orientação do 

depa..rt:amento de marketi..ng. 

O departamento de informática será responsável pela implantação de todo 

material gráfico nos computadores, como papel de parede, · timbre para 

correspondências via e-mail., papel carta, etc. 

As placas de identificação da empresa, a frota de veículos, propaga..qdas, devem 

ser produzidas de acordo com a proposta no manual de identidade corporativa e 

amovacão do deoartamento de marketing. 
~ • J. 



5 .1.2.2 RECURSOS 

Haverá o custo da criação do manual de identidade corporativa de acordo com 

às necessidades atuais da empresa, orçado em R$ 1.600,00, a ser produzido pela atual 

agência de publicidade com o prazo de 45 dias. 

Os custos de produção dos demais itens serão os mesmos que vêm sendo gasto 

atualmente. 

5.1.2.3 EXPECTATIVAS 

Espera-se que através da padronização da comunicação visual, os públicos 

reconheçam a empresa ou a marca diferenciando-a das demais. 

5.1.3 SISTE~vL.\TICA DE VENDAS 

A atual sistemática de vendas da Michelangelo no mercado interno, funciona 

através da venda passiva, isto é, o comprador dirige-se ao show-room atrás do produto 

desejado. Existe também u..-rna única pessoa encarregada de prospectar clientes 

potenciais. Esta pessoa se dirige aos arquitetos e construtoras levando amostras de 

materiais, catálogos, etc. 

A nnarntl'darlP rlP f'nnstrutnr!;ls p !;lrau1tetos e' mm'to ftr!;jndp O"'"'a ser· ate:ndido oor .. l-\_ "'1..~ '- _ """-"' ......._V ....,V.L.L w,.....a_ '-"'-".._'-4- ...,.. ~ .1_ _..._... ... .._..._ .... &a.J.l_ -""' .1_ U.L - '""" J.: 

somente um vendedor. Por isso é necessária a implantação de mna nova sistemática de 

vendas, fazendo com que as vendas no mercado interno cresçam e os clientes recebam 

''nm melhtw atp.ndl~m·en+o ........._._.L .L ..L.L.L'-..f.L '"".L.I. .L L " 
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novas funções de venda ativa, pessoas encarregadas de buscar e manter potenciais 

cons~T.idores. Como hoje a empresa já possui u..111a pessoa capacitada, com formação 

uma pessoa atenda as construtoras, pois no atual mercado competitivo, os concorrentes 

não esperam que seus consumidores venham até a loja. O processo de rema..nejamento 

será efetuado pela gerência de vendas (Anderson Rattmat)Il) e pela supervisão de 

vendas (Simone Kovalhuk). 

A outra forma de venda ativa é à busca da fidelização de arquitetos e designers 

para a especificação de produtos Michelangelo. Essa fu ... 11ção seria executada por dois 

profissionais da área, que iriam aos escritórios de arquitetura e design, mostrando o 

diferencial e as vantarrens dos nrodutos Michelanrrelo. colocando-se a disnosicão nara 
'""" ..L c....,.l .J .1. " .1. 

solucionar qualquer problema 

Para suporte da venda ativa, é necessário que haja u..111 comprometimento de 

toda a equipe de vendas, pois o papel principal da vendedora de "rua", é o de angariar 

vendas, e quem dará continuidade ao processo de orçamento e detalhamento, é a 

equipe interna de vendas, sob controle da supervisora de vendas. 

Fatores fundamentais, como reu..'liões periódicas, prerniações, incentivos e 

competições sadias, devem estar presentes no dia a dia da equipe de vendas. Fatores 

d k . ffun' ,. s. que deverão ser gerenciados pelo departamento e mar etmg \ ~cwnanos u ergw, 

Selma e i~~n..derson). 

5.1.3.2 RECURSOS 

O custo necess:lrio para a implantação desta nova sistemática, é o da 

contratação de duas novas vendedoras. O salário inicial de uma vendedora, com 
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formacão Supenor p....-. af""'~i-atura de<"l.<n'l OU ""nc.anh,....;, e' Orla D$ 1000 00 fi, a1<:. > ~.lU ~U..lL'-' > .:> fSH '-' ~fS'-' !...UU.lU. · ~ U.'-' .H. .V\) > • ' ~ _::, 

comissão de 1% de toda sua venda concretizada. 

A terceira pessoa a atuar na nova função, virá do atual quadro de vendas. 

5.1.3.3 EXPECTi\.TIVAS 

Através desta nova sistemática de vendas, espera-se que o resultado das vendas 

no mercado interno, cresça substancialmente ao longo de seis meses em 50%, e que a 

:Michelangelo atenda bem seu principal foco, que são obras de grande volume de 

mármores e granitos. 

5.1.4 PLAl'~O DE C01.1lJNlOCA .. ÇÃO DE 11A ... ~TTI'-JG 

A a.~pla ga.-rna de ferramentas de comunicação, mensagens e públicos toma 

obrigatório que as empresas se encaminhem para uma comunicação integrada de 

marketing. 

Um plano de comunicação de marketing é fund~l'llental para que a empresa 

~Aichelangelo, organize seu processo de comu....Ucação, agilizando, facilitando, e 

analisando com eficiência todas as ações de comunicação adotadas pela empresa. 

Para sistematizar o processo de comunicação, foi desenvolvido um plano de 

comunicação de marketing para a empresa Michelangelo (l\.c1>..JEXO 4 ), visando a 

organização da comunicação. 

O departamento de marketing, sob aprovação da gerência e diretoria comercial, 

deverá executar todas as ações contidas no plano, ao longo do ano de 2002. 
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A mensuração de resultados deverá ser implantada, avalia..'1do qual foi meio de 

comunicação que trouxe o cliente até a loja, o resultado das vendas, e o impacto no 

público alvo. Esse controle será efetuado pelo departamento de m~rketing, através de 

questionários para os vendedores (A..li.JEXO 6) e relatórios de evolução de vendas. 

5.1.4.2 RECURSOS 

Todos os recursos financeiros que serão utilizados para a aplicação do plano de 

comunicação, estão descritos no budget de marketing elaborado (ANEXO 5). 

5.1.4.3 EXPECTATIVAS 

p ~o 1 ~d 1 ...1 o -...1 ..... spera-se que com a aprovaçao e Lmp .. antaçao Lo p .. ano Uce comumcaçao ~e 

marketing, as ações ocorram com mais eficácia, mostrando assim o resultado a curto e 

longo prazo de u..ma comunicação integrada bem planejada. 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

da empresa ~1ichelangelo para com , · seu público-alvo, ampliando ass1m o 

fortalecim_ento de sua marca e seu volume de vendas. 

Através do estudo foram encontradas algu..'llas falhas no atu.al processo de 

comunicação de marketing. Falhas estas que serão solucionadas através das quatro 

propostas presentes no trabalho. 



Com a utilização do trabalho a empresa irá compreender melhor quem são os 

seus clientes e como melhorar sua comunicação com os mesmos. O processo de venda 

se tornará mais eficiente; fazendo com que os resultado s esperados sejam 

conquistados, através da comunicação da empresa e de sua equipe de vendas que 

esclarecerá para o nub!ico alvo as va...llta!lens e beneficios dos nrodutos Michelan2:elo . 
.._ c..,...' .1.. ........ 

6.2 RECOMENDAÇÕES 

Para a i...'TI.plantação das propostas citadas neste projeto; é necessário o 

envolvimento de toda a diretoria e gerência da empresa, para analisa-las e adapta-las 

aos seus devidos depa..rta..l'llentos. 

A efetiva continuidade das propostas é extremamente import8.nte para que o 

objetivo do estudo seja cumprido. 
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ANEXO 1 



Organe»!graaii'W'IIaa - IEl•ill·-te»ria Ce»rn-rcii-1 Out/.2C:,CJI"'I 

[

"' DIL Com:ncll;wl- CC: 02=.-J 
Br. Paulo C FIEtlschfress.a•r 

Total Dlretorla: 54 

•..a'-:::::~~1r~::::::::::::~-----r ...................... ~;~·;,:;,~·.;;·;:;;;"·"'"''"""'"''""j svcretérla-c7~ __ _] 
ª Oualldede f'"'' Sra. Sand.-a LisbOa 

l ...... ~··················································· .. ····j ~-_______ __r=-· . 

[

f.\dn"'l C€1ntreJ/PianHJI::tnlento- c. c: 01 1 
S.-. Chlakl Tokurnl 

Total: 8 

·~---·-·-·-·--· 
[~:las~~ M~~atln~- CC:71 I [- p,.::,,s.;f-:~~---J [.. J'\dln-Finan~eil'o- CC: 3 ~ 

Sr. Alllderson R•:attmann .sr. E:lton R. Adam Sr-. Lulz Lemos rv1elna 
Total: 19 Total: 1 Total: 16 ·-'I"'-"'_________ .._ ----- ----·---·--·-

·{~;:;-;;:~~~~==;;;-:7<;·;~;;] ' 1j_..!!~--·-· -------·----
Anal. de Suporto -Gc: 08] 

..Janh· E Tlbes --·-------· [ :~;:-,;;;-:-;~-;;;;--] 
1deu-son Chemlm --·-·-·--· ·{:c F~~~:;:;-;;,;):'"'cc::.] 
(Vu.go) ·-·-·-----c---------] ,., R«:~ocepção- CC: 01 

Mlrla.n Cunha ---- ---~tente A<lm Central- CC: 01 

•- Rosan:.:,~.:.:;_ --' 

{:------] Estagiérla- CC: 01 
Ana Paula Loquuta 

·=- --·---

·{ Vendas Cons Fines I- CC: 71 ] 
SlmQne FlalsctlfreH.ser 

-·-----·~· 

Vendas 
Danlelle Marques 

Vendas- Loja -CC: 71-] 
L...,.~~=-•"•a•d0o ____ ,l 

1---G----·;:~ .~sslstente Vendas 
WI3Shington Fernandes 

. ----·--·--

·-----::1 M~Hketlng -CC: 70 
Sérgio Flelschfresser 

~-·--·------
Pro~~~~- d;-Ven-d~----=-CC: 7 ·1~ 

(Vago) - -·--
Vendedor E >eterno- c::,:,::,] 

(Vago;. 

' 

Projetas- cc: ~o, 
Marlene Ka.nda 

, ______ .... 
Asslst. Adm. Vendas 

NOE'II MamedEI 

[-------------~ Ger.Vendas 
• Sr. Gh,vanl Ara.ldl ·--·-·-·-·-·--·--
{-------~ Trader 
' Alath-a•a Macane1 -·-· -·-·---- 1

--------------------J ,, Contabiii<Jiadc;:,- CC: 03 
~ Antonio PC)ISEiqUli'l 

. ·--·-·-·-·-·-·-· 
C

----------~ 
.. F=tosangela ·G Pol121nl 

·-·---·---c --------------1 • Ta1lan1:5 Nogueln3 

---·---·-
G --~ ·rracler 
' Lulz. Clt:tudlo Vargns ------ [ ------------] ,., Coord. Financeiro- CC: 03 

Fernu.ndo Blttencourt ---·-·----·--c E:sotaglérlo 
" Eduardo Gornes -------·1 ·{ ___ Co~,ta~-;-~~e<;eb~~-;:---) 

Adriano Kollross 
___ , _____ _ 

C -----] Analista 
' Luclanl de Llz -·---·-
{ -------------] Assistente• 
' Ellsa.ngelel Rlbeln:l ·-· -

---------] Contas 21 Pagar· 
Regina l::"leischfresser 'B·----------------

Awclllar 
·{ Elol!;io Gamaq;~o J ·-·--·-
{---------~ C>fflce Boy 

L-e•andro Sa.k:lanlha ·--·---·--
{-----------~ Ass. Flna.nc·elro 

Ana LUcia Braga ·---·--·--·-;=~~~a~=~~7 ~ 
rvtarco:s S ubkovlak 

~·----·-·----
.. ----;~;;::-~~;;::;-·--~ 

Déb·ora. "t--·----·{ R::;~;;-;:~=·-
lsa~::!.:!:~tas IJ 

{];;-;;;;~ F~~:a J 
Derll dos Santos ·-----{~~:~u-;;;;~;;:;;;-;;:;;;;:;J 
Van o -----·---

-------·-:~ TecL Seg. Trabalho 
José Altornlr R. ·-·--· ----
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ORGANOGRAMA DIRETORIA INDUSTRIAL • Alteraçãt~t • Out/20011 

[
----~ Dlr. Industrial 

Lincoln L. Fleischte~mer 
Total da Dlretorla: 197 

---:r:·-
J----------------r-----------~-------- --I--------------c-------------1 

[

- Adm. ;;:;,rodiiÇâ~~;:: 3~-J -----;~C.P~- CC: 3:11 J [~;.;u~CC: ~-;;--] [--~nçã~~;;~--J [--~m. ~~das-CC;;;--] [~:-;:xp;!dlç-~·-CC: ;;--] 
Valm1r We1Uer OriEti Pereira Luciano Castre Déci•o Seleme B<lnislou Danski EldEir G<>U'"'"' 
Total: 60 Total: 13 'l'otal: 3'1 Teria I: :21 Total: 5~ Total: 20 

...... -·-·-·-·-·-·-· -~~-·-----· ·--·--·-·--· ·-·-·---·-· -·-·--·-·-- ·-·-·-·-·-·--
[----;;;~~-~;: 41 ___ ] -c~~-:;;;;:~c: ;;--] --;-;;;;:rari~~;;;;;--J ·;,;;.;,~~~-;~;-] 

14 Funcimários 3 Funcionários 27 Funcic•nários 15 Funcionários -----·-·--· --· ,... -- ·-·-----·-·- -·- -
-[----;;;,~~~:-;;---] --Pálio d;;locos~::_J Serviço de Medlçã~-;;:J Construção Civil ·C::J: :14 

16 Funciooários 9 Funcionários 2 Funcionários ·t Funcionário --------· -- --·-
-[-;,~:;;;;;;;;;;:-;;;-·] -{·-~;;;;-_-;;;:=Jo Adrr;:;;~-;:-;;;;;J -Compra;:-;;;;;--] 

3 Funcionáric~ 1 Funcionário 'I Funcionário -------·--- ·----· ·----- -·-·----
-[--;;apa ~e~~~~ ] 

12 Funciooáric}s ·---·----
·[:~apa P•~lldo-;:-:·;;~:J 

11 Funciooários ----·---· 
-~rv F::ln Diamantadas :~;;-] 

3 Funcionários -·-·----· 

·-· Chapa Bl~ço ·::50 •=] Transporles ·CC: 26 
3 Motoristas 

Julda Ve1~de Tun;s . CC: :...J 
14 Funci()nános 

I ·-·----·-

·{_:ozlda Be;;;~~.;;;j 
-·------·J 

Juldll A Clhocolate. ~C: ;~ 
I _________ J 

·-c~·stas ·CC: 20 
2 Funcioncirios ·-·---

-~sto~ue ~;;--CC;: 35 ___ ] 

4 Funcionários 

~-·---·--·-·-· 
·-;;toq~e <:llap-~c: :;;--] 

4 FUI>eionários 

~--·--·----· 
-~:;~.MI-.-;;;;;·--] 

6 Ful>eionários 

~·--·-·------· 
-~~~;:~~~~;-] 

2 Funcionário ·-----·-·-·--
Faturamen;o/Admlnstraçã~·CC:j 

3 Ful>eionários 

~·--·-·-----
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ANEX03 



Dep Vendas e Marketing -Mercado Nacional- CC: 71 (Ver. Out-1) 

Dir Comercial • CC: 02 
Paulo Flelac•rr .. ser 

Comltt de Qualidade Geatio de Pre~;os 
Prisclla Fleisc•rre-r 

Ger Veada ellarketlag· CC: 71 
Alldersoa Lulz Rllttmaaa 

Total: 18 

Assist. Adm Veadas 
Noeli Mamede 

Veadas Coaaamldor Flaal Veadaa • Corporativas Promo~;io de Vendaa Marketlag Ateadlmeuto ao Clleate 
Simone Flelschfresser llton Nlcolate (Vago) Sérgio Flelschfresser • 1 José Paççelll Amorln • 2 

Varejo (Show-room e Lojas) • 9 Construtoras • 3 Vendas DI retas • 2 

K 1 Vendedora H Prom. de Vendas (Espeelf) I ~ ............ ~. I Projetos I Tania Machado Alessandra Bagglo I (Vago) Mariana Suemi Ka~da 

H 
I .. ~ ................................................................. -t I r··----------------------------------~ 

Vendedora y Prom. de Vendas (Const) .I I·{ Represeataat•s I 1 Medidor ·CC: 60 I 
Danielle Marques Cristiana Miolo 

I ........................................ , .... ···-----~-~-~~~~~-~:~~-:~ ........ 

H 
I r ....................................... , I r··-----------------------------------~ 

Vendedora !.

1
Parceiroa comerciais l Medidor· CC: 60 ! 

Renata Andrade 
...................................... J ··t ......... ~~~~~~~-~~-~~~ ......... J 

H 
Vendedora 

Márcia Berger 

1 Vendedora 
Mdrea Nogueira 

1 Coord. Venda Loja 
Teima Machado 

I" 

K Assistente 
Washington Fernandes 

~uxlllar de Vendas I 
Marcelo Leite 
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-------~ ---

Mil c·· .. H" I ANIGET n ... 1i .. '.!EIJ . · .. · • :Lu 
~----- ~---------- --------- -------~-~--- -~~---

PLANO DE 

COMUNICAÇAO DE 
...... 



COLETA DE INFOR~1AÇÕES DE BRIEFING DA E~!PRESA 

MICHELANGELO 

PRODUTO 

Nome: tvfármores e Granitos 

Categoria: Construção CiviJ 

Local de Uso: Revestimentos nara nisos e naredes 
.1. .1. .1. 

EMBALAGENS: CAIXAS DE PAPELÃO EM ENGRADADOS DE f\.1ADEIRA 

Di...'Tiensão: 30,5 x 30,5 x lcm I 40,0 x 40,0 x lcm I 45,7 x 45,7 x 1,2cm 

Formas de uso: Constn.1ção e Reformas 

Preços aos canais de distribuição: Tabela única 

COMPOSIÇÃO INDUSTRLAL I J\1ATÉRIA-PRJN!j,.: BLOCOS DE MÁR.MORES E GR.A.NITOS, 

EXTRAÍDOS DE JAZIDAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS. 

P • • • ' • d• .f. • ri I - " • rmcipais caractenstlcas J.erencm ... oras em re~açao a concorrencm : 

........_ RPuPgt-imentn r~l-ibrarln de 1 cm ecnpssura· 
&...-,/ ..... ·"" '-.L.A._.L .L.L """ '-"'-".L..l. ..... v .... .L.L.L I.J..L"' ' 

q Qualidade do produto acabado; 

q 1'.1aterial com acabamento perfeito (Bizel). 

Imagem .rln ...... 0.r~ .. t 0 ""' on.a. .. "'odo • aa •• '-4V y• u.wt. • aav •~•""'• """ oe 

q Produto com Alta Qualidade; 

q Preço Alto. 

Principais pontos positivos do produto: 

q i~ .. cabamento; 

q Polimento; 

q ·Menor Peso; 

q Embalagem; 

q Facilidade e Agilidade na colocação; 

c> Economia significativa na obra e sua maior valorização. 
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Principais pontos negativos do produto? 

q Preço superior em relacão ao ureco 
> .L • praticado no mercado para produtos 

similares; 

q Imagem de sermos uma empresa com preços caros e que não tem interesse em 

atender o :Mercado Lflterno. 

Influências ambientais, culturais, religiosas, geográficas : 

q i\.mbientais: Degradação da natureza; 

q Culturais: Associado ao luxo, requinte, nobreza; 

q Geográficas: Regiões de clima mais frio (Sul do Brasil). 

MERCADO 

Tamanho do mercado : 

c:> Através de pesquisa realizada com empresas do setor de construção civil -

(Pesquisa EC/ IEP/ SINDUSCON/ ABENC/ FEAPAR/ ~ASCOM), estima-se 

que a Michelangelo esteja com apro:xh"'ladamente 23% do mercado em 

Curitiba, sendo que este mercado sejà por volta de R$ 1.600.000,00 mensal. 

Principais nichos e segmentos de mercado : 

q Construtoras, Grandes Obras, Consu..tiÜdor Final, Especificadores 

Participação do produto no mercado : 

q Próximo a 15% 

Evolução do mercado : 

q O mercado de Curitiba (Pri..ncipal-rnente ), tem tido um cresci..-rnento constante na 

área de construção civil, onde a utilização de gra."'lito tem aumentado 

consideravelmente. 
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c:> Encontramos um mercado em ascensão onde Construtoras de ponta estão 

adotando a tecnologia do revestimento calibrado de lcm, porém ainda com 

forte presença de empresas com materiais similares com preços de 25% a 30% 

mais baixos que os preços praticados pela Michelangelo. 

CONSU~MIDOR 

Potenciais clientes : 

c:> Construtoras; 

c:> Grandes Obras; 

c> Reformas residenciais classes A e B; 

c> Reformas residenciais classe C (Através de preços atrativos e Prazo de 

pag~tnento prolongado via Financeira); 

c> Revendas de Pisos; 

c> Grandes revendas de material de construção. 

HÁBITOS E ATITUDES DOS CONSUMIDORES EM RELAÇÃO AO PRODUTO, TAIS COMO 

PERIODICIDADE DE COMPRAS, QUANTIDADES COMPRA.DAS, PREFERÊNCIAS, ETC: 

c> PERIODICIDADE : DE ACORDO COM AS OBR_AS; 

c> QUANTIDADES: 10M2 A 10.000M2- MÉDIA MENSAL 4.000M2; 

c> PREFERÊNCLAS : ~.1ÁRMORE BRANCO PARANÁ, GR_ANITOS CLA .. tzOS, MÁRMORES 

Il'.1PORTADOS- TA._\1ANHOS GP.A""JDES (40,0X40,0XlCM). 

c:> Nl·. MAIORIA DAS VEZES SEJAM GRl\NDES OBRAS DE CONSTRlJTORA.S OU 

CONSUMIDOR FINAL A INFLUÊNCIA PRINCIPAL É DO ESPECIFICi\DOR D}·. OBP....,<\ 

SEJA, QUE NA MAIORIA DAS VEZES É O ARQUITETO.ARQUITETO; 



DISTRIBUIÇÃO 

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO : 

q Curitiba: 

9 Nacional: 

Loja Própria 

Revendas de material de construção (Estudo) 

P?.rcerias (Em anda..'nento) 

Representantes 

O que pode ser feito no sentido de que esta distribuição possa ser 

melhorada? 

66 

q A criação de lojas próprias e ou em parcena, localizadas em cidades com 

grande potencial e cresci.-rnento do mercado da constru.ção civil. 

PREÇOS 

q Tabela de preços elaborada a partir dos custos, impostos, comissões, matéria

prima. !\1argem Bruta 25%>. 

9 Restrição : Nossos preços estão entre 25% a 30% mais caros do que os preços 

praticados pelos concorrentes no mercado. 

RAZõES DE COMPRA DO PRODUTO 

9 Em certos casos vemos razões emocionais, por ser ll.L'TI produto sonhado pelo 

consumidor(o preço não influencia). Em outros casos racionais, por ser um 

produto especificado por detenninado projeto (preço influencia); 

9 O produto é comprado por sua beleza, requinte, nobreza do produto; 

q Toda compra deste material gera como beneficio a praticidade de colocação, 

manuseio, limpeza, ma..11utenção e beleza. 
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CONCORRÊNCIA 

Con~>nrrant-e" d·I .. "'ÍO"' nrod••;.,.,.., e .foh .. ;"antes • II..,.U.I. I "'I.!.'- t.JI I""' •~j J..II !d. ... V.:J Iü!IJI ...... • 

c:> Em grandes volumes (obras) de pisos de granitos, encontra..tnos como 

concorrentes diretos a ~1arbrasa e as empresas do Espírito Sa_nto. Hoje na sua 

maioria as construtoras em Curitiba e gra._t]des obras o uso do granito de 1,3, e 

1,5 tem tido boa aceitação e os clientes vão diret&"'TI.ente a Cachoeiro-ES para 

fazer os pedidos; 

c:> Qmmdo tratamos de obras que envolvem serviços de Ma..rmorarias, temos como 

concorrentes na região de Curitiba : V ardânega, Colorado, NPK .l\1ánnores, 

Ma_rmotipa, Lavoro, Imagram, Belas .Artes, Margo11; todas empresas de menor 

porte. 

Preços praticados pelos concorrentes : 

c:> Devido a estrutura de nossos concorrentes seus custos são menores, fazendo 

com que os preços tomem-se até 30% mais baixo do que os nossos em obras de 

sob-medida. 

POLÍTICA DE VENDAS PRATICADA PELOS CONCOR...lffiNTES, COMO DESCO"NTOS 

ESPECIAIS, BONIFICAÇÕES, PRAZOS DE PAGAMENTO, ETC., QUE DE CERTA FORMA 

FACILITAM A COMERCLJ\.LIZAÇÃO : 

c:> A ~Jf ... AJORIA DE NOSSOS CONCORREI\TTES TEM TRARALP .. ADO COM PREÇOS CADA 

VEZ M.A.IS BAIXO, COM M..ARGENS M..AIS APERTADAS, ALGUNS CASOS COM 

W~GEM ZERO, F.A2ENDO PER..t\-fTdTAS EM CERTOS CASOS DE ATÉ 70% A 80%; 

c:> Algnm.as empresas compensa..'TI suas margens nos produtos que são enviados ao 

mercado externo, sendo assim criando subsídios para venda dos materiais no 

prazo de capital de giro ou caixa; 

c:> Os concorrentes oferecem uma comissão de 10% para os a..rquitetos 

indicarem sua empresa, enquanto a !\1ichelangelo só oferece 5~1o-
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q Positivos: Prazo de entrega; 

Preço; 

}Aaterial de boa qualidade. 

q Negativos: Material não ser calibrado com lcm espessura; 

COMENTE OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONCORRENTES INDIRETOS E SUA INFLUÊNCIA 

SOBRE O MERCADO E SOBRE O PRODtJTO : 

q Revestimentos cerâ.micos, porcelanatto, cerâmicas que imitam pedra, ca...-rpetes, 

laminados de madeira produtos que substitu.em os revestimentos de mármores e 

granitos, mas apresentam algumas desvantagens, tais como : A beleza e 

durabilidade dos revestL-rnentos de má_nnores e granitos. 

COMENTE AS PRINCIPAIS CAMPANHAS DE PROPAGANDA DOS CONCORRENTES, 

QUANTO A ·vERBAS, SUCESSO/INSUCESSO, MÍDIA, ÉPOCA, ETC. 

c:> Devido ao tamanho da estrutura dos concorrentes, eles não realizam grandes 

campanhas, as formas de comunicações utilizadas são anúncios na lista 

telefônica e raramente em jornais, outdoor e rádio. Um caso de sucesso, que 

podemos citar é o quiosque da NPK :Má..rmores no Shopping Crystal, que 

alavancou as vendas e reforçou muita a marca deste concorrente. 

COMENTE A ATUAÇÃO DA CONCORRÊNCL.\ NA ÁFFA DE MERCHANDISI1"'4"G E 

PROMOÇÕES (PEÇAS, TEMAS, PRESENÇA, ATUAÇÃO, RECEPTIVIDADE JUNTO AO 

PÚBLICO E JUNTO AO COMERCIANTE, ETC. •• ). 



69 

PESQUISAS 

Pesquisas realizadas : 

c:> Foi realizada u.TTI.a pesqmsa ju._l)to à Gazeta Merc~qtil e verificado um 

crescimento na construção de imóveis de alto padrão, i_móveis esses que 

utilizam mármores e granitos. 

OBJETIVOS DO MERCADO 

Defina os objetivos de mercado para este produto : 

c:> Aumentar nossa participação no mercado de Cmitiba em 15%; 

c:> Ah"'rtura de no''"S m"'r~"aAos n" n ... .,s11· -AV'\..t I. · .!...!. YV .1....1..!.'-' \..1 U 'u .LV __J_J.l.U..u.l...l.' 

c:> Conquista e fortaleci..--nento da marca ~1ichelangelo no Sul do Brasil; 

c:> Au..TTI.entar fatmamento atual mensal de R$ 400.000_00 nara R$ 700.000_00. 
,1 .1. • " 

OBJETIVOS DE COl\/IUNICAÇÃO: 

Defina os objetivos de comunicação para este produto : 

c:> Comunicar às construtoras, consu.Tidor final, arquitetos e especificadores dos 

produtos sobre os diferenciais do revest'..mento 1 cm calibrado, transporte, 

estocagem, a frm de que gere a compra dos produtos da .t\1ichelangelo. 

CONTEÚDO BÁSICO DA COMUNICAÇÃO: 

c:> Relação custo beneficio do produto; informações objetivas; 

c:> i\.tendimento da demanda com o lema "PRONTi\.-ENTREGii._"; 

c:> Qualidade superior. 

SISTEMA DE INFOR1V1AÇÃO: 

l1 .. J\1ichelangelo adquiriu este ano um novo sistema de informação da empresa 
DATASUL, qüe possui tecnologia suficiente para emitir relatórios internos de diversas 
áreas, relacionando todas as informações e integrando o sistema de marketing e 
efetttando pesquisas. 
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MÍDIA: 

c:> ~1ala direta, eventos e venda pessoal (através de visitas periódicas); 

c:> Verba de veiculação de R$10.000,00 mensais; 

q Pen'orlos de """1~'nla"a~n . Abr11 1unhn 1ulho e "'go"'to· .L - u, \''='..L'='"'-""-_._1.-Y v; ..l~ I .~...~.,J '-';;J _.~.__._.~. a'-;:;.,, 

Praças de veiculação : Cu..ritiba e região metropolitana, Florianópolis, Vale do Itajaí, 

Porto LAJegre. 

MIX DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

1) Identificação do público-alvo : 

Construtoras de grande e médio porte localizadas em Cu..ritiba e região 

metropolitana e o consumidor fmal. 

2) Determinação dos objetivos de comunicação : 

As construtoras devem ser levadas a ter uma atitude favorável com relação 

ao produto. As construtoras se encontra.."'ll no Estágio afetivo (simpatia, 

preferência, convicção) e devem ser transportadas para o Estágio 

comporta.-rnental (compra). 

3) Planejamento da mensagem : 

Nossa mensagem deve gerar a conft .. rmação pela escolha da marca e 

4) Se!eção dos canais de comunicação : 

Canais pessoais: contato de duas pessoas- venda pessoal; 

Canais impessoais: mala-direta e eventos direcionados às construtoras e 

arquitetos. 

5) Seleção da fonte da mensagem : 



71 

i·~ venda pessoal é feita através de profissionais capacitados (engenheiros, 

~rnut"tetl"\c rlPc-in-ners\ qup nocsupm CAuPPl'lffiPnto soh_ re: a~ obr·as e o "-'- '1. "''""'...,, ""-'-'"'t.Ji'.._OJ.i.- ..._ }' v y .,;~ "'._.... v ... ..,..""'.._.._ .._""' ... .._"' ~~ _. ...... 

produto gerando credibilidade e confiança. 

6) Coleta de feedback : 

Utilizaremos pesquisas sobre satisfação do cliente-construtora a respeito do 

vendedor, atendimento, sobre o produto; e ta..mbém análise do cliente 

perdido. 

7) Definição do orçamento total de promoção : 

O orçamento total é de R$60.000,00 para 4 meses, incluindo 120 malas-

direta/mês; u.m evento a cada mês, que consiste em um j?.ntar com palestras; 

uma feira e a visita do vendedor. 

8) Definir as ferramentas de comunicação a serem utilizadas : 

Propaganda, Promoção de vendas e Venda pessoaL 

para trazer um melhor posicionamento mercadológico da empresa no varejo. 

É necessário atingir nosso publico alvo, arquitetos, pessoas que estão 

C"nstn•1nr1" p ..... f'".-.nanrl" da ~'la"""' A "' B d<> .corma ~"~'l"' ""'"" f'r1tÁn·os rlemogra'fico V • U..!..LJ.UV '=" L'='.LV.!...!.J...L U..L~V L \oo'.L t,.~k.l...... ..... 5 '- \..< .l_l .!.l..L l. "i"'-""' ~\;tU~ V..L.I.l,\..' .!.. ' U .1.1. 

(Região Sul), Geográfico (f~111ílias 30 -45 anos, classe l"'~ e B), Psicográfico (pessoas 

bem relacionadas), Comportamental (pessoal que gost&'TI de estar sempre com o 

melhor), de forma que todos esses critérios sejam preencl>.idos e supridos. 

n . , . 
_..... tagnostico 
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Oua! a "'itua"õ"' do "'"'11 nrndutn O"' m"'rcadn? ......._ ~III,. - "'U-\.i !oo:::J'-'.,.._ f-'A '-' __ t,.V _-_\_.i ••'-'• "-'-' ~ 

É o melhor no seu segmento, possuindo a melhor relação custo e benefício, com 

o o o 1 o s d" .c o 1 d o d o _] o custo m1c1a.. supenor ao concorrente. eu 11.erencm.. enva a muustnalização, 

gerando melltor acabamento, polimento, medida exata. 

Prognóstico 

O que você acha que deverá acontecer com o seu produto no mercado? 

Esbarramos num problema cult>..rral, onde agora algumas empresas da área da 

construção civil estão se adaptando e modernizando ao conceito "Piso O", utilizando 

revestimento calibrado de Mármore e Granito com lcm de espessura calibrado. 

Deverá aumentar significativa.rnente sua pa.rticipação no mercado de Curitiba e 

iniciar um traballto de pa..rticipação e penetração de mercado no Sul do país e no Brasil 

como um todo, devido ao plano de comu..tricação da empresa em difundir a percepção 

de que o produto possui o melhor custo x beneficio. 

Ameaças e Oportunidades 

Ameaças: 

c:> Crescimento de produtos sitnilares com preço i..~erior; 

c:> Cl" fri c1 r · "b nna o u.e ........ untl a; 

c!> Não há uma regulamentação para extração de jazidas; 

c:> Possível queda na construção civil. 

Oportunidades: 

c:> i~ ... bertt1ra de novos mercados; 

c:> Parcerias com outras empresas; 

c:> Revenda em materiais de constru~ção; 

c:> Novos representantes. 
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Próximos 03 anos 
c> .Modificar a imagem da empresa junto às construtoras em Curitiba de produto 

caro (empresa que não se importa com o mercado interno); 

A.bertura de novos mercados; 

Aumentar o volume de vendas e faturamento em 150%. 

12002 12003 I""A"'• I 'LvU4 
i 

Aumentar o volume de vendas 150% 150% 50% l 
Próximos 12 meses 

c:> Aumentar volume de vendas em 10%- 1°. Tri1-nestre 

c:> Aumentar volume de vendas em 20%-2°. Trimestre 

c> i\.umentar volume de vendas em 30%-3°. Trunestre 

c> i1. .. .umentar volwu.e de vendas em 40% - 2°. Trimestre 

Estratégia 

Próxin1os 03 anos 
c> Investi_r em markef..ng agressivo ( campanhas promocionais, ca..'llpaD_has 

l·nsti.tuc1nn<>-is mala t11rPta p fttle11za"a~o )· .._ ... "".._.._Ui. ' - _._ - -....... ....... ""' - "' ..._.1_...... ....... y /' 

~ .r:A~umentar foco de atllação no sul do Brasil; 

<> 1\.bertura de lojas; 

Próximos 12 meses 
c> Campanha promocional (rádio, tv, outdoor, mala drreta ); 

c:> Plano de incentivo para vendedores (premiação ); 

c> Pre"o· ..l. A 'j' 7 

Q Parcerias comerc1a1s; 



c:> Representantes 

c:> Profissionalização na área de vendas; 

c:> Pontos de venda I distribuição; 

c> Abertura da !v1ega Store ~v1ichelangelo. 

Estratégia do Produto 

c:> Introducão de !!l"arlitos claros e econômicos na linha: . ~ ' 

c:> Fortalecimento do material Branco Paraná na linha; 

c> Excelente embalagem, com grande diferencial de marca. 

Estratégia do Preço, Descontos e Condições de Pagamento 

c!> Preços: Revisão Preços; 

Adequação de preços aos preços praticados no mercado; 

Di.tyl.iTJuição de l\1argem Bruta. 

c:> Descontos : Política de descontos diferenciadas a Construtoras e grandes 

obras. 

c:> Condição de pagamento: Construtoras - i\té 5 vezes s/ juros 

E t f , • d .r t .h • -s ra .. egu1 .e ... Is n ... mçao 

Consumidor fmal - Ca..rtão de crédito 

Financiamento via 

Financeira~ 
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c:> Filiais/a.rmazéns: Novos pontos de venda em Curitiba, l\1aringá, Florianópolis e 

Porto i\:t..legre; 

c:> Tra.11sportes: Estudos de logística de suprimentos, para reduzir custos, 

utilizando o transporte ferroviário e ma.~timo (cabotagem); 

c:> Estoques: Grande quantidade de estoque, liquidação do estoque, transferência 



Estrofe'~~·(> do. uo.ndo., 
4-1-lll- s, .... "'"'""'· ª~ 

c:> Novos pontos de venda; 

c:> Estruturação da equipe de vendas; 

c:> Representantes; 

c:> Parcenas; 

<> Visitas periódicas por parte de nossos promotores de venda e representantes; 

<> Qualificação da equipe de vendas: Profissionais como designers, arquitetos e 

enger.heiros; 

<> Trei.11amento: técnicas de venda, sobre o produto, motivação, produção; 

c:> L"'lcentivos: comissão, prêmios, bônus; 

c:> Reuniões e Convenções : Reuniões mensais para análise dos resultados de 

Propaganda; 

c:> Palestras e campar.has farão parte da commricação pa..ra 2002; 

q Progr<>ma dP ·uicit!Ois a' f'!:lbrii"'!OI" a.l_.a._.a. '-' 't' .L"-11.&."'-'I.o ..A.'-&- .&. .&_-LL, 
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No vareJO, além de todas as estratégias que devemos uti.liz.ar para fisgar o 

consumidor, necessitamos que o pessoal de vendas esteja alta..-rnente treinado e saiba 

facilmente expor os benefícios e as vantagens de comprar os revesti ..... •.nentos modulares 

Michelangelo. Por isso elabora..-rnos u..-rna lista com os argu..-rnentos dos produtos 

Michelangelo, que será muito bem utilizada por todos os funcionários da empresa. 

VEJAABALXO 

Por que usar os revestimentos modulares Miche!ange!o? 

1. PRODUTO: 

As qualidades dos mármores e granitos ~.1ichelangelo, provem desde sua 

oriaem e formacão ao lon0ao de milhões de anos. na nrofu...11didade da terra, até seu 
'-"' jo / .L 
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Por ser uma produto originário da natureza, os revestimentos Michelangelo 

apresentam características ú._-rücas, que representam seu grande e incomparável poder 

de nobreza, que proporcionam uma maior valorização fmanceira ao empreendimento. 

Principais Benefícios: 

~ Exibe um channe único e i..'ldiscutível; 

<> Cores mágicas e verdadeiras; 

~ Materiais exclusivos, sem a possibilidade de imitações; 

~ Não traz nenhum tipo de produto químico; 

~ Valorização da obra e preservação do acabamento por muito tempo; 

<> Brilho inigualável e incomparável; 

.:;> ~1aterial de grande resistência. 

"' n.~QDTT..r<Á-,-,._ -"'· rn. Uy v; 

Os modulados J\1ichelangelo são processados para os mais exigentes mercados 

nacionais e i._qtemacionais, com as melhores matérias pri.mas brasileiras, através de 

Técnicos alt<h-rnente qualificados .. 

Peças de medidas exatas, calibradas, bizotadas, polidas com alto brilho, padrão 

tipo exportação. 

Principais Benefícios: 

.:;> Pem1item assentamento com junta seca, eliminando a junta de regularização de 

espaçamento entre as peças, proporcionando melhor visualização fmal da obra; 

......_ Fa'c-ill-imneza p m~nutP.nca~{"\. ~ .L.L .._..._ ._y V ..t.L ~._ 1,-V.L.l..J> v, 

~ ~v1áxi..'11o de aproveitamento proporcionando baixo índice de perdas e quebras. 
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3.SELECAO: 

Os revesf,mentos modulados são submetidos a um ngoroso processo de seleção 

e controle de qualidade de acordo com o conceito internacional-mente aceito. Devido 

os mánnores e os grmütos serem produtos naturais, apresentam variações de cores, 

pensando nisso, a ~.1ichela..'1gelo procura est.abelecer a menor variação possível dentro 

da mesma tonalidade. 

Principais Benefícios: 

c:> Fácil paginação; 

c:> Fácil colocação; 

c:> 1\1elhor qualidade; 

c:> Lotes com variação de tonalidades dentro de u...-rn mesmo padrão; 

4. EMBALAGE:rd: 

Após o processo de seleção; os revestimentos modulados são embalados em 

caixas de isopor ou de papelão contendo L1JlpOI1antes orientações para armazenagem, 

movimentação, paginação, colocação e manutenção, 

engradados de madeira e protegidos contra urnidade 

ser 14111 produto sensível, assegura mawr segurança ao produto no 

transporte, evit:mdo escantilhamentos e tri ... ,•.lcas; 

c:> .Maior segurança e rendimento aos trabalhadores no seu manuseio e 

movimentação, reduzindo consideravelmente a fadiga e risco de acidentes; 

~ -Fã.cil transporte, a..rma.zenamento e controle dentro da obra; 

c:> Fácil identificação do material, através da etiqueta com código de ba.rras; 

orientação precisa e segura ao cliente; 
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5. ESTOQUE: 

A ~1ichelangelo l\1ánnores e Granitos mantém nos seus depósitos, estoques 

regulares de principais revestimentos modulares nas diferentes di_mensões e materiais, 

visando permitir a entrega, desses no menor prazo possível. 

Principais Benefícios: 

c:> Próprios clientes podem visualizar, avaliar e retirar o material preferido; 

c:> Garantia de fornecimento do material; 

C> fJtemativas de materiais para escolha e entrega imediata; 

c:> Pennite complementação de pedidos, exceto no caso de lotes descontinuados. 

6. ASSENTAMENTO: 

Os revestimentos modulados .Michelangelo possibilitam u...m serviço muito mais 

limpo e rápido, com reduzido volu..-rne de insumos e resíduos, permitindo o 

cumpr.~..~.~ento do cronograma em obras e reformas de pisos e paredes de qualquer 

extensão. 

Princioais Benefícios: 

c:> Assegura alto rendimento no tempo de colocação; 

c:> Utilização de insumos mais eficientes e em pequena quantidade; 

c:> Pern1ite um trabalho muito mais li..-rnpo e produz menor quantidade de resíduos 

em obras com assenta..~ento; 
.--",. c 1 ~ .C':' "1 ' . .1 
~...- o ... ocaçao 1ac1 e rapwa. 

7. SEGUR_,_<\NÇA: 

A l\if" h 1 1 ' . d' . . t- • 1 l'd d 
, .. L .... Ic_ e ange ... o e uma m ustna genumamen~e nac10na pwnerra e _l er ·e 

mercado, no especializado processamento de revestimentos modulares de mármores e 
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granitos há ma1s de 1 O anos, que hoje exporta 80% de sua produção. Conta também 

com tecnologia e Jr..now-how próprio, só equiparável as grandes industrias 

internacionais do ramo, investindo contümamente em serv1ços; 

tecnologias, que garantem o grande diferencial da empresa. 

P . . . h fi . rmcmats ... ene Icms: 

informações 

c!> Assegura tranqüilidade aos seus fornecedores e clientes, pela sua situação 

econômico-fm?.nceira estável e segu.ra; 

c:> Garantia de fornecimento e qualidade; 

c:> Empresa comprometida com qualidade total; 

c:> Mão-de-obra altamente especializada. 

8. ECONOMIA: 

Os revestimentos modulares asseguram ao projeto muito mais que beleza 

arquitetônica e sobriedade ao ambiente. Proporciona as obras, reduções de custos 

através de diversos fatores de economia. 

Para melhor compreensão deste item, prep~ra...~os u..~ quaoro a pa...'i:e onde 

demonstramos alguns desses fatores que contribuem para gerar, em média, 30% de 

P . . . B fi . rmctpats ene Icms: 

c:> Redução de utilização de insu.1Uos como cimento, areia e outros componentes 

que representa..~ grande volume de movimentação, armazenagem e resíduos; 

c::> Custo reduzido no transporte, devido o menor peso e volume; 

c:> l\1enor contingente de mão-de-obra; 
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9. SERVIÇOS: 

A Michelangelo conta com a infra-estrutura preparada para atender as 

""'CeSSl. tl':ltlP.s dos "ll"ente" l.ll''"'St1ntlo fl':l "ap':lf'tta"a-A e nrP.n':lra"a-A tl f1 . . .._._"' .. "-'-"'""""" ..... "'... !.,}' .A_ ."' ....... "'"" .._ u. "' u.v ... " v v y ""P"A -v v "'"e pro_.~..lsstonais, 

aftm de assegurar maior tranqüilidade aos clientes e fornecedores. 

Principais Benefícios: 

q Orientação técnica sobre o produto, assenta..~ento e manutenção; 

q Elaboração de projetos; 

q Assistência Técnica pré e pós-venda 

c:> Promotoras de vendas 

Principais benefícios para construtoras 

q Utilizado para o assenta.~ento com "Piso Zero", dispensa.lldo a etapa e os 

custos de qualquer tipo de contra piso, devido ao nivehunento preciso, permite a 

fácil colocação granito calibrado de 1 cm de espessura; 

q Possibilita que o revesthT..ento do piso seja feito após o término da obra (após a 

colocação dos batentes das portas, caixas elétricas, pontos hidráulicos, etc); 

c:> Ideal para técr.icas inovadoras como o "Dry \Vali" (paredes pré-moldadas, 

cartonadas de gesso); 

q Pode ser aplicado em fachadas externas com argamassa colante, eliminando a 

utilização de grampos de suporte; 

c:> Reduz a qwmtidade de resíduos e detritos na obra; 

c:> Permite que a colocação seja efetu.ada por mão-de-obra de pastilheiro ou 

azulejista, dispensando a contratação de um especialista; 

c:> Devido a facilidade, praticidade e velocidade no assentamento, os materiais 

calibrados nermitem com aue a obra não anresente mawres nroblemas auanto 
_L .L .1. .L .L 
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c:> Grande reduçao no custo da movimentação da carga, devido ao seu peso ser 

50% mais leve. 

c:> Praticidade no armazenamento do material. 
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ANEX06 

CAl\1PANHA OUTDOOR 

1) Por qual motivo você veio à :Michelangelo? 

( ) Campanha 
( ) Reforma 
( ) Construção 
( ) Retorno 
( ) Profissional da área 
( ) Outros. 
Quais? 

-------------------------------------------------------------

2) Como você tomou conhecimento da ca...'Tipanha? 

( )JORNAL 
( )OUTDOOR 
( ) ÂMTGOS 
( ) OUTROS. QUAJS? 

3) Se foi pelo jornal, qual foi o dia da semana? 

( ) QUARTA-FEIRA 
{ \ <'-,-,X'T' A -,-,"CTRA , ) ~L ~nc-t'L~~ 

( ) DOMINGO 

4) Quais os locais por onde passou e você viu o outdoor? 
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ANEXO? 



arquiteto.jpg (1161x791xl6M jpegl 

grandes estrelas da 

capazes de transformar 

projetas em verdadeiras 

obras de arte. 

Febric:ado no BrasiL 
Aprow~ p4!!!o mundo. 



natal. jpg (116lx79lxl6M jpeg) 

FELIZ NATAL MICHELANGELO 

Mármores e Granitos para pronta entrega. 

Porque neste Natal o melhor 
presente será ter sua obra valorizada. 

PISOS 

• Revestímen1l)s em mármore e 
v-aníto com 1 cm de esp«m~ra. 

• Fádlinstat~io. 
• f.MAAOttêtaçiõ eustD xtlénefído. 

Soleiras e Rodapés 

fatirkado 1'10 .Br~it. 
Aprova:di;J peto·m-». 



ano novo.jpg (l318x79lxl6M jpeg) 

ANO NOVO MICHELANGELO 

É tempo de renovação! 
Aproveite e renove sua casa com os 
már~()res e granitos Michelangelo. 

Mármores e Granitos para pronta entrega. 

• Rev.stimentDs em 
mármore e .er•nitn 
com 1 cm da espessu.-<11. 

PISOS 
Soleiras e Rodapés 

• Fícilinstalaç_io. 
• Melhor relaç 1.0 
custo x bene fído. 



amarelo. jpg ( 1318x79lx161'1 jpeg) 

MÁRMORES E GRANITOS 
A qualidade que você quer 

pelo preço que você procura. 



anuncio Ol.jpg (1318x79lxl6M jpeg) 

MÁRMORES E GRANITOS 
A qualidade que você 

quer pelo preço 
que você procura. 



red01.jpg (1161x791xl6M jpeg) 

PISOS 
Soleiras e Rodapés 

Mais dê 40 cores à sua escolha. 
Visite nosso showroom,. 

• Revestimentos em 
mámiore e wamt» 
com 1 cm de espessura 

• Fácil manuseio 

• Ff.tit instalação 
• Melhor relação 

Custo x Benefício 

R Prof' Anete Macedo. 5.! Jard1m Botámco • CuntTba Tel 41-3621822 

www.michelangelo-brazH.com.br 
Fabrkado no Brasil. 

Apfovacio pelo rrundo. 



pronta entrega.jpg (1318x79lxl6M jpeg) 



laranja.jpg (1318x79lxl6M jpeg) 

A Michelangelo possui a maior 
variedade de revestimentos 

para pronta entrega. 

Visite nosso showroom. 

Revestimeotos em mánnore 
e !lfilnfto com. 1 cm ~espessura. 

R. Prof~ Anete Macedo. 5.4 
Jardim BotiriicO • CUiitlba • 

Tet.: (41) 3-62 18.22 



anuncio.jpg (1577x2128x16M jpeg) 

,/~., ..... ().o g:I..JI! V(.l:ÇÊ·· 
,a;c:~ncr.D •~,:••L· , , EM:: REVE , MiEIJ,"'F~OS 

SOLIDEZ • QUALIDADE • PRONTA ENTREGA 

Estamos lisonjeados por 
termos sido seledonados como: 

Empresa 
COntratada 
f'omecedora 

Obrigado pelo reconhecimento. 
Este é o nosso maior Incentivo. 

f abrícado no Brasil. 
Aprovado pelo mundo. 

R. Profa Anete Macedo, 54 - J. Botânico 
Tel.: 41- 362 1822. Curitiba- Paraná 

www.michelangelo-brazil.com.br 
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REVESTINDO COM ARTE 

SEUS AMBIENTES 

Osr-E<''""stim,;.ntos em mármore,;. granito da 

Mid1~arr~ são consid.erados verdadeiras 

obras d"' .arte. SUa t.eleza e superic.rida.je 

~uaii1-se perf'?itam.;,nte a qllalque~ 

ambi.;;nt€>. proporcionando a d ass" e o estilo 

indispensáv"isàs grand"s criações. 

Vtstw nosso showroom 
R. Prof" Anetê ;.~c~?do. 54 . J:!rdlm- Botinie;:. . C urttih 
Tel.: 41-Jf>~ 1822 . W'>1..W.mictw\angeti):-br<>..ziLcom.br 
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REVESTINDO COM ARTE 

SEUS AMBIENTES 

o~ r€'vestim entc•s em ·mármore e granito da Mich<>langelo são 

mnsid~ados '<~rdadeirdS obras de art€'. Sua bel,;:::.; e 

superio.-idad.;o adequam-se perfeitamente a qualquer 

ant>iêlltê, pr()JX.rdonando a.dasSB.e o esti1B indíspensá·ceis 

·à!; grandes cria.-)í~s. 

m::mnores 
&grof'li1os 
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