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RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº  491, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016 

 Aprova o Catálogo de Atividades Típicas do 

Profissional de Administração na área 
de Administração Mercadológica / 
Marketing (AMK), para compor o Código 
Brasileiro de Administração – CBA 

 

O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da 
competência que lhe é conferida pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 
1965, pelo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de 
dezembro de 1967, e pelo seu Regimento, aprovado pela Resolução 
Normativa CFA nº 432, de 08/03/2013, 

CONSIDERANDO que compete ao CFA orientar e disciplinar o 
exercício da profissão de Administrador, bem como dirimir dúvidas 
suscitadas nos Conselhos Regionais de Administração, conforme previsão 
do art. 7º, alíneas “b” e “d” da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965; 

CONSIDERANDO a necessidade de identificar e regulamentar 
as atividades privativas do Administrador, em cada um dos seus campos de 
atuação, previstos no art. 2º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 4.769/1965, e art. 3º, 
alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
61.934/1967; e a 

DECISÃO do Plenário na 24ª reunião, realizada em 27 de 
outubro de 2016, 

RESOLVE: 

  

Art. 1º Aprovar o Catálogo de Atividades Típicas do Profissional 
de Administração na Área de Administração Mercadológica, prevista no 
art. 2º, alínea “b”, da Lei nº 4.769/1965, atualizando a sua denominação 
para Administração Mercadológica/Marketing - AMK. 

Art. 2º O Catálogo de que trata esta Resolução Normativa 
comporá o Código Brasileiro de Administração – CBA. 

Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

  

Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Presidente do CFA 
CRA-MS Nº 0013 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Catálogo tem o objetivo de apresentar as Atividades Típicas do Administrador 

para a área de Administração Mercadológica ou Marketing, tendo sido embasado a 

partir da inciativa da Câmara de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de 

Administração no Projeto Código Brasileiro de Administração – CBA. O catálogo tem a 

finalidade de descrever as atividades de forma codificada, consideradas atos típico do 

profissional de Administração, conforme estabelecido em lei, para a área de 

Administração Mercadológica ou Marketing – AMK. 

Há entre os catálogos uma interação. Eles interagem por meio das funções, 

atividades e processos, haja vista que não há área isolada e uma organização, mas um 

sistema dinâmico e transformador. A análise da inter-relação deste sistema é função do 

Administrador. Saber como o sistema responde às diversas mudanças de cenários, sejam 

elas internas ou externas, é um dos principais desafios para os profissionais da 

Administração. O Catálogo, portanto, proporciona aos profissionais uma visão holística 

e vem atender uma demanda de negócios e mercado, em resposta às melhores práticas 

na administração de bens, estratégias, mercado, pessoas, recursos financeiros, 

tecnológicos e de processos produtivos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Código Brasileiro de Administração – CBA está composto pelos catálogos das 

áreas de: Suprimentos e Logística – SPL; Gestão de Pessoas – GPE; Administração 

Mercadológica/Marketing – AMK; Administração Financeira e Orçamentária – AFO; 

Organização, Sistemas e Métodos - OSM e Administração de Produção – PRO.   

A descrição do Catálogo de Administração Mercadológica/Marketing – AMK 

tem o constructo com base restrita ao estabelecido na Lei Federal nº 4.769, de 9/9/1965, 

que “Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências”, 

bem como, no regulamento da lei, aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que 

“Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador.”  
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 O art. 2º da lei supracitada define que: 

“Art. 2º A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão 

liberal ou não, mediante: 

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração 

de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de 

produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou 

aos quais sejam conexos”. 

Para melhor compreensão e frente aos avanços da nomenclatura do Campo de 

Administração e Administração Mercadológica, no presente produto – Catálogo 

Brasileiro de Administração – fica denominado como Área de Administração 

Mercadológica ou Marketing. 

O CBA deverá observar um padrão de elaboração e estilo a fim de que se possa 

manter uma lógica descritiva e analítica ao longo do tempo. Nesse sentido será adotado 

o código alfa numérico. 

As áreas devem possuir 3 letras, até 9 números e sete níveis hierárquicos, 

conforme o grau de detalhamento envolvido na atividade. A classificação das nove 

áreas do conhecimento deve ser seguida conforme o código abaixo: 

Administração Mercadológica ou Marketing – Código AMK 

Em termos práticos, a criação deverá seguir a seguinte lógica: 

1º Nível: Área do Conhecimento; 

2º Nível: Ação Principal; 

3º Nível: Detalhamento da Ação Principal; 

4º Nível: Delimitação do Escopo da Ação Principal. 
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No que se refere aos 2º, 3º e 4º níveis, eles deverão ser apresentados numa 

sequência de três algarismos contemplados de 001 a 999 em cada nível, contemplando 

as principais atividades relacionadas a cada área do conhecimento.  

 

EXEMPLO: 

ATIVIDADE: Análise da Situação  

CÓDIGO DE ATIVIDADE: AMK.001.001.002 

 1º Nível: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA ou MARKETING – AMK 

 2º Nível 

XXXXX 

002. Análise do Macroambiente 

XXXXX 

 3º Nível 

001. Tendências Relevantes 

XXXXX 

 4º Nível 

XXXX 

001. Econômica. 

Em termos práticos, a análise do modelo estabelecido indica que a organização 

do serviço contratado deverá utilizar o modelo de Diagrama de Árvore e abranger os 

seguintes níveis e conteúdos: 

1º Nível: Área de Conhecimento: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA ou 

MARKETING – que deve ser decomposta em ações principais (quantas forem 

identificadas); 

2º Nível: Ação Principal (quantas forem identificadas na citada área de conhecimento); 

3º Nível: “Detalhamento da Ação Principal”. Subentende-se que esse detalhamento seja 

de conteúdo, por isso cada ação principal é desdobrada em subações. 
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4º Nível: “Delimitação do Escopo da Ação Principal” – subentende-se que a 

delimitação deve ser descritiva, envolvendo a ação principal e o respectivo conjunto de 

suas subações. 

Aplicando-se a lógica proposta e os fundamentos da técnica do Diagrama de 

Árvore, demonstramos por meio do fluxograma (figura 1) a lógica desta relação. 

 

CAMPO DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO 

Nível 1: ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

ou MARKETING 

Nível 2: AÇÃO PRINCIPAL: 

AMK. 001 – Planejamento de Marketing 

Nível 3: SUBAÇÕES: 

AMK. 001.001 – Resumo Executivo 

AMK. 001.002 – Análise da Situação 

AMK. 001.003 – Ameaças e Oportunidades 

AMK. 001.004 – Objetivos de Marketing 

AMK. 001.005 – Estratégicas de Marketing 

AMK. 001.006 – Táticas de Marketing  

AMK. 001.007 – Avaliação Financeira 

AMK. 001.008 – Implementação e Controle 

 

Nível 4: DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL. A de 

Planejamento de Marketing, normalmente compreende as seguintes subações: 

 Resumo executivo: é uma breve sinopse do plano. Neste resumo será 

descrito o produto e serviço, os diferenciais competitivos comparados à 

concorrência, a capacidade de investimento e os resultados, vendas e os 

lucros esperados. 
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 Análise da situação: são premissas básicas de um plano, que terá como 

objetivo analisar os ambientes internos e externo. 

 

 Ameaças e oportunidades: objetiva-se aqui, avaliar as ameaças e 

oportunidades para os produtos e serviços que a organização necessita 

comercializar, analisando a probabilidade e o prejuízo ou benefício 

potencial de cada uma delas. 

 

 Objetivos de marketing: analisando as ameaças e oportunidades e 

possível os objetivos do plano de marketing e as iniciativas necessárias 

para o atingimento desses objetivos.  

 

 Estratégias de marketing: defina-se aqui as estratégias específicas para 

mercado alvo, o mix de marketing e os investimentos necessários com o 

marketing. 

 

 Táticas de marketing: as estratégias de marketing devem transformar-se 

em iniciativas visando responder à questões, como: o que será feito? 

Quando? Quem será responsável? Quanto custará? Deverá ser o mais 

detalhado possível, para compor a programação do composto de 

marketing. 

 

 Avaliação financeira: deverá compor as projeções financeiras de 

receitas, custos e despesas e a contribuição de marketing, assim como o 

retorno financeiro. 

 

 Implementação e controle: estabelecer mecanismos de implementação 

e controle no planejamento de marketing, objetivando organizar as ações, 

analisar o desempenho e tomar as medidas corretivas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Procedimento Metodológico tem por finalidade demonstrar as etapas utilizadas 

pela Consultoria na elaboração do produto. O desenvolvimento do serviço contratado 

envolveu a execução dos seguintes passos. 

a. Referencial Legal-normativo - abrangeu a identificação e a análise dos 

diplomas legais e dos instrumentos normativos atinentes ao campo, à 

área de conhecimento e ao processo licitatório, sendo eles: 

 

a. 1. Lei Federal nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 – que “Dispõe sobre 

o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências”; 

 

a.2. Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo 

com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”;  

 

a.3. Edital do Pregão Presencial CFA nº 02/2016. 

 

b. Atividades da área – envolveu a realização de pesquisa e levantamentos 

das atividades e atribuições dadas aos cargos lotados nas áreas de 

administração marketing de empresas privadas e órgãos públicos. 

 

c. Referencial bibliográfico – para que se pudesse desenvolver um 

trabalho de investigação, análise e padronização, selecionaram-se bases 

conceituais, com enfoque em conceitos de autores da área de 

Administração Mercadológica 
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4. ALINHAMENTO CONCEITUAL 

 

Para alinhamento conceitual, foi fundamental seguir o item 3 do termo de 

referência do edital 02/2016 que adotou por ordem de precedência e de atributos 

concernentes ao objeto do trabalho (CBA), tais como: campo, área, função, ação, 

subação. 

 

Para fins de especificação, o presente termo referir-se-á ao campo da 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA, restrita ao estabelecido na Lei Federal nº 

4.769, de 9/9/1965, que “Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá 

outras providências”, bem como no Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, que “Dispõe 

sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo com a 

Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”. 

 

O Art. 2º da lei supracitada define que: 

 

“A atividade profissional de Administrador será exercida como profissão liberal, ou 

não, mediante: 

 

a) Pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 

chefia intermediária, direção superior; 

 

b) Pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração 

de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de 

produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou 

aos quais sejam conexos”. 

Para melhor compreensão e frente aos avanços da nomenclatura do Campo de 

Administração Mercadológica, no presente produto – Catálogo Brasileiro de 

Administração – fica denominado como Área de Administração Mercadológica ou 

Marketing. 

 

A Codificação no Código Brasileiro de Administração (CBA) compor-se-á das 

(09) nove áreas de atuação definidas como áreas do conhecimento, originárias da lei 

supracitada e de seu regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/67. 
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O CBA deverá observar um padrão de elaboração e estilo a fim de que se possa 

manter uma lógica descritiva e analítica ao longo do tempo. Nesse sentido será adotado 

o código alfa numérico. 

 

As áreas devem possuir 3 letras, até 9 números e sete níveis hierárquicos, 

conforme o grau de Detalhamento envolvido na atividade. 

 

 

5. ABORDAGEM DA ÁREA DE CONHECIMENTO 

Refere-se à subdivisão do campo de conhecimento, sendo no presente termo de 

referência, a área de conhecimento designada de Administração Mercadológica ou 

Marketing. A partir deste tema, o catálogo foi construído de maneira detalhada do geral 

para o específico, abordando as funções e atribuições na área de marketing. É 

importante frisar que a área de Administração Mercadológica ou Marketing deve estar 

totalmente alinhada com a cultura e a estratégia da empresa. A compreensão dos 

vínculos construídos dentro do ambiente de trabalho é a etapa inicial para o desafio 

administrar estratégias de marketing. Por meio do entendimento dos elementos 

constituintes da cultura, é possível compreender os mecanismos de interação entre os 

funcionários e as tarefas que executam.  

  

5.1. FUNÇÃO GERAL 

Constitui o primeiro desdobramento da área de conhecimento, compreendendo a 

designação mais genérica dada a um grupo amplo de ações principais. Função na forma 

mais genérica é, pois, uma “ação peculiar a qualquer órgão”. Dessa generalidade deriva, 

por exemplo, a função organizacional, definida como sendo o conjunto de tarefas 

especializadas, executadas pelas pessoas em uma organização, visando à consecução 

dos objetivos desta. Funções organizacionais são, por exemplo: planejamento, 

organização, execução e controle, normalmente denominados de funções da 

Administração Geral.  

Vinculam-se a estas funções especializadas como Gestão de Pessoas, Finanças, 

Produção, Pesquisa e Desenvolvimento, Marketing, Suprimento. 
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5.2. FUNÇÃO ESPECÍFICA  

Para melhor clareza ou adequação do desdobramento, serão estabelecidas as 

funções específicas pertinentes, as quais serão subdividas em ações principais e estas 

em subações. 

 

5.3. AÇÃO PRINCIPAL 

Refere-se à subdivisão das funções específicas constituintes da referida área de 

conhecimento, em grupos de atividades afins. Cada grupo de atividades constitui uma 

Ação Principal. 

5.4. SUBAÇÃO 

É cada uma das partes que compõe uma ação principal. A identificação de um 

conjunto de subações de mesma natureza constitui uma forma direta de detalhar o 

conteúdo de determinada ação principal.   

 

5.5. ATIVIDADE 

De maneira geral atividade é a “qualidade de ativo” ou “faculdade de poder 

atuar”. Assim, tomando-a no contexto da administração, pode-se definir atividade como 

tudo aquilo que as pessoas fazem no ambiente de trabalho ou particularmente. Se 

necessário para a delimitação de uma ação principal, pode-se subdividir atividade em 

subatividades.  

5.6. SUBATIVIDADE 

Refere-se ao desdobramento de uma atividade em nível operacional, sendo 

utilizada somente nos casos que forem indispensáveis.   

Associando o exposto acima a respectivos níveis, tem-se: 

1º Nível: Área de Conhecimento; 

2º Nível: Função Geral; 

3º Nível: Função Específica; 

4º Nível: Ação Principal; 

5º Nível: Subação; 
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6º Nível: Atividade; 

7º Nível: Subatividade.  

A classificação acima não determina que todos os níveis estabelecidos sejam 

utilizados na elaboração do presente trabalho. O objetivo da classificação é orientar a 

organização e o desdobramento lógico do assunto de interesse, visando subsidiar o 

detalhamento das ações principais e a delimitação de seus escopos. Cada nível 

antecedente é mais amplo que o subsequente, sucessivamente. 

6. AÇÕES PRINCIPAIS E SUBAÇÕES 

 

A identificação das ações principais compreenderá, em linhas gerais: 

 

 A identificação e separação do rol de atividades (ações principais) e 

subatividades (subações) típicas da Administração Mercadológica ou Marketing; 

 A consolidação dos grupos de ações principais e suas respectivas subações. 

Para que isso fosse possível, a visão por processo foi ingrediente fundamental na 

consolidação e objetividade deste trabalho. 

Assim sendo, foram classificadas as Ações Principais e suas Subações de forma que 

correspondessem às exigências deste edital, conforme segue:  

 AÇÃO PRINCIPAL  

o Planejamento Marketing – 001 

 

 SUBAÇÕES 

o Resumo Executivo – 001.001 

o Análise da Situação – 001.002 

o Ameaças e Oportunidades – 001.003 

o Objetivos de Marketing – 001.004 

o Estratégias de Marketing – 001.005 

o Táticas de Marketing – 001.006 

o Avaliação Financeira – 001.007 

o Implementação e Controle – 001.008 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Pesquisa e Análise de Mercado – 002 
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 SUBAÇÕES 

o Processo de Pesquisa – 002.001 

o Fases da Pesquisa – 002.002 

o Tipos de Pesquisa – 002.003 

o Metodologia da Pesquisa – 002.004 

o Tratamento e Análise de Dados – 002.005 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Segmentação de Mercado – 003 

 

 SUBÇÃOES 

o Premissas para Segmentação – 003.001 

o Fundamentos para a Segmentação – 003.002 

o Seleção dos Segmentos – 003.003 

o Monitoração da Segmentação – 003.004 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Posicionamento de Mercado – 004 

 

 SUBAÇÕES 

o Análise Estratégica – 004.001 

o Decisão do Posicionamento – 004.002 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Desenvolvimento do Mix de Marketing – 005 

 SUBAÇÕES 

o Produto – 005.001 

o Preço – 005.002 

o Distribuição – 005.003 

o Comunicação – 005.004 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Projeto e Desenvolvimento de Novos Produtos – 006 

 

 SUBAÇÕES 

o Geração de Ideias – 006.001 

o Escolha das Ideias – 006.002 

o Desenvolvimento do Conceito – 006.003 

o Análise Comercial – 006.004 
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o Desenvolvimento – 006.005 

o Teste de Mercado – 006.006 

o Comercialização – 006.007 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Administração de Vendas – 007 

 

 SUBAÇÃO 

o Planejamento da Equipe de Vendas – 007.001 

o Organização da Equipe de Vendas – 007.002 

o Implementação das Ações de Vendas – 007.003 

o Controle das Vendas – 007.004 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Comunicação de Marketing – 008 

 

 SUBAÇÕES 

o Identificação de Público Alvo – 008.001 

o Determinação dos Objetivos – 008.002 

o Desenvolvimento da Comunicação e Mensagem – 008.003 

o Análise e Seleção dos Canais de Comunicação – 008.004 

o Análise do Orçamento de Comunicação – 008.005 

o Tática de Comunicação – 008.006 

o Análise dos Resultados – 008.007 

o Gerenciamento da Comunicação – 008.008 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Administração de Preços – 009 

 

 SUBAÇÕES 

o Objetivo da Determinação de Preço – 009.001 

o Análise da Demanda – 009.002 

o Perspectiva de Custos – 009.003 

o Análise de Custo e Preço – 009.004 

o Estabelecimento da Metodologia de Precificação – 009.005 

o Estabelecimento do Preço Final – 009.006 
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 AÇÃO PRINCIPAL 

o Administração de Distribuição – 010 

 

 SUBAÇÕES 

o Tipo de Distribuição – 010.001 

o Acompanhamento – 010.002 

o Serviços – 010.003 

o Característica do Produto – 010.004 

o Fatores Ambientais – 010.005 

o Característica de Mercado – 010.006 

o Estratégia – 010.007 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Auditoria de Marketing – 011 

 

 SUBAÇÕES 

o Análise do Estágio Atual – 011.001 

o Investigação Situacional – 011.002 

o Elaboração de Recomendações – 011.003 

 

 AÇÃO PRINCIPAL 

o Perícia em Marketing – 012 

 

 SUBAÇÕES 

o Planejamento da Perícia – 012.001 

o Análise Documental – 012.002 

o Diligência – 012.003 

o Questionamentos – 012.004 

o Investigação – 012.005 

o Arbitragem – 012.006 

o Certificação – 012.007 

o Emissão do Laudo – 012.008 
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7. ESCOPO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

O escopo deste trabalho vem delimitar o foco da Atribuição do Administrador na 

área Mercadológica ou Marketing, especificando todas as principais atividades e 

subatividades, de forma que o fluxo (figura 1) fosse claramente entendido, com o 

objetivo de atender ao especificado no edital como “Delimitação do escopo da ação 

principal”. 

 

 

8. FLUXO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

Após a etapa de identificação das principais ações, foi-se delimitando e 

desdobrando as ações principais em subações, organizadas em fluxo (figura 1) e 

codificadas conforme exigência do edital, para fins de padronização. 
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Figura 1: Fluxograma da Área de Administração Mercadológica ou Marketing  
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9. CODIFICAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

A codificação foi baseada no disposto no edital para aplicá-la a cada conjunto de 

ação principal e subações (item 6). De acordo com o especificado no edital, a 

codificação compreenderá três níveis, uma vez que o 4º nível corresponde à delimitação 

de escopo das ações principais, que constitui requisito à parte do desdobramento lógico 

das mesmas.  
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10. CATÁLOGO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO PROFISSIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

MERCADOLÓGICA ou MARKETING - AMK 

 

Nos últimos anos a relação entre as organizações e seus clientes evoluiu de tal 

forma que sistematizou uma série de iniciativas e mobilizou as pessoas, os processos e a 

gestão a mudarem suas perspectivas com relação ao mercado. Essa sistematização 

preservou conceitos tradicionais, mas criou uma mudança de comportamento. O 

tratamento personalizado baseado na identificação das necessidades e desejos dos 

clientes atuais e futuros serve de base para o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Diante disso, os clientes não são iguais, nem do ponto de vista econômico 

social e nem tão pouco do comportamental. Suas necessidades e desejos evoluem com o 

passar do tempo, exigindo das organizações mudanças. Na base desta mudança está o 

marketing, que passa de uma transação comercial para um relacionamento a longo 

prazo. 

No atual contexto, as organizações passaram a se preocupar mais com o 

desenvolvimento de produtos socialmente responsáveis, com foco na sustentabilidade e 

no equilíbrio ambiental. O marketing evoluiu de um marketing de massa, onde todos os 

clientes eram considerados iguais, passando pelo marketing segmentado, onde os 

clientes eram vistos com necessidades diferentes, segue para o marketing de 

relacionamento, considerando as diferenças comportamentais, chegando ao marketing 

individualizado, ofertando produtos e serviços cada vez mais personalizados, 

objetivando a fidelização dos clientes. 

O profissional de marketing evoluiu de um perfil puramente voltado à vendas, 

para um profissional integrado às demais áreas. Para atender as novas expectativas no 

marketing, caberá aos profissionais da área utilizar meios, para que consigam corroborar 

com a competitividade das organizações, tais como: conhecer e aplicar a metodologia 

de pesquisa de marketing, com o objetivo de entender o mercado; conhecer o segmento 

em que a organização está inserida; analisar as estratégias da concorrência, seja a 

potencial ou a futura; saber analisar os fatores que condicionam as oportunidades e 

ameaças; avaliar as expectativas e desejos dos clientes; criatividade no desenvolvimento 

e inovação de produtos e/ou serviços que despertem os desejos dos clientes; executar 

ações que possam ser iniciativas estratégicas com foco na sustentabilidade e 

crescimento do negócio, atendendo as necessidades organizacionais e dos clientes. 

O marketing está posicionado em um contexto organizacional e sua missão é 

conhecer a fundo as necessidades dos clientes e desenvolver estratégias que agreguem 

valor para satisfazê-las. Estas estratégias a que se refere, são o que se chama de 
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composto de marketing, formado por um sistemático processo de tomada de decisão que 

leva em consideração, preço, promoção/comunicação, distribuição e produtos e 

serviços.  

A relação do marketing com as outras áreas é fundamental para integrar e obter 

sucesso de implementação das iniciativas estratégicas.  

A coordenação de esforços das áreas funcionais, partindo do princípio de 

marketing, é parte estratégica na consolidação de satisfação, manutenção e conquista de 

clientes. Para se atingir estes objetivos, o profissional de marketing deverá integrar-se à 

grupos multidisciplinares na organização, promovendo com que outros departamentos 

se envolvam e se comprometam com os projetos estratégicos.       

 

10.1. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E DAS SUBAÇÕES DA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA ou MARKETING 

 

CAMPO: ADMINISTRAÇÃO 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA ou 

MARKETING 

I. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PLANEJAMENTO DE MARKETING – é 

uma ferramenta de gestão que deve ser usada e atualizada sempre, com o 

objetivo de adaptar-se às constantes mudanças do mercado, identificando 

tendências e fragilidades e, com isso, criando vantagens competitivas em 

relação aos concorrentes. Abrange as seguintes subações: resumo executivo; 

análise da situação; ameaças e oportunidades; objetivos de marketing; 

estratégias de marketing; táticas de marketing; avaliação financeira e 

implementação e controle. 

 

II. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PESQUISA E ANÁLISE DE MERCADO – é 

o estudo realizado para coletar informações que possam identificar 

oportunidades de melhoria. Ferramenta necessária para traçar estratégias e 

decidir o melhor caminho a seguir tanto na abertura de novos negócios, 

quanto na expansão de negócios já consolidados. Abrange as seguintes 

subações: processo de pesquisa; fases da pesquisa; tipos de pesquisa; 

metodologia de pesquisa e tratamento e análise de dados.  
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III. FUNÇÃO ESPECÍFICA: SEGMENTAÇÃO DE MERCADO - consiste 

em identificar no mercado um determinado grupo, com respostas e 

preferências semelhantes de produtos e serviços. É um poderoso instrumento 

para o marketing, que objetiva apresentar propostas que atendam aos desejos 

do público-alvo. Abrange as seguintes subações: premissas para a 

segmentação; fundamentos para a segmentação; seleção dos segmentos e 

monitoração da segmentação. 

 

IV. FUNÇÃO ESPECÍFICA: POSICIONAMENTO DE MERCADO - é a 

estratégia de criar uma posição ou imagem única para o período ou marca na 

mente do consumidor, com base nas características diferenciadas do produto 

e serviços, e nas posições já ocupadas pelos concorrentes. Abrange as 

seguintes subações: análise estratégica e decisão de posicionamento. 

 

V. FUNÇÃO ESPECÍFICA: DESENVOLVIMENTO DO MIX DE 

MARKETING – é um conjunto de instrumentos de marketing que a 

organização utiliza para atingir seus objetivos no mercado-alvo. Abrange as 

seguintes subações: produto; preço; distribuição e comunicação. 

 

VI. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS PRODUTOS – é uma importante  ferramenta  gerencial  capaz  de  

melhor sustentar  as  decisões  de  implementação  e  gestão  de  produto e 

serviços,  diminuindo  seus  riscos  e maximizando as oportunidades de 

mercado. Abrange as seguintes subações: geração de ideias; escolha das 

ideias; desenvolvimento de conceito; análise comercial; desenvolvimento; 

teste de mercado; comercialização.  

 

VII. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS – trata-se 

do   planejamento,  organização   e   controle   de   venda,   incluindo 

recrutamento,  seleção,  treinamento,  delegação,  determinação  de  rotas, 

supervisão,  pagamento  e  motivação,  à  medida  que  estas  tarefas  se 

aplicam à força de vendas. Abrange as seguintes subações: planejamento da 

equipe de vendas; organização da equipe de vendas; implementação das 

ações de vendas e controle de vendas. 

 

VIII. FUNÇÃO ESPECÍFICA: COMUNICAÇÃO DE MARKETING – é uma 

comunicação junto ao mercado, promovendo, posicionando, e divulgando 

produtos, serviços, marca, benefícios e soluções para atender e superar as 

expectativas dos clientes. Abrange as seguintes etapas: identificação do 
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público-alvo; determinação dos objetivos; desenvolvimento da comunicação 

e mensagem; análise e seleção dos canais de comunicação; análise do  
orçamento de comunicação; tática de comunicação; análise dos resultados e 

gerenciamento de comunicação. 
 

IX. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ADMINISTRAÇÃO DE PREÇOS – nesta 

fase, é mostrado o que pode ser feito para uma administração de preço eficaz 

e a sua relação com as outras variáveis do composto de marketing dentro do 

planejamento e gestão estratégica de marketing. Abrange as seguintes etapas: 

objetivo da determinação de preço; análise da demanda; perspectiva de 

custos, análise de custo e preço; estabelecimento da metodologia de 

precificação e estabelecimento do preço final. 

 

X. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ADMINISTRAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – é 

o meio dos quais uma mercadoria, um produto ou um serviço são 

disponibilizados para uso e consumo. Abrange os seguintes fatores: tipos de 

distribuição; acompanhamento; serviços; característica do produto; fatores 

ambientais; característica de mercado e estratégia. 

 

XI. FUNÇÃO ESPECÍFICA: AUDITORIA DE MARKETING – trata-se de 

uma avaliação completa das diretrizes de marketing, onde o principal 

objetivo é formular novas e melhores estratégias de mercado com foco nas 

melhores práticas de gestão. Abrange os seguintes fatores: análise do estágio 

atual; investigação situacional e elaboração de recomendações. 

 

XII. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PERÍCIA EM MARKETING – visa atuar de 

maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a interpretação, 

o entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos os 

critérios e valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial 

e Extrajudicial, sempre considerando seu compromisso maior, que é o 

esclarecimento da verdade. Abrange as seguintes subações: planejamento da 

perícia; análise documental; diligência; questionamento; investigação; 

arbitragem; certificação e emissão do laudo. 
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11. DETALHAMENTO DAS AÇÕES PRINCIPAIS 

 

 

1. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

Figura 2: Fluxograma do Planejamento de Marketing 

O planejamento de marketing tem como fundamento o estudo dos mercados e o 

ambiente em que a organização está inserida. A partir deste estudo, é possível 

identificar oportunidades e desenvolver estratégias para alcança-las. Não há dúvida, que 

o maior desafio está na implementação das estratégias e não da sua formulação, haja 

vista que a área deverá integrar-se às outras áreas da empresa, além de contribuir com a 

tradução das estratégias e ações táticas e operacionais. 

O planejamento deverá, portanto, conectar-se aos plano de produto, marca ou 

de mercado. É atribuição do profissional analisar, planejar, implementar e controlar a 

ações que serão desencadeadas destes planos. 

Via de regra, o plano de marketing é um documento formal que demonstra, 

com detalhes, as ações que uma organização deve implementar para que seu objetivos 

estratégicos sejam alcançados, atendendo as expectativas de prazos, e recursos 

necessários. Além disso, definir-se-á onde a organização está e para onde pretende ir, e 

quem serão os responsáveis pela execução das estratégias definidas. 

Este plano tem origem estratégica, mas perpassa pelos níveis táticos e 

operacionais da organização. Não há um padrão, mas há componentes fundamentais, 

como veremos a seguir:    

1.1.Resumo executivo:  

É um breve relato do plano de marketing, que descreverá: 

 o produto ou serviço; 

 a vantagem ou diferencial sobre a concorrência; 

 os investimentos; 

 os resultados; 

 as vendas; e  

 os lucros. 
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A leitura desta etapa assegura informar-se sobre as linhas mestras do plano, e 

contribui, ainda, na localização dos principais pontos. 

1.2.Análise da situação:  

Nesta subação é identificado os pressupostos fundamentais do planejamento, 

levando em consideração os ambientes externo e interno. Esta etapa 

compreende: 

 

 macroambiente: descreve o ambiente macro em que a organização está 

inserida, através da análise dos tópicos: 

o situação e tendências de mercado, como: econômicas, 

demográficas, culturais, tecnológicas, políticas e legais). 

o a questão que deverá ser analisada é: o que impacta essa situação 

e tendências sobre o negócio? 

 mercado: descreve a estrutura de mercado, através da análise dos tópicos: 

o histórico; 

o curva de evolução da demanda; 

o taxa de crescimento, atual e o potencial; 

o impacto da sazonalidade sobre a demanda; 

o canais de distribuição; 

o os fatores-chave de sucesso; 

o tendências. 

 clientes: descreve o mercado comprador, através da análise dos tópicos: 

o maiores clientes; 

o os mais lucrativos; 

o segmentos de mercado típicos, considerando o macroambiente; 

o que benefícios procuram; 

o qual a sensibilidade ao preço; 

o quantificar tamanho, volume de compra e frequência de compra 

do segmento; 

o o segmento absorve quais produtos e/ou serviços; 

o porque compram da concorrência; e indagar sobre 

o quanto? Como? Onde? Quando? E porque? 

o quem decide e o que influencia. 

 concorrência: descreve o mercado de concorrentes, através da análise dos 

tópicos: 

o quem são os concorrentes atuais?; 

o vendas, market-share, rentabilidade e crescimento; 

o características, estratégias e mercado-alvo; 
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o produtos e/ou serviços que oferecem, o preço que cobram, os 

canais que usam, e seus diferenciais; 

o qual o seu posicionamento, como se comunicam e como 

promovem; e 

o quais as forças e fraquezas dos principais concorrentes. 

 a organização: descreve a situação da empresa, através da análise dos 

tópicos: 

o evolução de vendas; market-share, rentabilidade, por produto 

e/ou serviço e mercado; 

o nível de satisfação; 

o nível de retenção de clientes; 

o nível de qualidade percebida; 

o imagem da marca; 

o imagem institucional; 

o nível de custo comparado à concorrência; 

o lançamentos de novos produtos; e 

o relacionamentos com fornecedores e distribuidores. 

 

1.3.Ameaças e oportunidades: nesta etapa avalia-se as ameaças e 

oportunidades para os produtos e/ou serviços, as possibilidades e o prejuízo 

ou benefício de cada uma delas, avaliando medidas com relação as 

prioridades: 

 forças: quais são as vantagens internas, comparadas à concorrência; 

 fraquezas: quais as deficiências internas, comparadas à concorrência; 

 oportunidade de marketing: que fatores externos podem ser uma 

tendência favorável para aumentar as vendas; 

 ameaças: que fatores externos podem ameaçar a organização e ser 

considerada situação desfavorável para as vendas; 

1.4.Objetivos de marketing: depois de analisar as ameaças e oportunidades, é 

possível estabelecer os objetivos do plano e as questões necessárias para 

atingimento destes objetivos. É importantes que os objetivos sejam 

mensurados e controlados. Os profissionais da área precisam explicitar os 

resultados que o plano deseja alcançar, sejam nas vendas, no market-share e 

na lucratividade. Os planos precisam estabelecer de um à três objetivos, 

como: 

 

 volume de vendas que pretendem atingir; e 

 índice de retorno do investimento. 
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1.5.Estratégia de marketing: é a definição dos caminhos necessários que 

devem ser trilhados para alcançar os objetivos definidos. Essas estratégias 

são baseadas no mercado-alvo, o mix de marketing e o nível de investimento 

em marketing. Para formular estratégias são necessárias analisar as seguintes 

questões: 

 em que mercado está competindo; 

 quem são os clientes alvos; 

 como posicionar a marca e/ou a organização; 

 o que faria os clientes comprarem seu produto e/ou serviço aos invés dos 

produtos e/ou serviços da concorrência; e 

 quais as alterações estratégias devem ser feitas em termos de produto 

e/ou serviço, de preço, de distribuição, de comunicação, de pesquisa e 

avaliação. 

 

1.6.Táticas de marketing: é o momento de traduzir estratégias de marketing em 

ações, respondendo as seguintes situações: 

 

 o que será feito; 

 quando será executado; 

 que é o responsável; 

 qual será o investimento; 

O plano tático tem que ser o mais detalhado e específico possível, a ponto de 

abordar o desdobramento do composto de marketing. É função do profissional de 

marketing especificar o orçamento de marketing para cada ação definida. 

1.7.Avaliação financeira: deve contemplar as projeções de receitas, custos e 

despesas e como o marketing contribui para o retorno financeiro de modo 

simples e objetivo. 

 hipótese econômica: são utilizadas para ajustar valores no tempo. Avalia-

se inflação, PIB, câmbio e juros 

 projeção: previsões em termos de vendas, preço praticado e custos 

durante o horizonte de planejamento. Utiliza-se métodos como: 

julgamento dos executivo, da equipe de vendas ou de especialistas; 

pesquisa de mercado; análise temporal, procurando projetar o futuro a 

partir do desempenho passado; associações causais e estimar o 

comportamento no futuro; 
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 demonstrações de perdas e lucros: apresentações dos resultados 

financeiros, como: receitas, lucros, custos, despesas de marketing e 

contribuição do marketing no resultado; 

 análise do retorno do investimento: podem ser utilizados métodos como: 

pay-back (prazo de retorno), ROI (retorno sobre o investimento), TIR 

(taxa interna de retorno) e NPV (valor presente líquido). 

 

1.8.Implementação e controle: de nada adianta dispor de tempo e recurso para 

o planejamento, se não houver a cultura e capacidade de implementação das 

ações planejadas e acompanhada eficazmente os resultados, visando 

correções, quando necessário, de ações de melhoria. 
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2. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PESQUISA E ANÁLISE DE MERCADO 

 

Figura 3: Fluxograma da Pesquisa e Análise de Mercado 

A pesquisa de marketing procura através da coleta, análise e divulgação 

sistemática, fornecer dados e informações estratégicas sobre a situação de mercado em 

que a organização está inserida. 

Cabe definir os objetivos da pesquisa, o que será pesquisado e qual o retorno 

esperado das informações coletadas. 

As pesquisas orientam decisões de mercadológicas no que se refere ao 

desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços, e as mudanças necessárias para a 

organização manter-se competitiva. Além disso, podem antecipar mudanças no mercado 

consumidor e no setor econômico, até mesmo fornecer informações importantes para 

redução de custos do produto. 

É atribuição do profissional de marketing acompanhar o andamento das 

pesquisas, que em muitos casos são realizados por institutos especializados, orientando 

e corrigindo os rumos sempre que houver necessidade, controlando tempo, custo e 

status da pesquisa. 

A pesquisa de mercado seguem alguns elementos: 

2.1.Processo de pesquisa:  

O profissional da área de marketing procura, através da pesquisa, reduzir os 

riscos na tomada de decisões. 

O processo de pesquisa, baseia-se em rigorosos critérios estatísticos e 

operacionais. O processo contemplam: 

 o universo da pesquisa, 

 amostra; 

 pesquisa; 

 dados;  
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 processamento; 

 informações; e 

 análise. 

 

2.2.Fases da pesquisa: esta subação compreende as etapas que compõe a 

pesquisa, e que precisam ser trabalhadas com muita atenção, pois se houver 

erros em qualquer etapa, o resultado ficará comprometido, por isso a 

necessidade de acompanhamento. As etapas são: 

 

 definição do problema; 

 definição dos objetivos da pesquisa; 

 definição da metodologia de pesquisa; 

 organização e treinamento da equipe; 

 coleta de dados; 

 tratamento e análise dos dados coletados; 

 conclusão; e  

 relatório final  

 

2.3.Tipos de pesquisa: de acordo com o tipo de pesquisa, a metodologia pode 

sofrer alterações de abordagem qualitativa ou quantitativa.  

 a abordagem qualitativa é não probabilística, ou seja, não estatística. 

Trabalha com amostra pequenas e permite conhecer mais a fundo as 

motivações, conceitos e percepções de valores e/ou atitudes com relação ao 

problema em estudo. Contudo, não permite, tirar conclusões para o universo.  

 já a abordagem quantitativa é probabilística, ou seja, é estatística. É 

possível mensurar características, utilizando atribuições percentuais. Podem 

ser classificadas em: 

o pesquisa exploratória: levanta-se hipótese e descobre-se 

características ainda ignoradas; 

o pesquisa descritivas: descreve-se hábitos de compra e de uso de 

produtos e /ou serviços. Serve, inclusive, para indicar 

probabilidade de diferentes causas; 

o pesquisa de experimentação: implica na utilização do produto 

e/ou serviço pelo entrevistado. Usado para testar a aceitabilidade  

o de um produto e/ou serviço. Nas pesquisas descritivas e 

experimental, em geral, utiliza-se a abordagem qualitativa, mas 

em certo casos a abordagem qualitativa precede a quantitativa. 
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2.4.Metodologia de pesquisa: o problema da pesquisa, assim com o seu 

objetivo, é que vai definir a metodologia da pesquisa. Diante disso, se define 

o universo, o alvo, o tipo e a abordagem da pesquisa, além da amostra, do 

questionário e do tipo de entrevista 

 

2.5.Tratamento e análise de dados: os dados passam por um processo de 

validação e em seguida são organizados e analisados, de modo a gerar 

informações que venham esclarecer questionamentos e dúvidas 

mercadológicas que deram origem à pesquisa. 
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3. FUNÇÃO ESPECÍFICA: SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

Figura 4: Fluxograma da Segmentação de Mercado 

A segmentação é o meio utilizado pelo marketing para dividir o mercado em 

diferentes grupos formados por clientes com necessidades, desejos e atitudes similares. 

Desta forma, o mercado é segmentado em grupos relativamente homogêneos, 

porém, distintos entre si. 

3.1. Premissa para a segmentação: nesta subação, é definido alguns pré-

requisitos para a segmentação, como: 

 o segmento deve ser identificável; 

 o segmento deve ser mensurável e rentável; e 

 o seguimento deve ser acessível. 

 

3.2.Fundamentos para a segmentação: para que a segmentação cumpra ao seu 

objetivo, é necessário: 

 definir as características dos clientes; 

 avaliar as atitudes dos clientes; e 

 avaliar o comportamento dos clientes. 

 

3.3.Seleção dos segmentos: após identificados os segmentos, a organização 

deve decidir onde irá atuar, considerando o potencial de vendas, o potencial 

de crescimento, o nível de competitividade e a lucratividade. Feito isso, a 

organização pode optar pelas seguintes estratégias: 

 especializar-se no produto: foco num produto; 

 especializar-se no mercado: a organização procura atender as 

necessidades de um determinado mercado; e 

 foco em apenas um segmento: a organização escolhe atender somente um 

determinado público; 

 especializar-se seletivamente: a organização combina alguns produtos e 

/ou serviços para as quais escolhe algum segmento que pretende atuar; e 
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 atendimento total do mercado: a organização trabalha com um grande 

portfólio de produtos e/ou serviços capaz de atender a todos os segmentos do 

mercado na qual está inserida. 

 

3.4.Monitoração da segmentação: o tempo passa e os clientes e o mercado 

muda. Sendo assim, é necessário ter cuidados essenciais, como:  

 

 reavaliar tendências; 

 reavaliar as novas modelagens para a segmentação; e 

 analisar constantemente as estratégias de atuação e os resultados. 
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4. FUNÇÃO ESPECÍFICA: POSICIONAMENTO DE MERCADO 

 

Figura 5: Fluxograma do Posicionamento do Mercado 

Segundo Kotler, posicionamento de mercado é “a ação de projetar o produto e 

a imagem da organização, com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha de 

seu público-alvo”. Isso envolve a criação de uma percepção favorável do produto e/ou 

serviço, em relação aos concorrentes, na mente dos clientes potenciais. O resultado é a 

visão dos clientes potenciais a respeito do produto em comparação com alternativas. 

4.1.Análise estratégica: a análise estratégica de posicionamento ocorre após a 

segmentação. Deve-se levar em conta os tipos de posicionamento, como: 

 por atributo e benefícios: baseia-se em atributos tangíveis e intangíveis, 

como, por exemplo: qualidade, durabilidade, sabor, bem-estar; 

 por aplicação ou utilização: vantagem em algum uso ou aplicação 

específica; 

 por usuário: produto e/ou serviços para algum grupo determinado de 

usuário; 

 por concorrente: alguma vantagem explícita ou implícita comparada ao 

concorrente; 

 por categoria de produto: em relação a determinada classe de produto; 

 por qualidade e/ou preço: que oferece melhor valor e melhor relação 

custo versus benefícios. 

4.2.Decisão de posicionamento: após a análise do segmento e dos tipos de 

posicionamento, juntamente com a pesquisa de mercado, é possível decidir 

como se posicionar estrategicamente. A decisão é baseada em informações 

obtidas e analisando os objetivos estratégicos. 
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5. FUNÇÃO ESPECÍFICA: DESENVOLVIMENTO DO MIX DE MARKETING 

 

Figura 6: Fluxograma do Desenvolvimento do Mix de Marketing 

Definido o posicionamento a partir da segmentação, a organização segue para 

elaborar o mix de marketing. O mix de marketing é um conjunto de instrumentos que a 

organização utiliza para atingir seus objetivos estratégicos. 

 

5.1.Produto: o produto representa algo que pode ser oferecido ao mercado para 

apreciação, uso ou consumo na tentativa de satisfazer um desejo, 

necessidade ou demanda deste mercado. Existem alguns aspectos da 

estratégia de produto que podem influenciar o comportamento de compra.  

Podem estar relacionados à novidade do produto, sua complexidade, sua 

qualidade percebida, a aparência física do produto, embalagem, rótulo, 

conforto oferecido, etc. Existem duas categorias: 

 tangíveis (bens materiais): duráveis e não duráveis; 

 intangíveis (bens imateriais): serviços; pessoas; locais; organizações 

e ideias. 

 

5.2.Preço: é uma das variáveis mais comparáveis, influenciando 

significativamente na decisão de compra do consumidor.  É o valor agregado 

que justifica a decisão do consumidor. As organizações sabem da 

importância da elaboração dessa variável, principalmente no que se refere ao 

poder aquisitivo de seu público-alvo e a sua disposição para pagar por 

determinado produto e/ou serviço.  

 

5.3.Distribuição: esta   variável   engloba   as   decisões relativas aos canais de 

distribuição, com definição dos intermediários pelos quais o produto e/ou 

serviço passa até chegar ao consumidor, e à distribuição física do produto,  

 

5.4.com a solução de problemas de armazenamento, reposição e transporte dos 

locais de produção até os pontos-de-venda. É necessário que o produto e/ou 

serviço esteja disponível nos locais onde o seu público alvo normalmente 
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frequenta, ou pretende encontrá-lo.  É importante se ater aos conceitos de 

distribuição: atacado, varejo, transporte e armazenamento.  

 

5.5.Comunicação: é informar aos clientes potenciais sobre o produto e/ou 

serviços e os encorajar a compra-lo.  Então, a comunicação poderá 

influenciar o comportamento de compra do consumidor. Em um sentido 

mais específico, a comunicação constrói um elo entre o produto e/ou serviço 

e o consumidor e, em um sentido mais amplo, é um instrumento efetivo para 

o desenvolvimento das ações e realização dos objetivos organizacionais.  
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6. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

PRODUTOS 

 

Figura 7: Fluxograma do Projeto e Desenvolvimento de Novos Produtos 

O projeto e desenvolvimento de novos produtos pode ser considerado como o 

processo onde a organização busca o desenvolvimento de produtos que atendam às 

necessidades dos clientes desde a conceituação até a obsolescência do produto e/ou 

serviço. É um processo de transformação de informações, onde as entradas são as 

oportunidades de mercado, captadas pela área de marketing, somados às competências 

tácitas ou explícitas da organização gerando a capacidade de execução do processo.  

As etapas do desenvolvimento do produto são:  geração de ideias; escolha das 

ideias; desenvolvimento de conceito; análise comercial; desenvolvimento; teste de 

mercado; comercialização. As etapas podem ocorrer simultaneamente sem a 

necessidade de término de uma para o início da seguinte.  

6.1. Geração de ideias: as ideias podem surgir através de opiniões, serviços de 

atendimento ao consumidor, opiniões de gerentes e proprietários de 

empresa.  As necessidades do consumidor deverão ser conciliadas com os 

interesses e estratégias da empresa;  

6.2. Escolhas das ideias: a partir dos objetivos estratégicos, as ideias são 

escolhidas com foco no atendimento às exigência de mercado;  

6.3. Desenvolvimento do conceito: após   aprovação   das   ideias, as   mesmas   

passam   pelo   processo   de conceituação onde uma boa parte dos 

processos de desenvolvimento de novos produtos é finalizada, devido a 

alguma inviabilidade do projeto, seja ela mercadológica ou técnica;  

6.4. Análise comercial: nessa fase são realizadas pesquisas de mercado, estudos 

de viabilidade técnica, financeira e de manufatura do produto; 

6.5. Desenvolvimento: essa fase requer a maior quantidade de recursos e tempo, 

em todo processo, pois nela projeta-se o processo e criam-se as 

especificações do produto.  Caso essa etapa for mal conduzida, os custos 
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gerados podem ficar acima do previsto nas fases seguintes e podem 

contribuir para o fracasso do produto antes ou após o lançamento; 

6.6. Teste de mercado: utiliza-se, nessa etapa, uma cidade ou região como 

referência e, em caso de sucesso, a distribuição planejada para o produto é 

colocada em prática.  Caso contrário volta-se às etapas anteriores do 

processo para corrigir eventuais erros e, em casos mais extremos, o projeto é 

interrompido; 

6.7. Comercialização: neste   momento, todas   as   fases   do   desenvolvimento 

devem ser postas em prática. É a etapa final do lançamento e a inicial da 

gestão do produto e/ou serviços e seus impactos no portfólio, é geralmente 

quando se tem os maiores custos e é quando se deve levar em consideração 

o quando, onde, para quem e como para a implementação gradativa do 

produto. Ela ocorre caso o teste de mercado corresponda as expectativas 

planejadas. 
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7. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 

 

Figura 8: Fluxograma da Administração de Vendas 

Administração de vendas é decidir com antecipação o que deve ser feito, através 

de uma análise das situações interna e externa, fazendo uma previsão do que pode 

acontecer, preparando-se para atender e executar essa previsão e controlar o trabalho 

para que tais objetivos sejam alcançados. Compreende, portanto, o planejamento, a 

organização, o controle de execução e a análise de resultados de todas as atividades 

exercidas pela equipe de vendas para posicionamento de produto no mercado e 

consequente venda do mesmo. 

A administração de vendas exerce um papel estratégico dentro da organização, 

sendo responsável direta pela geração de recursos. Cabe a área organizar quais produtos 

e/ou serviços serão vendidos, quais serão os clientes focados e qual o tipo de mercado 

visado. Supera a visão meramente voltada às técnicas de vendas e dá uma amplitude 

estratégica ao gerenciamento das equipes e dos resultados esperado. 

7.1.Planejamento da equipe de vendas: a equipe de vendas é o elo de ligação 

entre a organização e o mercado.  É a empresa para muitos de seus clientes e 

a equipe exerce papel importante ao trazer para sua organização informações 

valiosas sobre o mercado. O planejamento da força de vendas, procura 

verificar habilidades necessárias para a função, o papel estratégico, definir a 

estrutura, acompanhar o desempenho, e sua remuneração; 

 

7.2.Organização da equipe de vendas: ao planejar a força de vendas é 

necessário estar atento não apenas à equipe de vendas em si, mas no cenário 

global dos clientes e a atuação da empresa no mercado atual.   A força de 

vendas pode ser organizada por produto, cliente, região ou pela combinação 

destes três elementos dois a dois ou até mesmo os três elementos 

conjuntamente. A organização da força de vendas faz com que os 

vendedores especializem-se em determinados ponto, passando, a saber, 

muito mais sobre eles a ter muito mais segurança em suas abordagens do em 

qualquer outro tipo de estrutura.   
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7.3.Implementação das ações de vendas: ao se definir a equipe vendas e sua 

organização, a força de vendas passa a executar o que foi planejado, 

seguindo as estratégias de vendas e observando as metas estabelecidas; 

 

7.4.Controle de vendas: a avaliação de desempenho é um sistema formalizado e 

estruturado para mensurar as atividades e o desempenho da equipe de 

vendas. A gerência faz comparativos dos resultados dos vendedores com as 

metas estipuladas para cada um.  A avaliação da equipe de vendas pelo 

gerente de vendas consiste geralmente em abordagens informais e formais:   

 a análise  informal:  pode  fundamentar- se  em  relatórios  de  visita,  

num  plano  de trabalho  ou  num plano  territorial  de  marketing  e  

em  viagens  de  campo  com  o representante para visitar contas-

chaves;   

 analises formais:   são  caracterizadas por  comparações  com  outros  

vendedores  e pelo desempenho passado em áreas como 

produtividade e controle de custo. 
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8. FUNÇÃO ESPECÍFICA: COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

 

Figura 9: Fluxograma da Comunicação de Marketing 

A comunicação, que é parte do composto de marketing, é considerado para 

alguns como a “alma do negócio”. Todavia, o desafio não é comunicação, mas sim, 

saber o que dizer, como dizer, para quem e com que frequência. 

A função do profissional de marketing é descobrir qual o canal mais adequado 

para cada situação. Se é pretensão promover o lançamento de um produto para o varejo, 

por exemplo, é preciso saber onde estão esses intermediários de marketing 

(distribuidores e varejistas). Sem eles o produto não chega até o cliente, e isso, além de 

ser um custo desnecessário de comunicação, pode gerar insatisfação e desgaste da 

marca. 

É fundamental, portanto, que haja sinergia entre a comunicação e os demais 

itens do Composto de Marketing (Produto, Preço e Praça). 

Para evitar erros na elaboração de um plano de comunicação, podemos separar 

em oito as etapas para o desenvolvimento de uma comunicação eficaz. São elas: 

8.1.Identificação do público-alvo: o público-alvo da comunicação deve estar 

bem definido. Para quem a organização deseja comunicar? Aqui podem estar 

incluídos os clientes atuais, os potenciais clientes, pessoas que influenciam a 

compra, um público específico ou até mesmo o público em geral; 

  

8.2.Determinação dos objetivos: o que a organização pretende com a 

comunicação? A intenção pode ser a de tornar um produto novo conhecido 

do público (lançamento), ou mudar uma atitude do consumidor em relação 

ao produto (despertar o seu interesse e simpatia), ou ainda fazê-lo agir (ir até 

a empresa e comprar). Dependendo do objetivo, a comunicação deverá ser 

feita de diferentes maneiras; 

 

8.3.Desenvolvimento da comunicação e mensagem: envolve quatro aspectos – 

o que dizer (conteúdo), como dizer de maneira lógica (estrutura), como dizer 

de maneira simbólica (formato) e quem deve dizer (fonte); 
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8.4.Análise e seleção dos canais de comunicação: refere-se à escolha dos 

canais de comunicação que serão utilizados para veicular a mensagem com 

eficiência; 

 

8.5.Análise do orçamento de comunicação: é uma tarefa um pouco difícil, mas 

pode ser realizada de diferentes maneiras. Algumas são: definir conforme os 

recursos disponíveis no momento, definir com base em um percentual (atual 

ou previsto) de vendas, definir conforme o orçamento dos concorrentes ou 

definir de acordo com objetivos específicos; 

 

8.6.Tática de comunicação: alocação de recursos entre os cinco tipos de 

ferramentas promocionais – propaganda, promoção de vendas, relações 

públicas e publicidade, equipe de vendas e marketing direto; 

 

8.7.Análise dos resultados: avaliar o impacto que a comunicação ocasionou no 

público-alvo;  

 

8.8.Gerenciamento da comunicação:  consiste em planejar a comunicação 

sempre de modo a abranger diferentes ferramentas, combinadas e integradas 

de modo coerente. 
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9. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ADMINISTRAÇÃO DE PREÇO 

 

Figura 10: Fluxograma da Administração de Preço 

Após a análise da importância da administração de força de vendas nas 

organizações e nos esforços demandados para obtenção de resultados requeridos com as 

vendas na estratégia de marketing, torna-se vital o entendimento da variável preço no 

composto de marketing. 

Nesse item, será mostrado o que pode ser feito para uma administração 

estratégica de preço eficaz e a sua relação com as outras variáveis do composto de 

marketing dentro do planejamento e gestão estratégica de marketing com enfoque de 

redes.  

As decisões de preços são importantes, pois afetam o volume de vendas das 

organizações e quanto de recursos ela recebe. Alguns fatores de importância das 

decisões de preço no ambiente de marketing como: o preço influencia diretamente a 

demanda, determina diretamente a rentabilidade da atividade e influencia a percepção 

do produto contribuindo para o posicionamento estratégico. 

Os objetivos de estabelecimento de preço devem estar ajustados aos objetivos 

estratégicos da organização. A organização deve decidir onde deve posicionar seu 

produto no mercado em termos de qualidade e preço, sendo possível encontrar, em um 

mesmo mercado, vários níveis de preço. 

Em síntese, nesta etapa devem ser feitas as seguintes análises: 

9.1.Objetivo da determinação de preço: a decisão de onde a empresa deseja 

posicionar sua oferta deverá ser o primeiro passo que a empresa adota, pois 

quanto mais claros os objetivos do plano de marketing, mais fácil será a 

determinação de preços. Deve-se decidir sobre os objetivos de preço antes de 

determinar o próprio preço. De modo geral, são considerados cinco objetivos 

para a determinação de preço: 

 sobrevivência, que é um objetivo de curto prazo geralmente praticado 

quando existe excesso de produção, concorrência intensa ou mudança 

nos desejos do consumidor; 
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 maximização do lucro, quando são estimados a demanda e os custos 

com preços alternativos e escolha do nível que maximiza o lucro, e se 

estabelece um nível específico de lucro como objetivo; 

 maximização do faturamento, estimado apenas em função de 

demanda, estabelecendo o preço que maximiza faturamento, ou 

participação de mercado; 

 maximização do crescimento das vendas ou manutenção e/ou 

aumento a parcela de mercado, trabalha com a possibilidade de 

custos unitários menores, devido à curva de experiência e afastam 

concorrentes 

 aproveitamento do mercado (desnatamento), utilizado quando existe 

estimativa do preço mais alto que se pode cobrar, dados os benefícios 

comparativos em relação aos substitutos disponíveis, posteriormente 

a empresa reduz o preço para conquistar o segmento imediatamente 

inferior, ou seja, procuram estabilidade dos preços e o alinhamento 

em relação aos concorrentes. 

 

9.2.Análise da demanda: a determinação de um preço considerando apenas os 

custos de produção não é suficiente. É importante que a organização 

identifique o nível de demanda ao longo do tempo. A determinação da 

demanda em alguns casos é intuitivamente óbvia, em outros, os padrões só 

são revelados quando devidamente estudados e mapeados. Cada preço 

praticado pela empresa resultará em um diferente nível de demanda e 

consequentemente causará diferentes impactos nos objetivos de marketing 

de uma determinada empresa. Essa relação pode ser observada na curva de 

demanda, com os fatores que afetam a sensibilidade de preço. Uma maneira 

de considerar a demanda do mercado e os custos na determinação dos preços 

é a utilização da análise break-even ou ponto de equilíbrio, que determina a 

quantidade de produção para a qual o rendimento total se iguala ao custo 

total (figura 11). Quanto mais a venda estiver acima do ponto de equilíbrio 

maior será o lucro. 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________________________________________  

© 2015 CFA, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização. 
       Conselho Federal de Administração 

 
 

45 

 

Figura 11: Gráfico de ponto de equilíbrio 

 

9.3.Perspectiva de custos: existem basicamente três tipos de custos:  

 os custos fixos, cujo montante independe do volume, sendo que dentro de 

um determinado intervalo da atividade, esses custos não variam com a 

quantidade de produção  

 os custos variáveis, que são aqueles cujo montante variam diretamente 

com o volume de produção, acompanham o volume de atividade, dentro 

de uma certa faixa de produção.  

 custo total (soma dos custos variáveis mais custos fixos) e quando se 

divide por unidade em um determinado volume de produção resulta no 

custo unitário ou médio.  

As empresas deverão ser cuidadosas em utilizar informações de custos nas 

práticas de preços. Os custos, geralmente variam em diferentes níveis de produção. Para 

uma boa fixação de preços, a empresa deve saber como seus custos variam conforme 

seu nível de produção.  

O custo irá reduzir conforme o aumento da quantidade produzida pela diluição 

dos custos fixos.  

O comportamento dos custos em função da produção acumulada é resultante da 

Curva de Experiência ou Curva de Aprendizagem, que é quando a empresa reduz o 

custo total médio em função do aprendizado, conquistado com o aumento da produção e 
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a experiência adquirida, pois aprende como fazer melhor, operários aprendem a reduzir 

custos, o fluxo de materiais e compras é melhorado, entre outros fatores. 

A determinação de custo-alvo consiste na redução do custo por esforço 

concentrado dos designers, engenheiros e compradores da empresa. Por meio de 

pesquisa de marketing as funções de um novo produto são estabelecidas como também 

o preço por que deve ser vendido. 

Após a definição da margem de lucro desejada a equipe examina os 

componentes de custo (design, engenharia, produção, vendas etc), separam-nos em 

unidades menores e consideram maneiras de reduzí-los. O objetivo é fazer com que as 

projeções de custos fiquem ajustadas ao custo-alvo e que com o preço-alvo o lucro-alvo 

seja alcançado.  

Todos os métodos devem avaliar a sensibilidade da demanda, ou seja, as 

condições de mercado, portanto as margens desejadas só se realizarão se o nível de 

vendas estipulado for atingido. 

9.4.Análise de custo e preço: as organizações precisam comparar seus custos 

em relação aos custos dos concorrentes para saber em que nível está 

operando, e se está em vantagem ou desvantagem de custo. Também é 

necessário conhecer o preço e a qualidade das ofertas concorrentes. Isso será 

um ponto de referência para o preço.  

      A estratégia de preço é muito influenciada pela situação da concorrência, 

caracterizada pelo número de empresas que atuam no mesmo segmento e do 

valor percebido do produto, resultante dos esforços de diferenciação com o 

objetivo de alcançar uma vantagem concorrencial.  

9.5. Estabelecimento da metodologia de precificação: dada a demanda dos 

consumidores, a função custos e preços dos concorrentes, a empresa estará 

preparada para selecionar um método de estabelecimento de preço, que 

inclua uma ou mais dessas três considerações. Geralmente, as empresas 

selecionam um método de determinação de preços contemplando as 

considerações expostas, abaixo: 

 mark-up: método de simples acréscimo de margem padrão ao custo do 

produto para formar o preço de venda. É um método popular porque os 

vendedores têm mais certeza dos custos do que da demanda, o cálculo é 

simples quando os custos se alteram, quando todas as empresas usam o 

método, os preços tendem a ser similares; 
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 preço de retorno-alvo: as empresas determinam o preço que assegura a sua 

taxa alvo de retorno sobre o investimento (ROI), o fabricante realizará o ROI 

pretendido se seus custos e vendas estimadas forem precisos. Importância do 

cálculo do Ponto de Equilíbrio para que se saiba o que pode acontecer caso a 

previsão de vendas não se concretize; 

 

 preço de valor percebido: as percepções de valor dos compradores, não 

custos, são fatores-chave para determinar preço. A chave para o uso de valor 

percebido é determinar corretamente através da pesquisa de marketing a 

percepção do mercado em relação ao valor da oferta; 

 

 preço de valor: a fixação de um preço baixo em relação à alta qualidade do 

produto quando comparado ao seu concorrente. Não é a simples redução do 

preço, mas sim um esforço de redução dos custos sem perder a qualidade; 

 

 preço de seguidor do concorrente: a empresa baseia seu preço em função 

dos preços cobrados pelos concorrentes, dedicando menor atenção aos 

custos ou à demanda; 

 

 preço de licitação: a fixação do preço é fortemente orientada para a 

concorrência. Maior o preço, menor serão as chances da empresa de vencer a 

licitação, sendo possível o cálculo do lucro esperado de cada alternativa de 

preço com as respectivas probabilidades de vitória. 

 

9.6. Estabelecimento do preço final: as organizações devem considerar fatores 

adicionais à medida que os métodos de determinação de preço forem se 

consolidando na faixa a partir da qual a empresa deve selecionar seu preço 

final, esses fatores adicionais são relatados a seguir: 

 

 preço psicológico: a associação do preço alto com qualidade, leva a empresa 

a colocar seu produto com o preço entre os mais caros do segmento; 

 

 influência de outros elementos do composto de marketing: a empresa deve 

levar em consideração a qualidade da marca e da propaganda em relação à 

concorrência. Existe um relacionamento positivo entre preço alto e 

orçamento de propaganda. Os consumidores geralmente estão dispostos a 

pagar mais por produtos conhecidos do que por desconhecidos; 
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 políticas de preço: o preço deve ser consistente com as políticas de preço da 

empresa, com finalidade de assegurar que a força de vendas trabalhe com 

preços atrativos para os clientes e rentáveis para a empresa; 

 

 impacto de preços: a empresa deverá levar em conta a reação das outras 

partes envolvidas e interessadas na cadeia, tais como distribuidores e os 

revendedores. 
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10. FUNÇÃO ESPECÍFICA: ADMINISTRAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Figura 12: Fluxograma da Administração de Distribuição 

Consiste no conjunto de organizações independentes envolvidas no 

processo de tornar um produto ou serviço disponível para o uso ou consumo no 

lugar adequado, no tempo certo e no nível de serviço desejado.  

Ou seja, o canal de distribuição abrange as organizações que participam 

da distribuição física de produtos ou serviços para os consumidores finais. 

Dentre as contribuições dos canais de distribuição, o mais usual é o 

fabricante escoar sua produção numa estrutura onde os participantes dividem as 

tarefas entre si. Além disso, o canal de distribuição compatibiliza a diferença 

entre o momento de produção e o instante em que o comprador deseja adquirir e 

consumir o produto, e comercializa a venda de diversos produtos em um só 

ponto de venda. 

 

Funções dos canais de distribuição: 

 

 montagem de sortimento: intermediários compram quantidades de itens do 

produtor e formam lotes de mercadorias. Reúnem no mesmo ponto produtos 

fornecidos por mais de um produtor;  

 

 transporte e armazenagem: os bens físicos são transferidos do local da 

produção para os pontos de comercialização e consumo. O transporte e 

armazenagem asseguram entregas nos prazos estabelecidos e protegem 

fisicamente as mercadorias;  

 

 promocional: a promoção no canal de distribuição expõe o produto aos 

clientes, estabelece contato com os consumidores nos vários estágios da 

decisão de compra, fornece informações e cria condições que favorecem a 

compra e a recompra;  
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 negociação e vendas: acordo sobre os termos da transação(preços, prazos, 

troca de mercadoria, período de entrega, quantidades etc). Inclusive, com a 

disposição nas prateleiras;  

 

 informacional: coleta, análise e disseminação de informações ao longo do 

canal sobre aspectos do próprio canal. 

 

O canal de distribuição está mais próximo do cliente final e pode ouvi-lo 

com maior facilidade, isso pode contribuir muito com as estratégias 

organizacionais. 

 

Para isso, ainda, se faz necessário a organização avaliar os tipos de 

canais de distribuição, como: 

  

 o canal direto é o processo de comercialização que ocorre sem a 

participação de  outra  pessoa  jurídica  (para  comprar  e  revender).  Pode 

ser realizada por meio da venda pessoal (por exemplo:  um fabricante de 

bens industriais vende seus produtos diretamente aos seus clientes, valendo-

se de seus vendedores) ou por meio do marketing direto, de telefonemas 

(telemarketing), de reembolso postal, de catálogos ou da Internet; 

 

 O canal indireto caracteriza-se por utilizar, no fluxo dos produtos, as figuras 

do atacado e/ou varejo.   

 

10.1.Tipo de distribuição: existem três tipos de distribuição:  

 intensiva: quando  o  objetivo  da  empresa  é  colocar  seus  produtos  em  

todo  e qualquer ponto de venda que queira comercializá-lo;  

 seletiva: quando  se  leva  em  conta  a  imagem  do  produto,  ou  seja,  a  

imagem  do ponto de venda deve ser compatível com a que se pretende fixar 

para o produto; 

 exclusiva: quando a empresa quer preservar ao máximo possível a imagem 

do produto, colocando-o apenas em locais diferenciados e exclusivos. 

 

10.2.Acompanhamento: é o quanto uma empresa precisa coordenar os fluxos 

desenvolvidos no canal. O grau de controle e informações que quer ter sobre 

os produtos, sua promoção, seus preços, a distribuição, os concorrentes e os 

consumidores. 
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 10.3.Serviços: determinam tanto o canal quanto à forma de estrutura dentro do 

canal. Principais serviços prestados pelo canal: conveniência geográfica, 

tamanho do lote, prazo de entrega, variedade de produto e “assistência”. 

 conveniência geográfica: o deslocamento desnecessário aumenta o tempo 

para se adquirir um bem; portanto, devemos reduzi-lo, pois essa economia 

de tempo aumenta a possibilidade de troca; 

 tamanho do lote: a necessidade de compra é determinada por razões 

inerentes ao comprador, podendo significar a redução do capital em estoque, 

a redução dos custos de manutenção, espaço e risco;  

 prazo de entrega: definido como o espaço entre o pedido e o recebimento do 

mesmo. Satisfazer esta necessidade implica reduzir o estoque, reduzir o 

espaço físico e permite reação de compras em função da demanda;  

 variedade de produto – quanto maior a variedade maior o esforço do canal. 

Satisfazer esta necessidade implica reduzir o número de contatos, de forma 

que em um só contato se realize a necessidade de compra;  

 assistência: para que determinado produto seja consumido, o canal pode 

oferecer serviços ou assistência necessária, como por exemplo, incluir o 

local para estacionamento, ou linha telefônica para pedidos urgentes, ou 

mesmo compras a crédito. 

 

10.4.Característica do produto: valor unitário, peso, volume, equipamentos 

para movimentar ou armazenar, perecibilidade, sazonalidade, etc. Estas 

características podem contribuir decisivamente na escolha do canal. 

 

10.5.Fatores ambientais: podem ser mais longos (maior nº de intermediários) 

quando a produção está concentrada e a população/mercados estão 

dispersos. Fatores tecnológicos (como sistemas de comunicação ou 

máquinas de vender) podem alterar também a escolha do canal. 

 

10.6.Característica de mercado: a decisão sobre o canal também dependerá de 

qual o segmento do mercado a ser atingido. Qual a concentração, os hábitos 

de compra, o tamanho e o crescimento. 

 

10.4.Estratégia: o caminho escolhido pelas empresas para alcançarem seus 

objetivos em longo prazo pode determinar a escolha do canal. Este caminho 

pode significar inter-relacionamentos com outros negócios, ações 

competitivas ou apenas uma melhora de lucratividade. 
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11. FUNÇÃO ESPECÍFICA: AUDITORIA DE MARKETING 

 

Figura 13: Fluxograma da Auditoria de Marketing 

Auditoria, em marketing, é o conjunto de técnicas analíticas, destinado a 

efetuar diagnósticos, prognósticos e recomendações visando a avaliar e melhorar 

o planejamento e as ações.  

Esta definição, abrange três aspectos fundamentais da auditoria: em 

primeiro lugar, apresenta o método como um conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos e não executivos, o que é correto, pois se a auditoria por 

erro ou falha agisse no setor executivo, correria o risco de se tornar um controle 

eficiente, e por outro lado perderia sua capacidade para obter dados 

condicionantes da ação mercadológica. Em segundo lugar, percebe-se na 

definição, o fato de constituir um processo que procura diagnosticar, 

prognosticar e recomendar, sendo ao mesmo tempo uma prática preventiva e 

terapêutica. E em terceiro lugar a auditoria se apresenta como um instrumental 

de planejamento, atingindo, portanto, o objetivo principal do processo decisório 

em marketing, segundo o qual toda a auditoria deve ser orientada para a 

formulação de planos que aumentem a produtividade e a eficácia das operações 

de marketing. 

 

Um programa de auditoria passa por três fases principais: 

 

11.1.Análise do estágio atual: toda as organizações pretendem alcançar 

uma série de objetivos no curto e longo prazo, dos quais a maximização do lucro 

deve e pode ser considerada como o objetivo principal. Como maximização de 

lucros, a área de marketing concebe a situação na qual a empresa opera de forma 

lucrativa, criando simultaneamente condições à expansão de mercado. Este 

objetivo, permite a consolidação da área de marketing. Além do objetivo 

principal, a maximização do lucro, as organizações tentam realizar, ou atingir 

outros objetivos que por sua natureza, e por serem decorrentes do primeiro, são 

denominados objetivos subsidiários. Entre estes podem ser citados a manutenção 

de participação no mercado, controle financeiro, notadamente do capital 

circulante, bom ambiente operacional, manutenção de margens que permitam 

operação lucrativa e aumento da capacidade de competitividade. 
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Ainda nesta fase, procura-se justamente comparar e avaliar o grau de 

adequação, entre os objetivos e o instrumental da organização em um dado 

momento. Esta fase, que pode ser considerada como a base primordial de todo o 

programa, pode ser efetivada com maior ou menor facilidade, em menor ou 

maior período de tempo, dependendo, como é óbvio, do número de pessoas 

dedicadas ao programa e também da qualidade dos dados operacionais de que se 

dispõe.  

Em muitas oportunidades, a equipe de auditoria deixa de lado suas funções 

específicas, pois precisa coletar e elaborar dados não preexistentes. 

Esta fase, portanto, procura examinar aspectos qualitativos e quantitativos 

da demanda, fontes de suprimento, vias de distribuição, composto promocional, 

análise da produtividade e eficiência no setor de venda, enfim, toda a 

combinação de recursos e instrumentos usados pela organização na formação do 

composto mercadológico. 

 

11.2.Investigação situacional: esta etapa não se procura apenas investigar e 

definir, mediante uma análise interna, as características funcionais da 

organização. O objetivo é investigar de forma mais ampla a posição da 

organização no mercado, mediante a determinação de seus pontos fortes e 

fracos. Esta fase visa avaliar o desempenho da organização e compará-la com os 

concorrentes. Mesmo o administrador de marketing sentindo-se seguro quando 

seus controles operacionais indicam resultados razoavelmente bons, isso não 

garante que o ambiente externo esteja de fato controlado e portanto, não permite 

que o administrador perceba o desempenho dos competidores e seus produtos.  

A investigação funcional pretende determinar não apenas as possíveis falhas 

ou sucessos funcionais da organização, mas também verificar como agem os 

concorrentes. A investigação da posição da organização está ligada intimamente 

com a análise e avaliação da vantagem diferencial competitiva. A posição de 

uma organização no mercado pode ser definida em termos de sua vantagem 

diferencial em relação aos competidores traduzindo-se no que se relaciona às 

características do composto de produtos e serviços, economias de escala e 

vantagens de localização. 

Concluída a avaliação, o auditor procura comparar os métodos operacionais 

de organização com os das organizações anteriormente pesquisadas. Além disso, 

verifica também, mediante diferenças tangíveis, a eficiência e a produtividade 

relativa do esforço de marketing das mesmas. 

O auditor ou a equipe de auditoria analisa, determina, quantifica e qualifica 

de início o esforço de marketing da organização para posteriormente compará-lo 

ao das organizações similares que competem no mesmo mercado. 
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A execução desta fase oferece oportunidades para considerações e reflexões 

sobre a qualidade dos planos e controle mercadológicos da organização. 

11.3.Elaboração de recomendações: após as fases anteriores, o auditor 

poderá finalmente indicar se novas diretrizes devem ser introduzidas, mantidos 

os mesmos objetivos; ou, então, formular sugestões para que outros objetivos e 

diretrizes sejam estipulados, diante de novos desafios de mercado. 

A fase de recomendações finaliza a auditoria em marketing, mas não 

participa da aplicação de suas recomendações.  

 

Pontos das recomendações: 

 

a. modificação das diretrizes de mercado: o composto mercadológico é 

sempre delineado mediante a implantação de uma série de diretrizes neste setor, 

como por exemplo:  

 

- administração de preços e suas diversas formas de aplicação, mediante um 

processo dinâmico e agressivo de técnicas de administração de preços;  

- controle de qualidade sob o ponto de vista de marketing, ou seja, tendo em 

mente o conceito de produto total.  

- administração da força de vendas, procurando adequar tarefas e técnicas, 

limitações orçamentárias e controle de vendedores.  

 

Ocorre, contudo, que em determinadas situações, o composto 

mercadológico foi elaborado mediante a efetivação de um conjunto de diretrizes 

que não está mais adequado à conjuntura de mercado, ou então necessita 

alterações no que tange a preços, qualidade, força de vendas, vias de distribuição 

e linhas de produtos. A simples modificação de uma diretriz, ou de um conjunto 

de diretrizes, poderá melhorar significantemente a posição da organização e sua 

capacidade competitiva. A organização poderá passar a vender mais para os 

mesmos clientes ou poderá obter novos clientes, em virtude de diretrizes de 

marketing atuantes. A melhoria da posição relativa de mercado ocorre desde que 

a empresa desenvolva com sucesso um aumento do número de clientes e um 

acréscimo no composto de produtos. Não há, na realidade, uma alteração dos 

objetivos aos quais a organização se propôs, mas, uma modificação das formas, 

dos meios, dos métodos e das estratégias de que a organização se utiliza para 

competir e sobreviver no mercado.  

b. modificação de objetivos: as rápidas mudanças no mercado, apresenta 

variações rápidas de amplitude considerável, imprevisíveis e incontroláveis, 

alterando todo o contexto e as dimensões do ambiente externo, de um momento 
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para o outro. Este contexto faz com que em muitos casos, seja necessário 

modificarem-se os objetivos de marketing, a que a organização se propõe, pois 

os mesmos tornam-se intangíveis. Manter objetivos predeterminados, quando a 

auditoria demonstra que os mesmos não mais podem ser atingidos 

lucrativamente, é pura e simplesmente uma drenagem, erosão dos recursos e do 

esforço administrativo. A auditoria em marketing pode evitar que os perigos da 

manutenção de objetivos predeterminados, para situações diversas, possam 

ocorrer trazendo à organização não só prejuízo financeiro, como também uma 

sistemática e lenta destruição de seus ativos mercadológicos.  

As Auditorias, trazem sempre a vantagem de impedir que situações 

prejudiciais ocorram, e que suas consequências só possam ser mensuradas 

depois de efetivadas, mediante informações provenientes dos instrumentos de 

controles. 
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12. FUNÇÃO ESPECÍFICA: PERÍCIA EM MARKETING 

 

Figura 14: Fluxograma da Perícia em Marketing 

As organizações são exigidas, a todo o momento e com uma velocidade cada 

vez maior, ter atenção às mudanças de mercado e adiantar-se em suas estratégias. Os 

cenários de mercado se mostram instáveis e as políticas macroeconômicas aceleram as 

tomadas de decisões por parte dos Administradores. As organizações, assim como as 

pessoas, cada vez mais percebem o real valor do dinheiro nas diversas transações 

realizadas nos diferentes tipos de mercado.  

A perícia em marketing, assim como nas outras áreas da administração, 

objetiva atuar de maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a 

interpretação, o entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a todos 

os critérios e valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera Judicial e 

Extrajudicial, sempre considerando seu compromisso maior, que é o esclarecimento da 

verdade. Para que os objetivos sejam cumpridos, é necessário passar por algumas 

etapas. São elas: 

12.1. Planejamento da perícia: esta etapa antecede as diligências, pesquisas, 

cálculos e respostas aos quesitos, onde o administrador perito define a maneira 

como os exames serão aplicados no âmbito judicial, extrajudicial, para o qual foi 

indicado ou contratado, elaborando-o a partir do exame do objeto da perícia. O 

planejamento fundamenta: 

 conhecer o objeto, a fim de permitir a adoção de procedimentos que 

conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juiz, o árbitro ou o 

interessado a tomar a decisão a respeito da lide; 

 condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido; 

 avaliar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no 

andamento da perícia; 

 constatar fatos e dados que possam vir a ser importantes para a solução 

da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a 

atenção necessária; 

 a análise da legislação aplicável ao objeto da perícia; 

 facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. 
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12.2. Análise documental: essa fase consiste na verificação de documentos 

legais e normativos, contratos, convênios, atas, registros financeiros, livros, 

regulamentos, planejamentos, controles, pesquisas de mercado e quaisquer 

outros processos normativos, seus registros ou a falta deles. 

12.3. Diligência: é a fase que o administrador perito busca elementos de prova, 

assim como, todos os subsídios necessários para elaboração, no final, do laudo 

pericial. Ainda são consideradas diligências, as comunicações às partes, em 

decorrências de necessidade de arrecadar elementos de prova. 

12.4. Questionamentos: é a busca por informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. 

12.5. Investigação: é a busca por informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. 

12.6. Arbitragem: nesta fase é determinado valores ou a solução de controvérsia 

por critério técnico. Medir é o ato de qualificar e quantificar fisicamente as 

coisas, bens, direitos e obrigações, ou seja estabelecer o valor de coisas, bens, 

direitos, obrigações, despesas e receitas. 

12.7. Certificação: nesta etapa é atestada a informação trazida ao laudo pericial 

pelo Administrador Perito, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé 

pública atribuída a esse profissional. 

12.8. Emissão do laudo: é um documento escrito, no qual o Administrador 

Perito deverá registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e 

particularizar, os aspectos e os detalhes que envolvam o seu objeto e as buscas 

de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. 
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15. CODIFICAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS E SUBAÇÕES 

ÁREA DE CONHECIMENTO ADMINISTRAÇÃO MERCADOLOGICA ou 

MARKETING - AMK 

001 Ação Principal Planejamento de Marketing 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Resumo Executivo 

- 002 Análise da Situação 

- 003 Ameaças e Oportunidades 

- 004 Objetivos de Marketing 

- 005 Estratégias de Marketing 

- 006 Táticas de Marketing 

- 007 Avaliação Financeira 

- 008 Implementação e Controle 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- A pesquisa de marketing procura através da coleta, análise e divulgação 

sistemática, fornecer dados e informações estratégicas sobre a situação de 

mercado em que a organização está inserida. 

 

Cabe definir os objetivos da pesquisa, o que será pesquisado e qual o retorno 

esperado das informações coletadas. 

 

As pesquisas orientam decisões de mercadológicas no que se refere ao 

desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços, e as mudanças necessárias 

para a organização manter-se competitiva. Além disso, podem antecipar 

mudanças no mercado consumidor e no setor econômico, até mesmo fornecer 

informações importantes para redução de custos do produto. 

 

É atribuição do profissional de marketing acompanhar o andamento das 

pesquisas, que em muitos casos são realizados por institutos especializados, 

orientando e corrigindo os rumos sempre que houver necessidade, controlando 

tempo, custo e status da pesquisa. 

002 Ação Principal Pesquisa e Análise de Mercado 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Processo de Pesquisa 

- 002 Fases da Pesquisa 

- 003 Tipos de Pesquisa 

- 004 Metodologia da Pesquisa 

- 005 Tratamento e Análise de Dados 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- A pesquisa de marketing procura através da coleta, análise e divulgação 

sistemática, fornecer dados e informações estratégicas sobre a situação de 

mercado em que a organização está inserida. 
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Cabe definir os objetivos da pesquisa, o que será pesquisado e qual o retorno 

esperado das informações coletadas. 

 

As pesquisas orientam decisões de mercadológicas no que se refere ao 

desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços, e as mudanças necessárias 

para a organização manter-se competitiva. Além disso, podem antecipar 

mudanças no mercado consumidor e no setor econômico, até mesmo fornecer 

informações importantes para redução de custos do produto. 

 

É atribuição do profissional de marketing acompanhar o andamento das 

pesquisas, que em muitos casos são realizados por institutos especializados, 

orientando e corrigindo os rumos sempre que houver necessidade, controlando 

tempo, custo e status da pesquisa. 

003 Ação Principal Segmentação de Mercado 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUBAÇÕES 

- 001 Premissas para a Segmentação 

- 002 Fundamentos para a Segmentação 

- 003 Seleção de Segmentos 

- 004 Monitoramento da Segmentação 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- A segmentação é o meio utilizado pelo marketing para dividir o mercado em 

diferentes grupos formados por clientes com necessidades, desejos e atitudes 

similares. 

 

Desta forma, o mercado é segmentado em grupos relativamente homogêneos, 

porém, distintos entre si. 

004 Ação Principal Posicionamento de Mercado 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Análise Estratégica 

- 002 Decisão de Posicionamento 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Segundo Kotler, posicionamento de mercado é “a ação de projetar o produto e a 

imagem da organização, com o fim de ocupar uma posição diferenciada na 

escolha de seu público-alvo”.  

 

Isso envolve a criação de uma percepção favorável do produto e/ou serviço, em 

relação aos concorrentes, na mente dos clientes potenciais.  

 

O resultado é a visão dos clientes potenciais a respeito do produto em 

comparação com alternativas. 

005 Ação Principal Desenvolvimento do Mix de Marketing 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Produto 

- 002 Preço 
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- 003 Distribuição 

- 004 Comunicação 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Definido o posicionamento a partir da segmentação, a organização segue para 

elaborar o mix de marketing.  

 

O mix de marketing é um conjunto de instrumentos que a organização utiliza 

para atingir seus objetivos estratégicos. 

006 Ação Principal Projeto e Desenvolvimento de Novos Produtos 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Geração de Ideias 

- 002 Escolha das Ideias 

- 003 Desenvolvimento do Conceito 

- 004 Análise Comercial 

- 005 Desenvolvimento 

- 006 Teste de Mercado 

- 007 Comercialização 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- O projeto e desenvolvimento de novos produtos pode ser considerado como o 

processo onde a organização busca o desenvolvimento de produtos que atendam 

às necessidades dos clientes desde a conceituação até a obsolescência do produto 

e/ou serviço.  

 

É um processo de transformação de informações, onde as entradas são as 

oportunidades de mercado, captadas pela área de marketing, somados às 

competências tácitas ou explícitas da organização gerando a capacidade de 

execução do processo.  

 

As etapas do desenvolvimento do produto são:  geração de ideias; escolha das 

ideias; desenvolvimento de conceito; análise comercial; desenvolvimento; teste 

de mercado; comercialização. 

007 Ação Principal Administração de Vendas 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Planejamento da Equipe de Vendas 

- 002 Organização da Equipe de Vendas 

- 003 Implementação das Ações de Vendas 

- 004 Controle das Vendas 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Administração de vendas é decidir com antecipação o que deve ser feito, através 

de uma análise das situações interna e externa, fazendo uma previsão do que 

pode acontecer, preparando-se para atender e executar essa previsão e controlar 

o trabalho para que tais objetivos sejam alcançados. Compreende, portanto, o 

planejamento, a organização, o controle de execução e a análise de resultados de 

todas as atividades exercidas pela equipe de vendas para posicionamento de 
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produto no mercado e consequente venda do mesmo. 

 

A administração de vendas exerce um papel estratégico dentro da organização, 

sendo responsável direta pela geração de recursos. Cabe a área organizar quais 

produtos e/ou serviços serão vendidos, quais serão os clientes focados e qual o 

tipo de mercado visado. Supera a visão meramente voltada às técnicas de vendas 

e dá uma amplitude estratégica ao gerenciamento das equipes e dos resultados 

esperado. 

008 Ação Principal Comunicação de Marketing 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Identificação de Público Alvo 

- 002 Determinação dos Objetivos 

- 003 Desenvolvimento da Comunicação e Mensagem 

- 004 Análise e Seleção dos Canais de Comunicação 

- 005 Análise do Orçamento de Comunicação 

- 006 Tática de Comunicação 

- 007 Análise dos Resultados 

- 008 Gerenciamento de Comunicação 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- A comunicação, que é parte do composto de marketing, é considerado para 

alguns como a “alma do negócio”. Todavia, o desafio não é comunicação, mas 

sim, saber o que dizer, como dizer, para quem e com que frequência. 

 

A função do profissional de marketing é descobrir qual o canal mais adequado 

para cada situação. Se é pretensão promover o lançamento de um produto para o 

varejo, por exemplo, é preciso saber onde estão esses intermediários de 

marketing (distribuidores e varejistas). Sem eles o produto não chega até o 

cliente, e isso, além de ser um custo desnecessário de comunicação, pode gerar 

insatisfação e desgaste da marca. 

 

É fundamental, portanto, que haja sinergia entre a comunicação e os demais 

itens do Composto de Marketing (Produto, Preço e Praça). 

 

Para evitar erros na elaboração de um plano de comunicação, podemos separar 

em oito as etapas para o desenvolvimento de uma comunicação eficaz. 

009 Ação Principal Administração de Preço 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Objetivo da Determinação de Preço 

- 002 Análise da Demanda 

- 003 Perspectiva de Custos 

- 004 Análise de Custo e Preço 

- 005 Estabelecimento da Metodologia de Precificação 

- 006 Estabelecimento do Preço Final 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 
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- Após a análise da importância da administração de força de vendas nas 

organizações e nos esforços demandados para obtenção de resultados requeridos 

com as vendas na estratégia de marketing, torna-se vital o entendimento da 

variável preço no composto de marketing. 

 

Nesse item, será mostrado o que pode ser feito para uma administração 

estratégica de preço eficaz e a sua relação com as outras variáveis do composto 

de marketing dentro do planejamento e gestão estratégica de marketing com 

enfoque de redes.  

 

As decisões de preços são importantes, pois afetam o volume de vendas das 

organizações e quanto de recursos ela recebe. Alguns fatores de importância das 

decisões de preço no ambiente de marketing como: o preço influencia 

diretamente a demanda, determina diretamente a rentabilidade da atividade e 

influencia a percepção do produto contribuindo para o posicionamento 

estratégico. 

 

Os objetivos de estabelecimento de preço devem estar ajustados aos objetivos 

estratégicos da organização. A organização deve decidir onde deve posicionar 

seu produto no mercado em termos de qualidade e preço, sendo possível 

encontrar, em um mesmo mercado, vários níveis de preço. 

010 Ação Principal Administração de Distribuição 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Levantamento das Informações do Evento 

- 002 Planejamento e Organização do Evento 

- 003 Desenvolvimento 

- 004 Avaliação dos Resultados 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Consiste no conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de 

tornar um produto ou serviço disponível para o uso ou consumo no lugar 

adequado, no tempo certo e no nível de serviço desejado.  

 

Ou seja, o canal de distribuição abrange as organizações que participam da 

distribuição física de produtos ou serviços para os consumidores finais. 

 

Dentre as contribuições dos canais de distribuição, o mais usual é o fabricante 

escoar sua produção numa estrutura onde os participantes dividem as tarefas 

entre si. Além disso, o canal de distribuição compatibiliza a diferença entre o 

momento de produção e o instante em que o comprador deseja adquirir e 

consumir o produto, e comercializa a venda de diversos produtos em um só 

ponto de venda. 

011 Ação Principal Auditoria de Marketing 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Análise do Estágio Atual 

- 002 Investigação Situacional 
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- 003 Elaboração de Recomendações 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- Consiste no conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de 

tornar um produto ou serviço disponível para o uso ou consumo no lugar 

adequado, no tempo certo e no nível de serviço desejado.  

Ou seja, o canal de distribuição abrange as organizações que participam da 

distribuição física de produtos ou serviços para os consumidores finais. 

 

Dentre as contribuições dos canais de distribuição, o mais usual é o fabricante 

escoar sua produção numa estrutura onde os participantes dividem as tarefas 

entre si. Além disso, o canal de distribuição compatibiliza a diferença entre o 

momento de produção e o instante em que o comprador deseja adquirir e 

consumir o produto, e comercializa a venda de diversos produtos em um só 

ponto de venda. 

012 Ação Principal Perícia em Marketing 

- DETALHAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - SUBAÇÕES 

- 001 Planejamento da Perícia 

- 002 Análise Documental 

- 003 Diligência 

- 004 Questionamentos 

- 005 Investigação 

- 006 Arbitragem 

- 007 Certificação 

- 008 Emissão do Laudo 

- ESCOPO DA AÇÃO PRINCIPAL 

- As organizações são exigidas, a todo o momento e com uma velocidade cada vez 

maior, ter atenção às mudanças de mercado e adiantar-se em suas estratégias. Os 

cenários de mercado se mostram instáveis e as políticas macroeconômicas 

aceleram as tomadas de decisões por parte dos Administradores. As 

organizações, assim como as pessoas, cada vez mais percebem o real valor do 

dinheiro nas diversas transações realizadas nos diferentes tipos de mercado.  

 

A perícia em marketing, assim como nas outras áreas da administração, objetiva 

atuar de maneira imparcial e elaborar seus laudos de forma a facilitar a 

interpretação, o entendimento do conteúdo, e oferecer demonstrações alusivas a 

todos os critérios e valores apresentados em seus trabalhos, atuando na esfera 

Judicial e Extrajudicial, sempre considerando seu compromisso maior, que é o 

esclarecimento da verdade. 

 

 


