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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O cenário atual das empresas de grande, médio e pequeno porte gastronômico 

encontra-se em um processo de transformação, em decorrência de mudanças sociais e 

culturais, que corroboram para a inovação de produtos e serviços e da inconstante maneira de 

interagir com o mercado. 

Devido à crescente concorrência, as empresas são impulsionadas às mudanças, 

ao planejamento eficiente e eficaz de suas ações, ao aperfeiçoamento de um olhar visionário e 

à veloz adaptação às exigências do mercado, para que, tornem-se competitivas, garantindo 

assim, sua permanência neste ambiente. 

Exemplo de organizações tradicionais, que pela percepção da mudança das 

exigências dos consumidores, tem se adaptado, reinventando seus negócios, está presente no 

ramo das panificadoras que deixaram de focar no fornecimento do pão quente para a entrega 

de serviços. Pode-se arriscar a afirmar que os consumidores vão além da busca da satisfação 

das necessidades, optando por estabelecimentos que entreguem mais valor. Mas será que essa 

mudança tem influenciado outros segmentos de negócios, que a exemplo das panificadoras 

tem-se reinventado? É fato que para a adoção de novas ações e posturas no mercado é 

necessário planejar antecipadamente tudo que será feito, criando um norte a ser seguido. Para 

tanto, o pensar estrategicamente o negócio caracteriza como o grande desafio dos empresários 

que pretendem atingir a longevidade de suas relações com o mercado. 

O estudo da prática do marketing estratégico em empresas do setor 

gastronômico pode colaborar na identificação de oportunidades do mercado não valorizadas 

ou percebidas pelos empreendedores do setor. De certa forma, o mesmo público que 

impulsionou a reinvenção no setor panificador, pode estar ávido por inovações em outro setor 

que atende a necessidade básica de alimentação, o gastronômico. 

A gastronomia movimenta tanto o mercado interno quanto o externo, tendo um 

lugar de destaque na economia brasileira. O negócio gastronômico no país, de acordo com a 

Associação Nacional dos Restaurantes, fatura aproximadamente 180 bilhões de reais por ano, 

empregando cerca de 6 milhões de pessoas, contabilizando cerca de 800 mil estabelecimentos 

de alimentação.  
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Sua relevância na consolidação de empregos e renda tem disputado a atenção 

dos agentes governamentais em capitalizar esse potencial de negócio no fortalecimento da 

representatividade de setor na composição do PIB regional. 

A prefeitura do Município de São Bernardo do Campo através da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SDET) oferece apoio ao setor 

gastronômico, promovendo reuniões com a finalidade de realizar levantamentos e 

questionamentos pertinentes à realidade dessas empresas, comprometendo-se no auxílio e 

criação de políticas públicas e privadas, que promovam de forma efetiva e duradoura o 

desenvolvimento dessas atividades, como o evento “A Rota dos Sabores”, que estimula a 

participação das empresas, com o intuito de ampliar o potencial econômico, gerando 

desenvolvimento e captação de recursos.  

O objetivo da Rota dos Sabores é promover um encontro reunindo os melhores 

e mais conceituados estabelecimentos da região para os apreciadores da gastronomia, que 

deverão ofertar um prato típico a preço promocional, a fim de promover oportunidades de 

negócios para o comércio gastronômico e turismo local, procurando ainda, fortalecer as 

tradicionais rotas do Frango com Polenta, Petiscos e Aperitivos, do Peixe, incluindo novas 

rotas, como as do Prato Executivo e da Comida Típica. 

A criação e fortalecimento de uma rede gastronômica regional podem 

colaborar com a manutenção de consumidores habituais, que buscam na entrega de valor 

adicional a satisfação de suas necessidades.  

O apoio da Prefeitura surge como fomentador de negócios oferecendo as 

mesmas oportunidades para as empresas, cabendo a essas promover ações criativas e 

inovadoras frente às demais empresas, para atrair e conquistar os participantes do evento e 

futuros clientes. 

Para que as empresas alcancem o sucesso almejado faz-se necessário agir 

estrategicamente, propiciando mecanismos de aplicação de ações estudadas previamente, de 

modo a atingir as metas estipuladas para o alcance do objetivo. 

Frente às mudanças econômicas e tecnológicas surgidas, as empresas foram 

desafiadas a criar meios de desenvolvimento para sobrevivência. A partir dessa situação o 

marketing desempenha papel importante para que as empresas enfrentem e se direcionem a 

estes desafios, acompanhando as mudanças do mercado e aproximando-se do público alvo 

para entender as suas necessidades e satisfazê-las. 
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As empresas pecam pela falta de planejamento no desenvolvimento de suas 

ações, não existindo objetivo previamente definido, nem análise do ambiente, seguindo, 

muitas vezes, de acordo com a intuição, o que caracteriza grandes chances de insucesso.  

O marketing estratégico surgiu como oportunidade da empresa poder analisar o 

segmento que está inserido, de modo a identificar as oportunidades mercadológicas, 

aperfeiçoá-las e adaptá-las a sua estrutura, propiciando crescimento e rentabilidade.  

Diante à importância que o marketing estratégico assume no direcionamento 

dos negócios, e a relevância com que a “Rota dos Sabores” tem sido tratada em São Bernardo 

do Campo, estabeleceu-se como problema de pesquisa: O quanto o marketing estratégico tem 

sido aplicado no segmento gastronômico de São Bernardo do Campo? 

Para o desenvolvimento do projeto e contextualização das bases para o 

marketing estratégico, a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, sites 

relacionados serão essenciais para a etapa preliminar. 

Lambin (1998) aborda com precisão o tema marketing, diferenciando o 

marketing operacional do marketing estratégico, focando na dimensão de análise das 

necessidades dos indivíduos e das organizações. 

Tem-se como objetivo geral identificar neste projeto a existência da prática do 

marketing estratégico pelas empresas participantes da Rota dos Sabores, analisando as 

necessidades impostas pelo mercado, que fazem com que as essas promovam ações para que 

possam manter-se competitivas, evitando-se assim perda de representatividade no seu 

segmento de atuação. 

Para atender ao objetivo estabelecido e responder à questão problema, elencou-

se como referencial teórico a contribuição dos seguintes autores: Philip Kotler; Jean Jacques 

Lambin; Cobra; Las Casas; Hitt; Aaker; Lovelock e Miranda, que abordam com excelência o 

tema proposto para estudo.  

A metodologia a ser utilizada na realização do projeto considera duas etapas. A 

primeira concentra-se no levantamento bibliográfico para a obtenção da base conceitual 

relacionado ao tema, tendo como fonte principal as obras do referencial teórico, por meio de 

livros, artigos científicos e entrevista com especialistas. A segunda etapa concentra-se na 

realização de um survey junto às empresas que participam da Rota dos Sabores de São 

Bernardo do Campo, para que se possa identificar a prática do marketing estratégico.  

O projeto será dividido em quatro seções, sendo que a primeira seção trata da 

introdução sobre o tema, incluindo breves informações sobre o setor gastronômico e do 
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festival. Na segunda seção é tratado o desenvolvimento regional de São Bernardo do Campo, 

trazendo informações de seu surgimento, dados populacionais e econômicos, que serão úteis 

no desenvolvimento da pesquisa, tendo em vista a possível relação entre as ações que são 

tomadas na implantação do marketing estratégico pelas empresas de acordo com seu público 

alvo e segmentação, ainda, serão apresentados dados do setor gastronômico, índices de 

representatividade na economia municipal, criação e importância do festival “Rota dos 

Sabores”, que envolve estabelecimentos municipais, propiciando a apreciação de diversos 

pratos e petiscos durante sua realização. Na terceira seção do projeto abordarão, por meio de 

revisão bibliográfica, as definições de marketing e de estratégia, que corroboram para o 

conceito de marketing estratégico, dados de empresas de grande, médio e pequeno porte, 

aplicação do marketing estratégico no contexto empresarial e no segmento de varejo, que 

serão úteis para o conhecimento acerca da existência da prática do marketing estratégico nas 

empresas participantes da pesquisa. Na quarta seção, serão trazidos os dados primários 

obtidos através da pesquisa quantitativa aplicada junto às empresas participantes da Rota dos 

Sabores, identificando os sujeitos, amostragem, métodos de levantamento de dados e 

instrumento de pesquisa, encerrando com a análise dos resultados. 

Após todo o levantamento necessário será feita a conclusão do projeto de 

pesquisa objetivando demonstrar se ocorre a prática do marketing estratégico nessas 

empresas. O projeto se encerra com o cruzamento dos achados na pesquisa de campo com a 

base conceitual e a proposição de novos projetos. 
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2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

 

Em 1553, na Borda do Campo, nasceu o município de São Bernardo do 

Campo, região onde existiu a “Villa” de Santo André da Borda do Campo. A cidade 

oficialmente reporta-se à chamada “Villa” de João Ramalho para comemorar seu aniversário 

de fundação (PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). 

 Ao longo do novo e primitivo caminho, pelas velhas fazendas, registra-se a 

presença do português desbravador, do índio e do negro escravo. 

Pelo crescimento e formação em terras particulares dos Beneditinos, sua oficialização não 

pode ser realizada, havendo a transferência em princípios do século XIX a outro trecho do 

Velho Caminho do Mar, onde está localizada a Igreja Matriz. Em 1877, nas terras 

desapropriadas da fazenda dos Beneditinos, é instalado o Núcleo Colonial de São Bernardo. 

Constituía-se de 15 linhas coloniais que posteriormente originaram os bairros atuais de São 

Bernardo do Campo. No fim do século XIX e início do século XX, nota-se a presença 

predominante do imigrante italiano, contribuindo a ampliação da miscigenação 

(PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). 

Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o nome de São Bernardo 

deriva-se da denominação da fazenda dos Monges Beneditinos. Já em meados do século XX, 

com a construção da Represa Billings, alguns núcleos coloniais de imigrantes italianos, 

formados no século XIX, são atingidos por suas águas. Os caminhos se desenvolvem, não 

somente como passagem e sim como expansão da urbanização. Os bairros se formam e 

transformam-se em novos bairros e pequenas vilas. 

  Atualmente, o município de São Bernardo do Campo contém mais de 800 mil 

habitantes, com extensão territorial que abrange 409 km2 em um bioma de Mata Atlântica. 

Está situada a 22 km do centro de São Paulo, a 50 km do Porto de Santos, a 45 km do 

Aeroporto Internacional e a 18 km do Aeroporto de Congonhas. As principais vias que 

cruzam seu território são: Rodovias Anchieta, Imigrantes, Índio Tibiriçá e Rodoanel Mário 

Covas. Compreende uma importância no maior parque industrial da América Latina, 

representado pela região do Grande ABC, a cidade de São Bernardo do Campo tem PIB 

superior a alguns Estados do País, sendo conhecida como a capital automobilística, industrial 

e do novo sindicalismo (PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). 
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De acordo com a Prefeitura de São Bernardo Campo, a cidade por ser muito 

rica em suas diversidades, possui diversas opções turísticas de lazer, esportes, cultura, 

gastronomia e compras, além de possuir um dos maiores espelhos d'água do país: a Represa 

Billings sendo maior reservatório artificial da América Latina. O que influência no meio 

ambiente da região, já que 53,7% de sua área são de proteção aos mananciais. Sua vegetação 

tem na área próxima a Serra do Mar a Mata Atlântica original. O clima úmido temperado faz 

com que São Bernardo tenha médias de temperatura entre 15º e 24ºC. 

Informações gerais de São Bernardo do Campo, segundo IBGE: 

População Estimada 2013 805.895 

População 2010 765.463 

Área da unidade territorial (km²) 409,478 

Densidade Demográfica 

(hab./km²) 1.869,36 

Código do Município 3548708 

Bioma Mata Atlântica 

Gentílico São- Bernardense 

Prefeito Luiz Marinho 

Instalado em  01/01/1945 
Quadro um: Desenvolvimento Regional 

Fonte: Compilado de IBGE (2014) 

 

Segundo Sumário de Dados, 2011, emitido pela Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo, em 2010, 41% dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço 

da região era relativo ao comércio varejista, seguido pela administração de imóveis, valores 

mobiliários e serviços técnicos (17,9%) e alojamento, alimentação, reparação, manutenção 

(14,1%). Atualmente a posição de maior empregador do município é do setor de serviços, que 

possui uma participação no total de ocupados formais de 45,2% em 2010 (correspondentes a 

128 mil trabalhadores). Isso representa mais de 1/3 do total de trabalhadores formais do 

Grande ABC, neste setor. De 2008 a 2010 foram acrescidos 11,6 mil novos trabalhadores em 

São Bernardo do Campo, ou seja, crescimento de 10% no período de análise. O setor de 

comércio representa sozinho, 14,9% do total do emprego formal do município (igual a 42,2 

mil trabalhadores), peso abaixo ao do Grande ABC (16,9%) e da Região Metropolitana 

(18,2%). O crescimento observado para essa atividade no município foi de 5,5% entre 2008 e 

2010. 

A aceleração do processo de globalização mediante o desenvolvimento dos 

meios de transporte e comunicação aumentou a importância dos fluxos internacionais de 
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mercadorias, produtos, mão de obra e capital. Com o objetivo de inserir a cidade nesse mundo 

globalizado, a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) tem diversas atribuições, entre elas, 

destacam-se: a realização de contatos internacionais com governos, entidades públicas e 

privadas; o estabelecimento e manutenção de relações e parcerias com organismos 

multilaterais, organizações não governamentais internacionais, fundações, representantes 

diplomáticos, empresas internacionais, cidades-irmãs do município; fornecimento de suporte 

técnico aos órgãos da Administração Municipal em contatos internacionais, bem como no 

desenvolvimento e elaboração de convênios e projetos de cooperação internacional. Os 

contatos internacionais e o estabelecimento de relações e parcerias têm sido garantidos com a 

promoção de uma série de eventos que permitem o encontro de autoridades nacionais e 

estrangeiras, empresários, lideranças religiosas e esportistas (SUMÁRIO DE DADOS, 

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011). 

A Prefeitura de São Bernardo do Campo afirma atuar como propulsora de um 

esforço coletivo para assegurar o pleno exercício dos direitos culturais dos cidadãos de todas 

as situações econômicas, localidades, etnias, faixas etárias e demais situações de identidade. 

Assim, são metas estabelecidas a descentralização de projetos por toda a cidade, a 

organização das ações e a inclusão das pessoas no processo cultural, adotando uma concepção 

ampliada, que engloba linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais (SUMÁRIO DE 

DADOS, CULTURA, PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011). 

São Bernardo muito conhecido e visitado por turistas por conta da Rota dos 

Restaurantes, desde 2011, tem acontecido o evento denominado de Rota dos Sabores, 

incentivado pela Prefeitura de São Bernardo com o objetivo de estimular novas oportunidades 

de negócios para o Município além de gerar atratividade do público da própria cidade, 

fidelizando clientes e ganhando novos consumidores de outras regiões. A Rota dos Sabores 

promove a oferta e a procura por serviços de consumo atraindo o público a desfrutar de um 

conjunto de benefícios, como saborear pratos variados, ambientes descontraídos, com base 

nas necessidades que os consumidores procuram. O diferencial da prestação deste serviço é 

apresentar ao cliente opções de consumo de alimentação com qualidade e preço justo (ABC 

MAIOR, 2013). 

Os participantes do evento da Rota dos Sabores por oferecerem o mesmo tipo 

de serviços precisam saber que atender as necessidades dos clientes hoje é uma tarefa muito 

mais complexa, pois os consumidores estão mais exigentes. O Presidente do Sehal (Sindicato 

das empresas de hospedagem e alimentação) Carlos Roberto Moreira, afirmou para o Jornal 
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Regional ABCD Maior que este evento é muito importante para valorizar a culinária do 

ABCD. “O intuito é mostrar que nossos consumidores não precisam sair da região para se 

alimentarem. Queremos que eles consumam aqui e conheçam a culinária do município”.  

 

 

2.1 A ECONOMIA REGIONAL 

 

 

De acordo com o ABCEX - Ação de Fomento ao Comércio Exterior, 2014, São 

Bernardo do Campo ocupa posição elevada no cenário da economia nacional. Com a grande 

concentração industrial e mercado consumidor atrativo, a cidade possuiu em dados de 2005, o 

5º maior PIB entre as cidades do Estado de São Paulo e 13º no ranking nacional. A cidade 

gerou para o país mais de 19 bilhões de reais, respondendo sozinha por quase todas as 

riquezas geradas no Brasil. Depois de um período de estagnação e evasão, as indústrias 

voltaram a instalar-se na cidade, conforme comprovam dados da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura de São Bernardo. De 2003 a 2007, o número de empreendimentos industriais saltou 

de 1640 para 1789, um aumento de 9%. A cidade abriga algumas das principais montadoras 

do mundo como Volkswagen, Ford, Mercedes-benz, Scania e Toyota (ABCEX - AÇÃO DE 

FOMENTO AO COMÉRCIO EXTERIOR, 2014) 

Segundo pesquisa realizada pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, o mercado formal de trabalho de São Bernardo do Campo gerou em 2013 um 

total de 2.853 empregos com carteira assinada, representando um crescimento de 1% em 

relação ao estoque de empregos de dezembro de 2012. O total de admissões em 2013 atingiu 

117.297 e os de desligamentos alcançaram 114.444 trabalhadores. Em dezembro de 2013, 

tradicionalmente, em razão da forte presença de fatores sazonais negativos (término do ciclo 

escalar, fim das festas do final de ano) que perpassa quase todos os setores e subsetores, o 

nível de emprego teve redução de 1.553 postos de trabalho, declínio menos que o ocorrido em 

dezembro de 2012 quando foram perdidas 1.742 postos de trabalho. A queda de dezembro 

originou-se de 7.119 admissões e de 8.672 desligamentos. O rendimento médio dos admitidos 

passou de R$ 1.354,07 em dezembro de 2012 para R$ 1.594,74 em dezembro de 2013, 

acusando um crescimento nominal de 12,1%. Esses dados demonstram que o mercado de 

trabalho do município, ainda que tenha ocorrido uma redução do ritmo de crescimento, 

continua gerando empregos e incrementando a economia. Somente no governo do prefeito 
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Luiz Marinho foram 24.537 postos gerados (BOLETIM ECONÔMICO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013). 

Ainda, conforme informações do Boletim Econômico de São Bernardo do 

Campo, em termos setoriais, a elevação do emprego no setor de serviços em 2013 (+3.782 

postos) foi provida pelo desempenho positivo em cinco dos seis ramos que compõem. Os 

ramos que se destacaram foram:  

 Comércio e Administração de Imóveis, Valores Mobiliários e Serviços 

Técnicos: +1.000 postos; 

 Serviços Médicos: +805 postos;  

 Ensino: +702 postos;  

 Transporte: +740 postos;   

 Alojamento e Alimentação: +559 postos; 

 O único ramo de serviços que mostrou perda foi de instituições 

Financeiras: -24 postos. 

Com a promoção do Evento Rota dos Sabores incentivado pela Prefeitura de 

São Bernardo do Campo, visando novos negócios aos estabelecimentos gastronômicos junto 

ao Município, atraindo o público regional para conhecer e valorizar a gastronomia de São 

Bernardo, agregando valor na economia com o aumento de aproximadamente 10% do 

faturamento dos estabelecimentos mesmo após o evento. Com a grande rotatividade do 

consumo, o Município tem tornando-se grande gerador de mão de obra, consequentemente 

arrecadando mais impostos, enriquecendo o ramo de prestação de serviços e gerando uma 

cadeia de valor para o local. (ABC MAIOR, 2013) 

O Secretário de Desenvolvimento do Trabalho e Turismo de São Bernardo, 

Jefferson José da Conceição, afirmou para entrevista na data 16 de Abril de 2014 que 

economicamente a Rota dos Sabores beneficia principalmente os participantes, ou seja, os 

empresários, gerando um fomento nos negócios, isso com certeza refletem na economia do 

Município (ANEXO A). 
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2.1.1 Potencial regional 

 

 

O Município de São Bernardo do Campo é amplo no que diz respeito a 

diversidades de setores, comércios, indústrias, patrimônios culturais e históricos, áreas 

privadas que muitas vezes estão vazias e projetos privados, projetos e construções civis, isso 

faz com que a região seja favorecida com potencial de crescimento para inúmeros segmentos, 

incrementando cada vez mais a economia da região e proporcionando oportunidades de 

emprego para a população. 

O que tem tido destaque em relação ao potencial da região é o setor de turismo, 

pois segundo a Prefeitura de São Bernardo, através do JUSBRASIL, 2011, divulgou que São 

Bernardo integra a lista dos 16 municípios do Estado de São Paulo no Estudo de 

competitividade turística desenvolvido pelo Ministério do Turismo em conjunto com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação Getúlio 

Vargas. A região teve destaque por sua economia, capacidade empresarial e infraestrutura, 

acesso, aspectos sociais e ambientais. 

Outra pesquisa realizada pelo IPC Maps (2012) e divulgada pelo Jornal Diário 

do Grande ABC em 2012, destaca o grande potencial da Região do ABC no setor de 

consumo, o que diz respeito ao desenvolvimento do varejo. O comércio tem grande potencial 

de crescimento, por isso há grande competitividade, isso por que a renda da população tem 

permitido essa expansão do consumo. Porém, quanto mais condições a população tem de 

visitar com frequência os comércios, mais exigentes acabam ficando e atualmente alegam não 

ter maior diversidade de lojas. Com abertura de novos shoppings esse "problema" poderá ser 

diminuído pela diversidade de lojas e que atenderão perfis diferentes. O IPC Maps, 2012, 

também divulgou que São Bernardo e Santo André estão entre as 20 cidades com maior 

potencial de consumo do País, isso por conta da massa salarial e da grande quantidade de 

empregos que a região oferece.  

Dados de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), 2011, dão a dimensão da importância das relações internacionais 

para a cidade. A presença forte do capital internacional instalado no município e o dinamismo 

econômico em função da cadeia automotiva fazem com que o fluxo de mercadorias que 

entram e saem dos limites fronteiriços da cidade seja intenso. Em volume de exportação, o 

município de São Bernardo do Campo ocupa a nona posição no ranking nacional. Entre os 
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645 municípios paulistas, ocupa o quarto posto entre os maiores exportadores. Diante da 

concorrência cada vez mais acirrada no comércio internacional, justifica-se a realização de 

ações visando a criação de oportunidades de negócios. Em 2010, oportunidades de negócios 

envolvendo São Bernardo do Campo e países árabes, EUA e China foram dadas com a 

realização dos seguintes eventos: 1ª Rodada de Negócios Internacionais de São Bernardo do 

Campo com a Comunidade Árabe – Islâmica, Realizando Negócios com os EUA e 

Realizando Negócios com a China (SUMÁRIO DE DADOS, ECONOMIA, PREFEITURA 

DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 2011). 

O fortalecimento de uma região está diretamente relacionado à vocação 

empresarial que a distingue de outras regiões.  

 

 

2.1.2 Vocação de negócios 

 

 

Segundo Boletim do Turismo de São Bernardo do Campo, 2010, a partir do 

século XX a região do Grande ABC, principalmente São Bernardo, destacou-se 

economicamente e nacionalmente por ser tornar um município industrial, com atividades 

moveleiras, automobilísticas e gastronômicas. Devido a sua trajetória, aliado ao grande centro 

de consumo, boa acessibilidade e localização geográfica, o município de São Bernardo do 

Campo e a Região apresentam forte influencia para os negócios, também no ramo de turismo.  

Há diversos fatores que contribuem para que São Bernardo do Campo tenha 

privilégio e grande vocação para os negócios, contribuindo para alavancagem regional, como 

por exemplo: na sua localização geográfica, pois dá fácil acesso às principais rodovias como 

Anchieta/Imigrantes e também pela localização estratégica do Porto de Santos e a interligação 

em outras rotas por meio do Rodoanel Mário Covas, o que facilita a grande movimentação de 

diversos setores, principalmente o setor automotivo. 

Com todas as indústrias sediadas na cidade, bem como comércios 

gastronômicos mais famosos, conhecida como "Rota dos Restaurantes", São Bernardo do 

Campo, têm grande vocação para os negócios, pois a concorrência entre os ramos aumentam 

expressivamente, gerando grande diversidade de escolha para população e turista, bem como 

oportunidades de empregos para os cidadãos. Diante desse contexto, cidades com forte 

vocação para a indústria e prestação de serviços, passam a assumir papel estratégico na 
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articulação de rede de negócios, investimentos, consumo, novas tecnologias e padrões 

culturais. 

A cidade de São Bernardo vive em constante crescimento, pois conta com 

eventos e comércios que estimulam a economia e os negócios locais, além da tradicional Rota 

dos Restaurantes existente na cidade, recebe anualmente Feira das Malhas, Lançamentos 

Mobiliários, Feira de Franquia, Feira dos Transportes, etc. Sem esquecer dos centros 

comerciais existentes na cidade, como por exemplo: a Rua Marechal Deodoro onde se 

concentram as maiores vendas do varejo, e a Avenida Faria lima, conhecida por revendas de 

veículos usados e Rua Jurubatuba famosa pelo ramo moveleiro.  

Com a tradicional Rota dos Restaurantes, a Prefeitura de São Bernardo 

enxergou mais longe a oportunidade de promover outro tipo de negócio para esse segmento, 

com o Festival Rota dos Sabores, que conta com mais de 100 estabelecimentos participantes e 

visa promover a gastronomia regional, tanto para os turistas quanto para os próprios 

moradores do local. 

Todas essas atividades só colaboram para o desenvolvimento da região e 

fortalecimento do PIB local.  

 

 

2.1.3 O impacto das organizações privadas no PIB local 

 

 

Mensurar o Produto Interno Bruto - PIB de um município é conhecer dados 

estimados em relação a preços concorrentes, valor adicionado dos diversos setores que se 

mantém instalados na cidade, ou seja, uma somatória dos bens e serviços produzidos pelas 

empresas em determinado período, resultando assim na atividade econômica do município 

(IBGE- PRODUTO INTERNO DOS MUNICÍPIOS, 2012). 

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o 

setor gastronômico vem se mantendo em alta durante muitos anos, se tornando responsável 

por gerar grande parte de empregos diretos no país, estando presente em mais de 1 milhão de 

estabelecimentos. 

O setor gastronômico (bares e restaurantes) representa 2,4% do PIB brasileiro e 

esse valor tende a desenvolver cada vez mais e já representa 26% dos gastos que a população 

tem com alimentos fora do seu lar. Ainda, conclui que o setor gastronômico possui um grande 
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potencial para geração de trabalho principalmente quando se fala da entrada no mercado de 

trabalho se tornando comum para a procura dos jovens que veem nesse setor, uma boa 

oportunidade para seu primeiro emprego (ABRASEL, 2013). 

Segundo Marcos Brozinga, diretor executivo da Abrasel, o mercado 

gastronômico tende a crescer cada vez mais no país por conta dos grandes eventos que estão 

por vir como Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que será disputado no Rio 

de Janeiro. Ainda, conclui que com discernimento a esses eventos a demanda por esse setor 

deve aumentar e os profissionais qualificados contam com muito espaço para mostrarem todo 

o seu potencial. 

A cidade, por ser também uma região muito conhecida por suas atividades 

gastronômicas, como a Rota dos Restaurantes, e desde 2011, com o apoio da Prefeitura, os 

estabelecimentos, como bares e restaurantes participam do festival Rota dos Sabores, 

divulgando ainda mais a gastronomia do município, os serviços oferecidos e elevando o 

faturamento dos estabelecimentos. 

 

PIB Local de acordo com Setores - 2011 

PIB (em milhões de R$) 35.578,59 

PIB da Indústria (em milhões de R$) 12.997,22 

PIB dos serviços (em milhões de R$) 15.579,90 

PIB da Agropecuária (em milhões de R$) 5,04 

PIB da Administração Pública (em milhões de R$) - 

Total de arrecadação de Impostos Municipais (em milhões de R$)  

 
553,3529 

Total das despesas Municipais com Investimentos (em milhões de R$)  

 
183,4597 

Quadro 2- PIB local de acordo com setores. 

Fonte: Compilado de FIESP, SEADE (2012). 

 

 A representatividade do PIB de serviços em relação ao PIB do município é de 

43,8%, de acordo com os dados divulgados pela FIESP, SEADE  (2011).   

Nota-se a relevância dos segmentos Industriais e de Serviços para o 

crescimento e mensuração dos dados econômicos do município, onde na Indústria destacam-

se as atividades de metalúrgica, mecânica, vestuário, calçados, mobiliário e produtos de 

materiais plásticos. No setor de serviços/comércios, as principais atividades econômicas do 

município são alimentos, bebidas, tecidos, vestuário, calçados, veículos, acessórios, 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos, mercados e supermercados, madeira e materiais 

para construção, papel, papelão, impressos e artigos de escritórios, produtos químicos, 
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farmacêuticos e veterinários, transporte, consultoria, administração de imóveis, informática, 

beleza e higiene pessoal, construção civil, entidades financeiras e comunicação (SUMÁRIO 

DE DADOS, 2010). 

Dentre estes, o setor de serviços considerando bares e restaurantes do 

município é o que mais incrementa a economia de São Bernardo, sendo fundamental para o 

desenvolvimento da cidade.  

 

 

2.2 ORGANIZAÇÕES SETORIAIS ESTRATÉGICAS 

 

 

De acordo com as organizações setoriais estratégicas temos o maior polo 

industrial no nosso município, em conjunto com os outros segmentos, polos químicos e 

prestações de serviços são os principais pontos de alavancagem do município. 

 O crescimento econômico do país e os polos de alavancagem se tornam ao 

município, setores estratégicos de desenvolvimento, pois, com a facilidade na liberação das 

linhas de créditos aos consumidores, por parte do governo, são adotadas estratégias de vendas 

e consumo na região, havendo uma sinergia entre fabricantes e consumidores, o que colabora 

para o PIB local, gerando trabalho e renda onde, a Prefeitura de São Bernardo do Campo 

assume papel importante na divisão e distribuição dos recursos atribuídos para a melhoria do 

município, por meio de ações de incentivo aos empreendedores de micro e pequenas 

empresas, aquecendo todo o setor regional. Porém, é fundamental a união das organizações 

estratégicas da região, procurando trabalhar em conjunto com a Prefeitura de São Bernardo do 

Campo para consolidarem os objetivos de cada região. 

Dentre elas, as principais organizações são as grandes montadoras como: 

Volkswagen, Mercedes Benz, Ford, Scania, Toyota, contado com o serviço de distribuição de 

vários transportadores como: Brazul, Tegma, Transzero, Transauto, entre outras, o que reforça 

o sinergismo entre as organizações. 

Outro setor que também contribui para alavancagem local é representado pelo 

setor alimentício no qual se destacam General Millis (Yoki), Nestlé, Nhá Benta, entre outros. 

Havendo uma sinergia entre as micro e pequenas empresas se tornando setores 

estratégicos para o desenvolvimento do município, gerando fontes de trabalho e renda, 

arrecadação de recursos, onde adquirirem forças se agrupando em APL. 
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2.2.1 APL´S  

 

 

De acordo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o termo APL (Arranjo 

Produtivo Local), significa a aproximação e o diálogo entre representantes de empresas de um 

mesmo território (aglomeração de empresas) e mesmo segmento, para uma ação coordenada, 

com foco na participação e interação, gerando vínculos entre elas e visando o crescimento da 

produção e da competitividade. Essa participação inclui produtos, clientes, bens e serviços, 

entre outros, como forma de representação. Conta também com o auxílio de instituições 

públicas e privadas com objetivo de crescimento das empresas com capacitação e inovação. 

De acordo com Lastres e Cassiolato (2003), para que se tenha um maior êxito 

no APL é necessário que as empresas que atuam no mesmo segmento e território trabalhem 

juntos tendo um objetivo em comum e confiança mútua entre as empresas, para que assim não 

se encarem como concorrentes e possam melhorar os resultados das empresas, com o 

aprendizado entre elas, e os índices de produtividade e qualidade. 

O Arranjo Produtivo Local (APL) contribui para o levantamento e 

questionamento de problemas comuns às empresas, a fim de elaborar e executar políticas 

(públicas e privadas) que promovam, de forma efetiva e duradoura, o desenvolvimento da 

atividade produtiva no território. Em geral, os APLs buscam diagnosticar os problemas, 

elaborar e executar propostas de soluções e gerar diversas articulações. Este envolvimento 

leva à formulação e execução de uma política setorial com resultados para cada segmento em 

questão, na região como um todo, contando com o apoio das entidades representativas como 

CIESP, ACISBEC, Sindicato de Trabalhadores, Sindicatos Patronais, Associações 

Empresariais, Universidades, entre outros. (ABCD MAIOR, 2013) 

Segundo Di Serio (2007), APL está mais voltada para o setor econômico, 

politico e social, estando associadas ao desenvolvimento e planejamento regional na elevação 

do nível de emprego e renda, do aumento da escolaridade e capacitação técnica da população, 

da redução da taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas na região e, ainda, da 

redução das desigualdades sociais.   

De acordo com Oliveira (2009), o arranjo produtivo local (APL) tem por 

finalidade a exploração das regiões onde se concentram uma alternativa de desenvolvimento 

econômico regional a que venham tendo um apoio do governo e pesquisadores, pois assim 

elas irão proporcionar maior riqueza e desenvolvimento da região onde se estabelece o APL. 
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Ainda, conclui que o arranjo produtivo local é de suma importância para as empresas obterem 

maior eficiência, tanto da parte politica como da parte sustentável ambiental e social, pois, 

todas as empresas trabalhando em conjunto tem uma probabilidade de eficiência e 

implementação maior do que as organizações que não contam com esse apoio, que sozinhas 

que dificilmente seriam aceitas e implementadas. 

De acordo com Cassiolato e Lastres o APL pode ser compreendido como um 

sistema de inovação, que para promover o desenvolvimento local é necessário que as 

empresas apresentem ferramentas para a mudança e a inovação desses arranjos.  

Marshall (1890), explica como as empresas tendem a formar “distritos 

industriais”, concentração de empresas do mesmo segmento industrial em diferentes 

territórios tornando essas empresas especialistas na produção de determinado produto. 

Concluiu também que era possível obter economias externas com a concentração de diversas 

empresas de pequeno e médio porte em uma mesma localidade. 

De acordo com Piore e Sabel (1984), o modelo do distrito industrial contempla 

um aglomerado de pequenas e médias empresas que seguem uma estratégia flexível 

ocorrendo um vínculo entre elas e ao ambiente social e cultural, que são alimentadas por 

economias externas, sendo elas formais e informais. 

O APL (Arranjo Produtivo Local) dos Restaurantes, do município de São 

Bernardo do Campo promove o encontro mensalmente das micro e pequenas empresas a fim 

de estimular e apoiar a associação das empresas no programa Rota dos Sabores, que além de 

fazer uma união entre os estabelecimentos gastronômicos para que não enxerguem seus 

vizinhos apenas como concorrentes e sim visualizar possibilidades de parcerias entre elas 

buscando desenvolvimento e novas oportunidades de serviços. O evento realizado pela 

Prefeitura que irá para sua 4ª edição, além de engrandecer a gastronomia também se destaca 

por atrair mais público a cada edição consolidando cada vez mais a marca Rota dos Sabores. 

(ABCD Maior, 2013). 

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo 

(SDET) de São Bernardo do Campo, Jefferson José da Conceição o arranjo produtivo local 

deve estar e se manter unido entre a Gestão Pública e o Segmento Privado, ocorrendo 

reuniões mensais dos envolvidos no crescimento local. 

O encontro conta com representantes da indústria, comércio e prestadores de 

serviços locais, que mensalmente se reúnem para debater e ou levantar problemas, elaborar, e 

executar políticas públicas e privadas, com o intuito de encontrar soluções de melhorias. 
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Na entrevista realizada em 16 de Abril de 2014 junto ao Secretário fica claro 

que o arranjo produtivo local desenvolve uma parceria entre Turismo e a Rota de Sabores, 

pelo fato de o turismo exercer um ponto forte para alavancagem do município, logo, a Rota 

dos Sabores recepciona os turistas, trazendo a cultura local com a diversificação de comidas 

típicas, utilizando como estratégia de atratividades para o local. 

A Rota dos Sabores ocorre anualmente com iniciativa da gestão pública para 

com os estabelecimentos alimentícios no município, resgatando culturas diversas e abrindo 

oportunidades para novos entrantes do ramo, e com isso voltou a alavancar a economia do 

segmento. 

A utilização do arranjo produtivo local, segundo o Secretário, tem como 

objetivo aquecer o mercado entre grandes empresas e fornecedores locais, dando 

oportunidades de desenvolvimento de micro e pequenas empresas, estimulando a sinergia e 

competitividade entre eles, para que buscam inovação no setor e com isso atraiam seu público 

alvo/local e turistas da região para desfrutar dos serviços oferecidos, destacando e gerando um 

merchandising dos estabelecimentos da Rota dos Sabores. 

O APL utilizado no município de São Bernardo do Campo é um 

aprimoramento do modelo Cluster também direcionado ao desenvolvimento econômico.  

 

 

2.2.2 Clusters 

 

 

Marshal (1890) explica que os pioneirismos das vantagens econômicas dos 

APLs se deram após observações de Clusters de pequenas e médias empresas do nordeste da 

Itália, região de Emilia-Romagna, aplicado ao desenvolvimento dos distritos industriais. 

Ainda conclui que o modelo Cluster veio com o tempo se aprimorando e acabou se tornando 

fator primordial no desenvolvimento econômico local e regional. 

Cluster é a concentração territorial de empresas que tem o objetivo de 

desenvolver determinada região que contenha empresas do mesmo segmento, criando um 

vínculo entre as empresas, organizações públicas e quase públicas com forte conteúdo local. 

(Piore e Sabel, 1984; Pyke, Becattini e Sengenberger, 1990; Brusco, 1990; Tendler e Amorim, 

1996; Saxenian, 1994; Amorim, 1998). 
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2.3 FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

A preocupação crescente com a diversidade e autonomia da identidade regional 

e local a que se vem assistindo possui grande relevância ao desenvolvimento do fomento e 

políticas regionais, segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo. 

A gastronomia como recurso turístico corresponde às novas tendências do 

consumo cultural, permitindo uma aproximação mais vivencial e participativa da cultura, 

podendo gerar turismo. Isto permite que a criação da Rota dos sabores e o turismo 

proporcionem uma alternativa para as estratégias de desenvolvimento e regeneração 

econômica e social no município. A Rota dos Sabores é itinerário que permite conhecer e 

desfrutar a gastronomia local.  

Segundo o Secretário de Desenvolvimento, Econômico, Trabalho e Turismo 

(SDET) de São Bernardo do Campo, Jefferson José da Conceição, para alavancar o fomento 

regional a região de São Bernardo do Campo conta com alguns associados como: SENAI, 

SENAC, SEBRAE, Universidades, Sindicato de trabalhadores, e junto a eles criar ações que 

fomentem o segmento e gerem oportunidades, como por exemplo, estimular o associativismo 

local gerando competitividade entre eles, gerando aquecimento no desenvolvimento 

econômico regional. 

A junção desses associados tem como objetivo explorar a ideia de cada, o 

ponto de vista, como por exemplo, no festival que analisa os prós e os contras que o evento 

poderá oferecer de bom para a região e para alavancagem econômica. 

 Com o aquecimento do festival e a movimentação do público para desfrutar 

dos pratos típicos há uma grande preocupação por parte dos organizadores com a segurança 

local, porém, compete à Prefeitura coordenar o aumento de policiamento, para maior 

tranquilidade no festival por parte dos integrantes.  

 

 

2.3.1 Estratégia para Rota dos Sabores 

 

 

Segundo Robert (1998), quando se cria uma estratégia para uma organização, 

pode-se usar diferentes planejamentos para alcançar os resultados. Bastante usada por 
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algumas empresas é a estratégia de imitação, onde se copia as estratégias de empresas com 

mais lucros, pedaços de mercado e marcas mais desejadas por consumidores. Para se mudar 

uma estrutura com regras que já estão bem definidas se torna difícil e é preciso muitas vezes 

anos para se mudar esta estrutura. Podem-se aumentar resultados seguindo alguns conceitos 

imitando estratégias de organizações que possuem destaques, mas isso acabará deixando uma 

disputa pelas mesmas organizações já que ninguém irá mostrar inovação e diferenciação. 

De acordo com Robert (1998), a estratégia que busca diferenciação é aquela 

que surpreende os inimigos deixando com que elas tenham uma mudança de estratégia para 

alcançar os resultados que perdeu, o que faz os inimigos perderem mais tempo mudando de 

estratégia e deixando com que as organizações que já possuem estratégias diferenciadas 

busquem mais melhorias para seus planejamentos. A diferenciação pode ser de várias 

maneiras, sendo elas inovações de produtos e ou serviços, pode-se fazer melhorias 

operacionais que resultam em otimização, em produção, logística e qualidade, atingindo assim 

resultados finais que melhoram pontos para a organização e seus consumidores. 

Segundo Rocha (1999), a estratégia tem seu reconhecimento quando é 

combinada com a ação, estratégia e tática tem uma penetração efetiva e quando se utiliza 

todos os conceitos de estratégia e não utilizando apenas método matérias e ou morais, usando 

de forma simultânea os dois métodos para se alcançar a coordenação de seus planos. Desta 

forma, a estratégia é uma técnica atualmente usada em todos os tipos de segmentos e inclusive 

no campo organizacional. Para se criar uma estratégia dentro de uma organização o grande 

desafio é a definição de objetivos, metas, políticas, diretrizes e programas. Estes meios são 

essenciais para destacar no mercado atual, com no planejamento estratégico e tático para se 

concretizar as características própria da empresa tornando ela única e formando novos 

conceitos do mercado em que atua. 

Deste modo Rocha (1999), depois que toda a estrutura da organização é 

definida pode-se fazer as análises para que os planos estratégicos e táticos sejam iniciados, 

visando resultados futuros de modo que se encontrem caminhos menos perturbadores para a 

organização e se possível mais lucrativos. Manter a escolha desses caminhos atualizados e 

comunicando os objetivos e mudanças aos colaboradores com o foco e objetivo em deixar 

com que a organização siga o mesmo rumo é importante para que o plano estratégico não 

fique ultrapassado pelas concorrentes e mudanças naturais do mercado, em que muitos 

momentos os caminhos antes determinados pode haver alterações significativas não alterando 

aonde a empresa almeja chegar, mas determinando a direção mais viável. 
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Para Rocha (1999), a estratégia que diferencia e define melhores caminhos e 

está trabalhando com que seus planos e ações sejam executados com perfeição, utilizando e 

maximizando todos os tipos de recursos que a empresa possui está fadada a conquistar suas 

metas de acordo com sua política.  

Através da entrevista realizada em 16 de Abril de 2014 junto ao Secretário 

identificamos que a Rota dos Sabores tem como estratégia criar oportunidades de negócios 

entre os organizadores, para divulgação dos estabelecimentos, ganhando maior visibilidade no 

mercado local e desenvolvendo a alavancagem regional. 

Conforme o Secretário Jefferson, a Rota dos Sabores não tem estratégia de 

marketing, nem logomarca e nem tão pouco slogan, nem se quer material publicitário 

adequado e com isso confirma que a Prefeitura apenas promove uma divulgação local como: 

outdoors, site da Prefeitura e Diário do Grande ABC.  

Conforme entendimento, outras regiões promovem também algum tipo de 

festival gastronômico como, por exemplo: São Paulo, “Comida de Boteco”, Santo André 

“Festival do Botequim”, entre outros. Devido ao sucesso do evento realizado nas outras 

regiões, a Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Trabalho e Turismo (SDET) de São 

Bernardo do Campo, trouxe o festival para o município com o intuito de promover o turismo 

e a gastronomia local. 

Porém identifica-se a estratégia utilizada pela Rota dos Sabores, como 

estratégia de diferenciação que é aplicada juntamente com a estratégia de liderança em custos 

se mantendo competitiva no setor, sendo aplicado na criação de pratos diferenciados a menor 

custo e benefício, mantendo a fidelização de seus clientes e também na conquista de novos 

clientes. Com isso, os organizadores se beneficiam das estratégias utilizadas para 

alavancagem dos seus estabelecimentos. 

O evento promove também sustentabilidade ao setor gastronômico 

contribuindo para o desenvolvimento regional. 

 

 

2.4 EXPECTATIVAS DE SUSTENTABILIDADE SETORIAL 

 

 

A visão de sustentabilidade requer relações mais enriquecidas enxergando as 

pessoas como cidadãos, de modo que o princípio de responsabilidade social seja parte 
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integrante das estratégias de negócios e do modo de pensar das empresas e seus gestores 

(SILVEIRA, 2011). 

Responsabilidade social é o compromisso com a sociedade, levando em 

considerações todos os aspectos, tanto os positivos como os negativos, que estiverem 

envolvidos com suas atividades ou estratégias de negócios (CERQUEIRA, 2006). 

De acordo com Gomes (2004), a sustentabilidade ambiental está relacionada à 

preservação ou aprimoramento dos recursos naturais, reduzindo os desperdícios e mantendo a 

qualidade ambiental para as gerações futuras. Para o alcance do pilar ambiental é preciso 

mudar a forma de pensar, transformando atitudes prejudiciais ao meio ambiente em atitudes 

que reparem o dano já causado pelo ser humano, promovendo ações corretivas e preventivas 

para seus processos (SILVEIRA, 2011). 

Para gerar uma politica sustentável é necessário um sistema consistente de 

informação para calcular a performance econômica de um país ou região. Em uma sociedade 

sustentável a evolução deve ser tomada pela qualidade de vida, saúde, longevidade, 

maturidade psicológica, educação, um meio ambiente limpo, espírito de comunidade, lazer, e 

assim por diante, e não pelo puro consumo material. (Viola, 1996).  

De acordo com a política sustentável o TBL (Triple Botton Line) serve para 

medição, pois é utilizado para colher resultados entre os ambientes sociais, ambientais e 

econômicos, formando uma cadeia de crescimento direcionado a manter o desenvolvimento 

sustentável regional, e o desenvolvimento, inclui repartição de riqueza gerada pelo 

crescimento econômico, por meio de geração de empregos e serviços sociais para a população 

em geral.    

O desenvolvimento sustentável é visualizado como uma alternativa ao conceito 

de crescimento econômico, onde está ligado ao desenvolvimento material, quantitativo, da 

economia. O resultado de um desenvolvimento sustentável, e o crescimento econômico não 

deve ser totalmente abandonado, pois se conclui que a natureza é a base fundamental da 

economia moderna, bem como gerações presentes e futuras, desenvolvimento sustentável 

significa avaliar o crescimento e compor o desenvolvimento econômico com a necessidade de 

se preservar o meio ambiente (CAVALCANTI, 2002). 

O conceito de sustentabilidade econômica leva iniciativas básicas como 

medidas que visam um desenvolvimento estável, evitando os altos e baixos na economia, 

porém, necessita de medidas estatais ou políticas que sejam favoráveis à implantação da 

economia sustentável. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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 A sustentabilidade econômica local se mantém devido a diversos segmentos da 

região, como: comércio, lazer, serviços e oportunidades de empreendimentos nos seguintes 

ramos: Indústria, Moveleiro, Automotivo, Imobiliário, Turismo e Gastronômico. 

A Secretária de Finanças de São Bernardo do Campo, afirma que o município 

conta com 88.620 atividades econômicas, sendo 1.886 referentes à indústria, 19.750 

relacionado ao comércio, 66.984 associado à prestação de serviços. 

SETOR 1999 2009 CRESCIMENTO (%) 1999-2009 

Indústria 1.885 1.886 0,05 

Comércio 13.847 19.750 42,63 

Prestação de Serviços 47,687 66.984 40,47 

TOTAL 63.419 88.620 39,74 
Quadro 3 – Evolução das atividades econômicas segundo setores de atividades 
Fonte: Compilado de Sumário de Dados (2010, pag. 157). 

 

Conforme informado pela Secretária de Finanças a Prestação de Serviços é um 

dos setores de maior alavancagem econômica no município, e com isso, a prefeitura tem o 

interesse em incentivar o evento das Rotas dos Sabores visando o crescimento e oportunidade 

de novos negócios para a região, assim como, promove feiras de franquias, feira das malhas, 

feira automotiva, dentre outras, para dar ainda mais sustentabilidade econômica no setor de 

prestação de serviços para São Bernardo do Campo.  

A economia de São Bernardo do Campo também é refletida no Índice Potencial 

de Consumo (IPC) calculado pela Target Marketing Pesquisas. Em 2009, o índice foi 

equivalente á 0,63752 o maior índice dos municípios da Região do Grande ABC. Essa cifra 

significa que a participação percentual do Município no potencial total de consumo do país é 

igual a 0,64% (SUMÁRIO DE DADOS, 2010). 

A sustentabilidade financeira da região de São Bernardo do Campo é atribuída 

por arrecadações de impostos, pois está à frente das 3 maiores cidades do Estado de São 

Paulo, com cerca de 1,67 bilhões nos cofres públicos em 2009. Desenvolve programas e ações 

em áreas estratégicas tais como: administração, segurança pública, assistência social, saúde, 

trabalho, educação, urbanismo, saneamento, transportes, lazer, entre outros, pois, o município 

está incluso entre os 10 maiores orçamentos dos municípios do país, ficando à frente de 

diversas capitais. 
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Município/Capital IPC 

Posição 

 

Nacional Estadual 

São Bernardo do Campo 0,63752 15 4 

Santo André 0,5439 17 5 

Mauá 0,23622 53 15 

Diadema 0,21814 61 18 

São Caetano do Sul 0,15636 92 29 

Ribeirão Pires 0,07382 197 64 

Rio Grande da Serra nd nd nd 

São Paulo 8,5293 1 1 

Rio de Janeiro 5,31426 2 1 

Belo Horizonte 1,97192 3 1 

Brasília 1,87589 4 1 

Salvador 1,65680 5 1 

Curitiba 1,52945 6 1 

Fortaleza 1,29113 7 1 

Porto Alegre 1,25680 8 1 

Recife 0,95646 9 1 

Goiânia 0,91570 10 1 
Quadro 4- Índice de potencial de consumo (IPC) 

Fonte: Compilado de Sumário de Dados (2010, pag. 155). 

 

No planejamento, cumprem estimativas de receitas e identificam-se as 

demandas da população nas diversas áreas ou funções, determinando as respectivas despesas. 

Na execução colocam-se em prática os programas, projetos e ações do Governo, enquanto que 

o controle se compara com o aspecto de fiscalização da boa aplicação dos recursos coletados 

da sociedade para que produza bens públicos como hospitais, creches, escolas, bibliotecas, 

áreas de lazer, vias públicas.  

O PPA, a LDO e a LOA são programas de planejamento da Secretária de 

Finanças voltado sobre as finanças públicas, ou seja, sobre a administração dos recursos 

arrecadados e suas devidas aplicações. 

São Bernardo do Campo implanta um programa de incentivo a Cidadania 

Fiscal, dando oportunidades aos prestadores de serviços que pagam mais impostos pelos 

serviços prestados, aderindo descontos em outros impostos de seus estabelecimentos, 

incentivando assim a economia local e crescimento no setor de prestação de serviço, pois os 

órgãos competentes ao município de São Bernardo têm por objetivo a alavancagem regional 
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nos setores atraindo a região para um polo turístico, com setor gastronômico, lazer, educação, 

e segurança para população local. 

Para que haja uma sustentabilidade setorial a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Turismo (SDET) agem na elaboração de políticas públicas 

direcionadas ao desenvolvimento econômico sustentável, criando ações de incentivo à 

manutenção, ampliação e inovação da indústria, comércio e serviços, criação de projetos de 

economia solidária, e ainda incentiva o aumento das atividades turísticas em São Bernardo do 

Campo.  

Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, as políticas são elaboradas 

através de ações que são criadas para um bom desenvolvimento setorial sustentável e para que 

se torne realmente sustentável é necessária a expansão e manutenção do emprego, criação de 

trabalho e renda, por meio de projetos e estratégias que estimulam a modernização e a 

concorrência dos setores industrial, comercial e de serviços; 

Auxiliando e apoiando no cumprimento de políticas regionais que gerem 

crescimento e desenvolvimento sustentável para o município, além de ajudar no 

desenvolvimento da indústria, comércio e serviços e principalmente das micro, pequenas e 

médias empresas, na elaboração e realização de seus empreendimentos a Prefeitura de São 

Bernardo do Campo promove feiras e eventos assim como a Rota dos Sabores para alavancar 

o desenvolvimentos dos estabelecimentos, criando oportunidades para novos empreendedores, 

aumentando o crescimento econômico, além de auxiliar na divulgação do turismo regional 

como um ponto forte do município para atrair consumidores. 

Gerando assim ações para a expansão e crescimento do turismo sustentável, 

preparando seminários, encontros, palestras, estudos, pesquisas e projetos; buscando recursos 

externos para aplicá-los em projetos municipais, movimentações institucionais para a criação 

de parcerias e redes, impulsionar o intercâmbio dos setores públicos e privados, além da 

realização de feiras e eventos e encontros setoriais; 

Realizando a aplicação da lei municipal de estímulos fiscais, incitando o 

crescimento econômico local, gerando incentivos para novas tecnologias e na elaboração de 

arranjos produtivos locais dos diversos setores e segmentos; 

Para que a sustentabilidade social, econômica e financeira do município de São 

Bernardo do Campo cumpra com suas expectativas e sigam de forma sustentável é necessário 

que a políticas públicas sejam bem formuladas, articuladas e executadas corretamente, 

estimulando as organizações locais a desenvolverem atividades e negócios produtivos para 
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que alavanquem e aqueçam a região de forma a gerar lucros e benefícios para a organização e 

a economia local. 

A Prefeitura de São Bernardo do Campo contribui para a sustentabilidade 

colaborando com setores de prestação de serviços e consumos instalado na região, gerando 

trabalho, renda e inclusão social, formando assim uma cadeia de sustentação para os setores 

econômico, financeiro, social e ambiental do município. 

Promovendo programas de descartes de produtos no setor de prestação de 

serviços e consumo, sendo de forma sustentável ao meio ambiente, bem como, as grandes 

indústrias sediadas no município são responsáveis com o meio ambiente e sua degradação, e 

programas de incentivos fiscais aos empreendedores de micro, pequenas e médias empresas 

dos segmentos de prestação de serviços e consumo na região, entre outros programas que a 

prefeitura promove para o aquecimento dos setores econômicos da região.   

E a criação do festival da Rota dos Sabores, que foi desenvolvida com o intuito 

de atratividade do setor gastronômico, gerando a oportunidade de inclusão de diversos 

estabelecimentos ao festival identificados por Rotas: Rota do Peixe, Rota do Frango com 

Polenta, Rota dos Petiscos e Aperitivos, Rota do Prato Executivo e Rota da Comida Típica, 

facilitando e ampliando a possibilidade de procura dos consumidores pelo setor. 

A Prefeitura de São Bernardo do Campo tem por objetivo ampliar e manter a 

Rota dos Sabores, com a intenção de tornar o setor gastronômico autossustentável, assim 

como os demais setores da região. Entre eles os polos industriais, químicos e comerciais, e 

também os setores moveleiros e imobiliários. 
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3 O PENSAMENTO ESTRATÉGICO INDEPENDE DO PORTE DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

 

Em qualquer segmento de atuação, a disputa pela conquista de espaços nos 

mercados está cada vez mais acirrada, o que requer que as empresas possam visualizar 

caminhos a serem seguidos.  

As organizações atuais, para que tenham sucesso, necessitam de um 

planejamento eficaz e de uma estratégia de marketing que atinja as metas estabelecidas, 

visando à satisfação do consumidor. (FERREL et al., 2000).  

A chave para obtenção de sucesso no planejamento estratégico é ter como base 

um planejamento criativo e criterioso que possa traçar o caminho para as atividades de 

marketing, requerendo, além de disciplina e flexibilidade, tempo suficiente para que se tenha 

êxito, devendo constantemente ser alterada de acordo com as novas práticas (KOTLER e 

KELLER, 2006). 

De acordo com Hooley (2005), marketing é o processo de planejar e executar o 

produto, preço, promoção e praça, em outras palavras, é responsável pelo planejamento e 

distribuição de ideias, bens e serviços para trocas que satisfaçam as necessidades individuais e 

organizacionais.  

Já estratégia de marketing envolve a seleção de um mercado-alvo e o 

desenvolvimento de um composto de marketing, ou seja, produto, distribuição, promoção e 

preço. É no composto de marketing que a empresa detalhará a vantagem competitiva: Os 

produtos devem ser de qualidade superior aos concorrentes, os preços de acordo com a 

qualidade (valor), a distribuição deve ser eficiente e a promoção mais eficaz para se 

comunicar com seu consumidor-alvo. Com as estratégias a empresa deve se adaptar as 

mudanças, ser realista em relação aos recursos disponíveis e o ambiente da organização e 

consistente com sua missão, metas e objetivos. A estratégia de marketing tem o objetivo de 

identificar o efeito dela sobre as vendas, os custos, a imagem e a rentabilidade da organização. 

(FERREL et al., 2000). 

HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2005 descrevem que a busca da 

competitividade é a alma da administração estratégica e que a mesma definição aplica-se às 

escolhas feitas sobre o traçado e a utilização desse processo.  
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Portanto, o processo de administração estratégica deverá ser uma abordagem 

que auxiliará a organização nas respostas dos desafios do cenário competitivo. Isso inclui o 

estudo dos seus ambientes interno e externo para identificação das oportunidades e ameaças 

do mercado. Determinará também, o uso de suas competências essenciais na busca dos 

resultados estratégicos almejados.  

Entretanto, conclui-se que o pensamento estratégico deve ser aplicado em 

todos os tipos de organizações, independente do seu porte ou segmento, que visam obter 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes, com o objetivo geral de satisfazer a 

necessidade do seu cliente-alvo.  

 

 

3.1 A ESSÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E A RELEVÂNCIA DA 

FUNÇÃO MARKETING NESSE PROCESSO 

 

 

A administração estratégica define o rumo que deve seguir para atingir os 

objetivos organizacionais, levando em consideração os fatores internos e externos que possam 

influenciar na tomada de decisão e nos resultados, mantendo ainda a organização em 

evidência em um cenário de alta competitividade (LUCAS 2008 Apud MINCIOTTI, 1993). 

Porém, para o uso do termo estratégia na administração é necessário 

inicialmente conhecer o conceito de estratégia, que surgiu como uma analogia embasada nas 

guerras militares e batalhas competitivas no mercado, da palavra grega strategos (exército) + 

agos (comando) e significava a arte do general comandar suas tropas, que começou a ser vista 

como a aplicação das forças em larga escala contra algum inimigo. 

Utilizando o conceito de estratégia baseada nos militares e aplicando-as nas 

organizações, segundo Chiavenato (2000), estratégia em termos empresariais pode ser 

definida como a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global visando 

atingir os objetivos em longo prazo. 

Ao definir a estratégia que será utilizada como meio de alcançar os objetivos 

da empresa, ela deve ser aplicada na organização como um todo, pois através dela que serão 

definidos os objetivos a serem atingidos, ou seja, dentro da própria estratégia encontram-se 

diversas táticas integradas que serão os recursos a serem utilizados.  
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A administração estratégica tem a função não somente da aplicação das 

estratégias, mas também incorpora a possibilidade dos administradores participarem 

efetivamente no desenvolvimento dos planos de ação, envolvendo todos da organização, 

independente da área ou função alocada. 

Diversos autores (LUCAS 2008 Apud BATEMAN e SNELL, 1998; WRIGHT, 

KROLL e PARNELL, 2000; HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2005) consideram que a 

administração estratégica tem os seguintes componentes: estabelecimento de visão e missão; 

análise ambiente externo; análise de ambiente interno; formalização de estratégias; 

implementação de estratégias; controle estratégico. 

Assim, a organização que pretende manter-se competitiva frente ao acirrado 

mercado em que atua deve aplicar os componentes elencados acima, de modo que a missão e 

visão consideram-se, respectivamente, a razão de ser da empresa e onde pretende chegar, 

enquanto que na análise ambiental (ambiente interno e externo), levam-se em consideração as 

oportunidades e ameaças (fatores externos) e as forças e fraquezas (fatores internos). Devendo 

ainda, existir a formalização de estratégias envolvendo toda a organização, com a consequente 

implementação, existindo também a necessidade de envolvimento coletivo, além do controle 

que deve ser feito para monitorar e aplicar eventuais ajustes que se façam necessários. 

O marketing tem papel fundamental na investigação dos fatores que 

influenciam no planejamento estratégico, tais qual a avaliação do cenário envolto à 

organização, potenciais organizacionais, recursos disponíveis, além de conhecer quais são 

seus concorrentes, bem como, quais ações devem ser tomadas para anteciparem-se as 

mudanças de mercado, o que acaba por aumentar a competitividade ou o declínio do produto 

ou serviço oferecido pela empresa, na medida em que a aplicação desta estratégia considera-

se como requisito para que atinja as metas e objetivos e satisfaçam os consumidores (LUCAS 

2008 Apud FERREL et al, 2002).  

A importância do marketing estratégico, enquanto essência da administração 

estratégica constata-se através da necessidade de avaliar o ambiente que a empresa está 

inserida, conhecendo seus pormenores, assim, o planejamento idealizado será focado com 

base nessa análise, sendo que devem conhecer quais são as necessidades, não somente dos 

clientes diretos, mas também daqueles que contribuem para a execução das tarefas, ou seja, 

que fazem parte do processo, que visa a obtenção de reconhecimento, aqui expressado como a 

escolha pelo seu produto ou serviço. 
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3.2 A FUNÇÃO E EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

 

A função do marketing é bem explicada através do conceito de Kotler e Keller 

(2002), que definem marketing como um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtém 

o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos de 

valor entre si. Podendo ainda, definir que marketing é um conjunto de utensílios de análise, 

métodos de previsão e de estudos de mercado postos em prática a fim de desenvolver um 

trabalho de prospecção das necessidades e da procura (LAMBIN, 1998). 

Marketing tem como objetivo principal a criação de relação de troca em longo 

prazo benéfica entre a organização e o indivíduo que ela interage (Kerin e Peterson, 2009, 

p.11). 

Partindo dessa análise, entende-se que a função de marketing está relacionada 

ao pleno conhecimento das atividades da organização para que as ações sejam pautadas em 

informações úteis para a formulação de planejamento, aplicação de estratégias, conhecendo 

ainda as necessidades dos clientes para que possa atendê-los, ofertando aquilo que almejam a 

preço e qualidade atrativa, diferenciando-se assim das empresas concorrentes, que, muitas 

vezes ofertam produtos ou serviços similares. 

Kotler (1991) descreve o marketing estratégico como o processo de análise de 

oportunidades, escolha de objetivos, desenvolvimento de estratégias, formulação de planos e 

execução de implementação e controle.   

Para Lambin (1998), existem três dimensões características do conceito de 

marketing: Ação (conquista de mercado), Análise (compreensão de mercado) e Cultura 

(estado de espirito). A tendência mais frequente é a ação, ou seja, um conjunto de métodos de 

venda, subestimando a característica de análise, que se enquadra no marketing estratégico. 

Lambin (1998) aborda com precisão o tema marketing, diferenciando o 

marketing operacional do marketing estratégico. O marketing operacional está direcionado 

para a ação, relacionado a curto e médio prazo, avistando o volume de vendas e rentabilidade. 

No marketing estratégico que está direcionado para a dimensão análise, verificando as 

necessidades dos indivíduos e das organizações, com foco na solução que o serviço ou 

produto pode oferecer, além de identificar os diferentes produtos-mercado existentes e 

potenciais, com objetivo de satisfazer a diversas necessidades, situando no médio e longo 
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prazo. Está direcionado para a missão da empresa, definição de metas, elaboração de 

estratégias de desenvolvimento e manutenção da estrutura do produto (LAMBIN, 1998). 

Como a base de estudo é acerca do marketing estratégico faz-se oportuno 

destacar que os objetivos relacionados ao tema concentram-se na análise das necessidades do 

mercado e o desenvolvimento de produtos para obtenção de vantagem competitiva, seguindo 

a evolução do mercado, identificando produtos e segmentos potenciais, apoiando-se na análise 

das necessidades dos indivíduos e das organizações (LAMBIN, 1998). 

Lambin (1998) traz ainda outra função do marketing estratégico que é de 

orientar a empresa para oportunidades existentes ou criar oportunidades atrativas, visando 

oferecer um potencial crescimento e rentabilidade. O objetivo do marketing estratégico é 

especificar a missão da empresa definindo metas, elaborando estratégias de desenvolvimento 

e gerenciando a gama de produtos. Isso deve ocorrer em médio e longo prazo.  

AS DUAS FACES DO MARKETING 

MARKETING ESTRATÉGICO  MARKETING OPERACIONAL 

(Abordagem de Análise)  (Abordagem Ação) 

   

Análise das necessidades: definição 

do mercado de referência 

 Escolha do(s) segmento(s)-alvo 

   

Segmentação do mercado: Macro e 

Micro segmentação 

 Plano de marketing (objetivos, 

posicionamento, tática). 

   

Análise da atratividade: Mercado 

Potencial, ciclo de vida. 

 Pressão do marketing integrado (produto, 

preço, praça, promoção). 

   

Análise da Competitividade: 

Vantagem concorrência defensável 

 Orçamento de Marketing 

   

Escolha de uma estratégia de 

desenvolvimento 

 Realização do plano e controle 

 

Quadro 5 - As duas faces do marketing 

Fonte: Compilado de Lambin (1998, p.7) 
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Segundo Lambin (1998), definir a missão estratégica é a etapa fundamental 

onde a empresa determinará a sua visão em longo prazo, o campo de atuação e o mercado de 

referência. Tornando-se importante tanto internamente, onde informará os colaboradores dos 

objetivos a serem seguidos facilitando a criação de uma cultura de empresa, quanto 

externamente, onde contribuirá para a criação de uma identidade explicando o papel 

econômico e social e a forma como pretende ser vista por clientes, distribuidores, 

colaboradores e público em geral. 

 

 

3.3 ESPECIFICIDADES DO PLANEJAMENTO DE MARKETING POR PARTE DA 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

O planejamento de marketing tem que envolver toda a organização, todas as 

áreas devem saber qual o propósito ou objetivo que se quer atingir iniciado na elaboração da 

missão e visão. 

A partir da definição do propósito desencadeia-se uma série de análises que 

deverão ser realizadas para que o plano de marketing desenvolva-se, atingindo o objetivo 

esperado pela empresa. 

Conforme entendimento de HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2005 é 

fundamental que a empresa conheça o ambiente em que está inserida, ou seja, o ambiente 

externo e interno. No ambiente externo toma-se conhecimento da concorrência e da mudança 

de cenário que possa impactar no negócio e, inevitavelmente enseja a tomada de decisões para 

ajustes ou correções de curso. O mesmo ocorre no ambiente interno, porém o foco é no 

conhecimento da estrutura organizacional, verificando se a estrutura suporta as mudanças que 

se planeja implantar. O amplo conhecimento deste ambiente é primordial, já que deve ser 

conhecidos pela organização os recursos internos disponíveis, destacando-se a importância do 

capital humano. 

Uma ferramenta de análise utilizada por muitas empresas é a Análise SWOT, 

que representa em suas siglas características importantes para avaliação do cenário da 

empresa, compreendendo o ambiente interno (forças e fraquezas) e ambiente externo 

(oportunidades e ameaças). 
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Ainda, HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2005 afirmam que a utilização 

dessa ferramenta possibilita ao administrador a formulação de estratégias, pois identificando 

os pontos positivos da organização e quais os pontos que devem ser objetos de melhoria, 

pode-se definir ações visando o sucesso da organização e o prevalecimento frente à alta 

competitividade do mercado, que faz com que as organizações invistam em inovação como 

recurso de desenvolvimento. 

Para conquistar clientes as empresas devem conhecer quais são os anseios 

deles, aprofundar no conhecimento de suas características essenciais, para que as ações sejam 

certeiras e produtivas. 

 Interno Externo 

 Pontos Fortes Oportunidades 

Aspectos Positivos 

Em que somos fortes em 

comparação com os 

concorrentes 

Quais mudanças estão 

criando novas opções para 

nós? 

   

 Pontos Fracos Ameaças 

Aspectos Perigosos 

Em que somos francos em 

comparação com os 

concorrentes 

Quais perigos emergentes 

devemos evitar ou combater? 

   

Quadro 6 - Análise Swot 

Fonte: Compilado de HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY (2005, p.32) 

 

Sabe-se que, dentre várias assertivas, o consumidor busca a compra do produto 

com o intuito de autorrealização, focando nas vantagens, qualidades e principais 

características oferecidas. (Ferrel et al., 2000)  

Assim, de modo prático, a organização tem que se atentar a diversos fatores 

para seu plano se desenvolva e atinja o ponto esperado, porém, não basta apenas ter o 

conhecimento do que está a sua volta ou internamente, é importante que se pratique as ações 

propostas através do plano de marketing, desenvolvido pelos gestores, independente do porte 

da empresa. 
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3.3.1 Mega Organizações ou de Grande Porte 

 

 

Devido às rápidas mudanças no contexto mundial, o campo da organização está 

passando por uma revolução. As organizações públicas e privadas necessitam se adaptar às 

exigências do mercado, se optar por sobreviver e prosperar em um novo local de trabalho 

(DAFT, 2005).  

O futuro apresenta muitas oportunidades para as empresas. Os avanços 

tecnológicos em energia solar, redes online, televisão a cabo ou por satélite, biotecnologia e 

telecomunicações, prometem mudar o mundo que conhecemos. Ao mesmo tempo, as forças 

dos ambientes socioeconômico, cultural e natural irão impor novos limites às práticas de 

negócios (KOTLER e KELLER, 2006). Essas imposições propiciam uma definição de 

empresas sobreviventes que se adequaram e inovaram em seu planejamento. 

As organizações não existem para beneficio próprio. Cada uma é um órgão da 

sociedade destinado ao desempenho de uma tarefa social. A meta, não é a sobrevivência de 

uma organização, como para espécies biológicas. A contribuição de maneira especifica para o 

individuo e a sociedade, são seus objetivos. Portanto, ao contrário do que ocorre nos 

organismos biológicos, o sucesso do seu desempenho está fora dela (DRUCKER, 2001). 

Nas grandes empresas, o ser humano vem sendo substituído por maquinários, 

uns que produzem mais, outros que produzem com mais qualidade e rapidez, gerando o 

desemprego. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 2012, tem mais empresas de médio e grande porte consideradas em 

crescimento do que em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Os índices apontam 

que 7,9% das empresas com pelo menos 10 trabalhadores assalariados no Brasil encaixavam-

se no perfil empreendedor, ou seja, são consideradas de alto crescimento, enquanto nos 

Estados Unidos, a fatia caía para 5,9%. Revelando que as oportunidades são maiores para 

médias e grandes empresas crescerem no Brasil do que nos países desenvolvidos.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) no 

estudo Empresômetro: Censo das empresas e entidades públicas e privadas brasileiras, o 

quadro 7 representa os empreendimentos por porte das empresas brasileiras.  
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PORTE REPRESENTATIVIDADE FATURAMENTO ANUAL 

Grande 2,07% Acima de R$ 48 milhões 

Médio 13,30% Acima de R$ 3,6 milhões até R$ 48 milhões 

Pequeno 7,39% Acima de R$ 360 mil até R$ 3,6 milhões 

Micro 46,82% Até R$ 360 mil 

MEI 30,41% Até R$ 60 mil 

Total 100,00% 

 
 

 

 

Quadro 7 - Empreendimentos por porte 

Fonte: Compilado de IBPT 

 

Analisa-se que as empresas de médio e grande porte representam 15% dos 

empreendimentos totais, enquanto as de pequeno porte, microempresa, micro Empreendedor 

Individual, 85% do total. 

 

 

3.3.2 Organizações de médio e pequeno porte 

 

 

As mudanças ocasionadas pelo avanço tecnológico, socioeconômico, cultural, 

ambiental e o alto índice de desemprego, incentivaram a sociedade e as organizações a 

assumir uma nova postura diante dos desafios de uma economia globalizada.  

Para que as organizações mantenham-se no mercado, diante de novas 

exigências, em um ambiente incontrolável, é preciso que haja uma veloz capacidade de 

reação, que por sua vez, distingue as empresas que atuam no ambiente de competitividade, 

ultrapassando as fronteiras regionais para mercados globalizados (LUCAS, 2008). 

A partir de 1970, no Brasil, a sociedade iniciou o processo de conscientização 

sobre a era de grandes transformações, fazendo com que as empresas menores ganhassem 

importância aos poucos, possibilitando a alavancagem do país.  

A existência das pequenas e médias empresas é importante no contexto 

econômico, social e politico, pois através delas obtêm-se o aumento de empregos e o eficiente 

combate a distribuição de renda (MACHADO, 2010). 
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Lacorte (2006) afirma que as pequenas e médias empresas servem de 

parâmetro, para o crescimento social e econômico, são grandes geradoras de empregos e que 

também, há ainda grandes dificuldades no estímulo à criação de pequenos negócios.  

Os dados apontam que, embora as grandes empresas sejam importantes para os 

avanços tecnológicos, os pequenos negócios, iniciativas empreendedoras e indivíduos 

empreendedores são responsáveis por uma fatia significativa da atividade inovadora atual e 

pelo progresso resultante dela (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2005). 

Segundo a classificação adotada pelo BNDES (Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social), definida nas circulares, nº 11/2010 e 34/2011 

aplicável a todos os setores, representam-se no quadro 8: 

Classificação Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor/igual a R$ 16 milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor/igual a R$ 90 milhões 

Média-grande 

empresa 

Maior que R$ 90 milhões e menor/igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Quadro 8 - Classificação do porte das empresas brasileiras 

Fonte: Compilado de BNDES (2010) 

 

Conforme Longenecker, Moore e Petty (1997), os critérios usados para medir o 

tamanho dos negócios se diversificam. Verificam-se alguns exemplos que são utilizados para 

classificar o tamanho das empresas: 

1. Número de empregados. 

2. Volume de vendas. 

3. Valor dos Ativos. 

4. Seguro da força de trabalho. 

5. Volume dos depósitos. 

           Atualmente, as micro e pequenas empresas contam com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para ter mais capacitação, inclusão ao 

mercado e desenvolvimento, para ter acesso às tecnologias avançadas, inovação e um indutor 

ao empreendedorismo (SEBRAE, 2011). 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/download/Circ011_10.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/download/Circ034_11.pdf
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De acordo com a entrevista do diretor executivo Sérgio Risola do Centro de 

Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), incubadora de empresas da 

Universidade de São Paulo (USP), contida no artigo do portal do empreendedor, matéria Total 

geral de microempreendedores, “Pequenas empresas são o sustentáculo de uma economia em 

qualquer lugar do mundo. São elas que agregam valor a produtos e serviços”. 

Segundo dados divulgados pelo IBGE de 2012, as micro e pequenas empresas 

representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, são responsáveis por 60% dos 94 

milhões de empregos no país e constituem 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais 

existentes no país. A maior parte dos negócios está localizada na região Sudeste (com quase 3 

milhões de empresas) e o setor preferencial é o comércio, seguido de serviços, indústria e 

construção civil.  

A participação das MPEs no total de empreendimentos produtivos brasileiros, 

desde 2000 aumentou bastante. Enquanto a taxa de crescimento anual foi de 4% para o total 

de empresas, independente do porte, para as pequenas empresas foi de 6,2%, e 3,8% para as 

micros, entre 2000 e 2008. Nesse período, as MPEs foram responsáveis por aproximadamente 

metade dos postos de trabalho formais criados, ou seja, 4,5 milhões de empregos. Estas 

empresas superam o ritmo de crescimento da economia brasileira. 

Entre os fatores responsáveis pelo crescimento da criação de empregos e 

produtividade econômica nos pequenos negócios e iniciativas empreendedoras constata-se a 

maior flexibilidade, diligencia e agilidade que estas empresas possuem, em comparação com 

as grandes organizações (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2005). 

 

 

3.3.3 Micro empresas e empresas individuais 

 

 

Todo projeto empreendedor visa a realização de um propósito e pressupõe ter 

metas ao longo do processo e foco em um objetivo central (ANDRADE, 2010). 

Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos, que em conjunto, 

levam a transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas 

oportunidades leva à criação de negócios de sucesso (DORNELAS, 2008). 

O empreendedorismo está crescendo e atualmente os empresários brasileiros 

buscam mais conhecimento para gerenciar o seu próprio negócio. (SEBRAE, 2011). 



40 

 

 

 

De acordo com o Portal do Empreendedor (2014) Micro Empreendedor 

Individual (MEI) é o individuo que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 

empresário. 

Os requisitos para tornar-se um microempreendedor individual baseiam-se no 

faturamento de até R$60.000,00 por ano e não ter participação societária ou ser titular em 

outra empresa.  

A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições para a legalização 

dos trabalhadores informais. Nesta lei, verificam-se as seguintes vantagens 

oferecidas: 

 Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), facilitando a 

abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. 

 Enquadramento no Simples Nacional e isenção dos tributos federais 

(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL), assim, pagará apenas o valor 

fixo mensal de R$ 37,20 (comércio ou indústria), R$ 41,20 (prestação de 

serviços) ou R$ 42,20 (comércio e serviços), que será destinado à Previdência 

Social e ao ICMS ou ao ISS. Estas tarifas atualizam-se anualmente, de acordo 

com o salário mínimo. 

Através dessas contribuições, o Microempreendedor Individual tem acesso a 

benefícios como: Auxílio maternidade, Auxílio doença e Aposentadoria, além de obter 

Cobertura previdenciária para o Microempreendedor; Ausência de Burocracia; Compras e 

Vendas em Conjunto;  Controles Simplificados; Emissão de Alvará pela Internet; Facilidade 

para Vender para o Governo; Serviços Gratuitos; Apoio Técnico no SEBRAE na Organização 

do Negócio; Possibilidade de Crescimento como Empreendedor e Segurança Jurídica. 

No município de São Bernardo do Campo, o total de microempreendedores 

individuais inscritos no Portal do Empreendedor, resulta em 14.313 de nacionalidade 

brasileira e outros 65 microempreendedores de nacionalidades variadas. 

No Brasil, o MEI está em vigor desde 2009. Segundo estudos do SEBRAE: 

Quero abrir minha empresa (2012), a maioria dos novos empresários que formalizaram o 

enquadramento como microempreendedores individuais (94%), consideraram mais favorável 

à legalização do que manter o empreendimento na clandestinidade.  

Outro importante fator buscado pelos empreendedores é a autonomia, através 

dela que os administradores poderão tomar decisões próprias, serem autoridades de si mesmo. 

Ao mesmo tempo em que eles contraem os riscos da administração do próprio negocio, tem-

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/ausencia-de-burocracia-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/compras-e-vendas-em-conjunto-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/compras-e-vendas-em-conjunto-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/controles-muito-simplificados-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/emissao-de-alvara-pela-internet-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/facilidade-para-vender-para-o-governo-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/facilidade-para-vender-para-o-governo-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/servicos-gratuitos
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/apoio-tecnico-no-sebrae-na-organizacao-do-negocio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/apoio-tecnico-no-sebrae-na-organizacao-do-negocio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/possibilidade-de-crescimento-como-empreendedor
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/seguranca-juridica
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se a vantagem de colher os frutos das escolhas certas (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 

1997). 

Pelas projeções do SEBRAE (2012), o número de empreendedores individuais 

deverá quase dobrar até 2014, passando dos atuais 2,5 milhões para 4 milhões. Esse 

crescimento está fundamentado tanto na expectativa de ampliação da economia do País 

quanto nas atividades que envolverão a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 

2016. 

 

 

3.4 O MARKETING ESTRATÉGICO NO CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

Marketing estratégico desempenha um papel importante na organização, pois 

captará, avaliará e fornecerá informações na criação de estratégias, planos e programas 

relacionados às ações mercadológicas. Dará, também, subsídio para a avaliação dos recursos e 

necessidades de outras áreas funcionais da empresa que se interagem para a concretização dos 

objetivos estabelecidos (LUCAS, 2008). Baseia-se na escolha dos produtos-mercado nos 

quais a empresa detém uma vantagem concorrencial e na previsão da procura primária para 

cada um dos produtos-mercado alvo (LAMBIN, 1998). 

Lambin (1998) define como função do marketing estratégico o 

acompanhamento da evolução do mercado, identificando produtos e segmentos potenciais, 

apoiando-se na análise das necessidades dos indivíduos e das organizações, baseando-se na 

teoria que o indivíduo não procura somente o produto, mas também o serviço ou a solução de 

um problema. Possuí também como função orientar a empresa para oportunidades existentes 

ou criar oportunidades atrativas, visando oferecer um potencial de crescimento e 

rentabilidade.   

Para que qualquer estratégia seja eficaz, precisa estar focada nas necessidades e 

exigências dos clientes e nos recursos e capacidade da empresa. A estratégia de marketing 

pode ser elaborada para ajudar na realização dos propósitos da organização, ou seja, aonde ela 

quer chegar (LAMBIN, 1998). 

O desenvolvimento dessa estratégia pode ser observado em três principais 

níveis: estabelecimento da estratégia central, criação do posicionamento competitivo da 

empresa e implantação da estratégia (HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2005). No nível de 
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estabelecimento da estratégia eficaz de marketing, se faz necessário a avaliação do perfil de 

recursos da organização e do ambiente que ela enfrenta. Isso é, seu ponto forte e ponto fraco, 

e suas oportunidades e ameaças. No nível criação do posicionamento competitivo da empresa, 

são identificados os mercados-alvo (clientes e concorrentes), definindo a vantagem 

competitiva ao atender os clientes-alvo melhor que a concorrência. Esse processo resulta na 

criação do posicionamento competitivo da organização e de suas ofertas. Já na implantação, a 

criação de uma organização de marketing se faz necessário, para que a estratégia seja 

colocada em prática. Haverá também na implantação, o estabelecimento de um composto de 

produto, preço, comunicação e distribuição que transmitirá o posicionamento da empresa no 

mercado-alvo. Finalmente, o desenvolvimento de um método de controle deverá ser criado, 

preocupando-se com a eficiência da estratégia em operação e a eficácia final da estratégia, 

assegurando-lhe que a implantação da estratégia seja bem sucedida. 

Segundo HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2005, a análise de mercados que 

a empresa opera ou deseja operar, pode colocar em foco as oportunidades e ameaças. Elas 

possuem origem em duas áreas principais: clientes e concorrentes, ambos atuais e potenciais. 

Os concorrentes estão em busca cada vez mais de oportunidades de mercado e engajados em 

planejar programas de marketing para explorá-las. Nas empresas com um marketing mais 

consolidado, dedica-se um tempo exclusivo para uma análise rigorosa dos concorrentes. 

Dedica-se também, uma atenção na identificação dos pontos fortes e fracos dos concorrentes e 

da estratégia utilizada por eles. 

Faz-se importante também, examinar as ameaças que a empresa enfrentará. 

Essas ameaças tem sua origem em duas fontes principais: o mercado passando por mudanças 

que a empresa não percebe ou é incapaz de acompanhar, ou movimentos competitivos que 

visam a mudar o equilíbrio do poder do mercado (HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2005).  

Conforme ainda entendimento dos autores, a organização deverá fazer uma 

analise significativa para utilização adequada dos seus pontos fortes e fracos, assim como uma 

avaliação da sua vulnerabilidade quanto às mudanças do mercado ou às ações dos 

concorrentes. 

Ao analisar suas capacidades, oportunidades e ameaças do mercado e fatores 

chaves que levam ao sucesso no setor de operação a empresa então começa a estabelecer seus 

objetivos de marketing que devem ser de longo prazo, onde indicará o destino global da 

empresa: as metas que se deseja seguir em longo prazo. No entanto, para realização dessas 

metas deve-se transformá-la em objetivos menores a serem realizados em curto prazo.    
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De acordo com Day (2001), a estratégia começa compreendendo o mercado e 

voltando para a organização e não ao contrário. As organizações possuem um processo 

externamente orientado para se orientar estrategicamente, em contraste com o processo de 

orientação interna utilizado na maior parte das organizações.  

Ainda segundo Day (2001), as organizações orientadas para o mercado têm 

duas características importantes:  

 Utiliza um processo adaptável de planejamento, isso tende a manter a 

organização em contato com a evolução do mercado e ajuda a evitar que ela 

caia no planejamento estratégico em curto prazo voltado para os custos;  

 Elas se antecipam ao mercado, traz uma forte aptidão para sentir o mercado 

para um amplo diálogo que inclui rebeldes e clientes insatisfeitos e utiliza o 

método de cenários para entender uma série de futuros cenários possíveis. 

Essas empresas percebem mais possibilidade e o fazem antes das suas rivais.   

Uma administração de marketing em um mercado com alta competitividade 

exigem capacidades, como entender, criar, entregar e sustentar valor para o cliente com 

diversas atividades de marketing diferentes. Para que essas atividades sejam selecionadas e 

executadas corretamente, é essencial a existência de um planejamento estratégico (LUCAS, 

2008). 

A grande parte dos mercados é segmentada, consistindo em clientes 

heterogêneos ou com necessidades e desejos diversos. Ao se examinar a segmentação atual e 

em potencial do mercado devem-se buscar oportunidades inexploradas ou pouco exploradas 

no mercado, levando em consideração que as oportunidades são criadas por mudanças 

fundamentais que estão ocorrendo no mercado ou pela incapacidade da concorrência em 

atender às necessidades existentes.  Pode existir lacuna de mercados, ou porque as empresas 

não conseguem preenchê-las, pois não possuem habilidades e competências necessárias, ou 

escolhem não preenchê-las por qualquer outra razão.  

Kotler (2010) define como Marketing 3.0 a era onde os consumidores são 

tratados como seres humanos plenos: com mente, coração e espirito e as empresas devem 

interpreta-los como tal. Já os profissionais de marketing precisam identificar as ansiedades e 

desejos dos consumidores. Cada vez mais, os consumidores estão em busca de empresas que 

satisfaçam não apenas suas necessidades, mas também satisfação funcional, emocional e 

espiritual nos produtos e serviços que escolhem. As empresas que praticam o Marketing 3.0 
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tem uma contribuição maior em termos de missões, visões e valores a apresentar ao mundo 

com o objetivo de oferecer soluções para os problemas da sociedade.    

Acompanhar as mudanças com coletas de informações assegura que a 

organização consiga manter-se em dia com as exigências do mercado.  

De acordo com Kotler (2010) o marketing evoluiu de um nível tático para um 

nível estratégico, para que se pudesse estimular a demanda de produtos. O processo de 

compra de produtos e serviços inicia-se pelo reconhecimento de uma necessidade, podendo 

vir de uma sensação interna ou por estímulos externos. A partir da percepção da necessidade, 

a motivação torna-se o impulso interior que irá supri-la (CHURCHILL E PETER, 2010).  

De acordo com Churchill e Peter (2010), Maslow afirma que o que irá motivar 

as pessoas a terem esses impulsos são as necessidades não atendidas. Então, Maslow 

classificou essas necessidades em uma hierarquia de 5 níveis. De acordo com essa 

classificação, as pessoas tentam, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades fisiológicas 

(básicas), de alimentos e água. Após essa realização, elas se motivam na satisfação das 

necessidades superiores como de segurança, sociais, estima e autorrealização.  

Para Churchill e Peter (2010), a pirâmide de Maslow facilita aos profissionais 

de marketing, sugerindo algumas das necessidades que levam os consumidores ao entrar 

numa “troca”, por exemplo, usar marcas de determinados esportes, mesmo sem praticá-los. 

Ainda de acordo com Churchill e Peter (2010), pode-se trabalhar, também, com 

dois tipos de necessidades: utilitárias e hedônicas. Quando as pessoas são motivadas à 

realização de suas necessidades utilitárias, elas tendem a ser racional nas escolhas, enquanto 

que na necessidade hedônica, as decisões tornam-se mais emocionais. O grau de cada 

necessidade para o consumidor pode variar com o tempo.  

Para Churchill e Peter (2010), essas combinações tornam-se aliadas para os 

profissionais de marketing, pois os consumidores podem reagir tanto racionalmente como 

emocionalmente. Os profissionais podem também influenciar os consumidores a enxergar as 

necessidades que seus produtos podem satisfazê-los.  

Segundo Kotler (2000), o comportamento de compra do consumidor é 

influenciado por fatores culturais (cultura, subcultura e classe social); fatores sociais: (grupo 

de referência, família, papéis sociais e status); fatores pessoais (idade e ciclo de vida, 

ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade e autoimagem); e fatores 

psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem, e crenças e atitudes).   
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Para Kotler (2000), a tomada de decisão para a compra tende a variar com o 

tipo de produto ou serviço que ele irá realizar. O comportamento de compra complexo ocorre 

em três fases, onde o comprador desenvolve crenças sobre o produto, atitudes sobre o produto 

e ele faz a escolha sobre o produto. Adotam esses tipos de comportamento quando estão 

envolvidos e conscientes das diferenças entre marcas. Nesse processo, o profissional de 

marketing deverá desenvolver estratégias, devendo chamar a atenção para a alta reputação da 

marca, diferenciando seus aspectos.   

De acordo com Megido e Szulcsewski (2002), segmentar um mercado é a 

forma que as empresas utilizam para saber seu público alvo, classificando e dividindo-os de 

acordo com as suas necessidades, desejos, hábitos, poder de compra e culturas diferentes. 

Além disso, conclui que com a segmentação de mercado a empresa pode definir qual parcela 

do mercado ela irá investir a fim de identificar e atender seus consumidores com diferencial e 

da melhor forma possível. 

Os segmentos de mercado são grandes grupos de consumidores que estão 

classificados e divididos, ou seja, podendo assim identificá-los em um mercado. Dentro 

desses grupos também faz parte os nichos que são mercados menores, grupo restrito de 

compradores, com maior dificuldade em atender as necessidades de seus clientes. (KOTLER 

1998). 

Segundo Ferrel et al. (2000), entre os grandes desafios que uma organização 

enfrenta é a escolha da estratégia de marketing, pois ela irá indicar os componentes críticos do 

produto, preço, suas promoções e a distribuição.  Adotar a estratégia de marketing requer 

análises e diferenciação para que se atinja a oportunidade de satisfazer o mercado consumidor 

e criando assim novos conceitos sobre o mercado que se está atuando. 

A segmentação de mercado é focada em identificar um público específico 

dentro de um mercado alvo. Criando novos conceitos para esse mercado não explorado de 

forma com que se introduzam produtos e ou serviços inovadores, conquistando assim este 

determinado nicho (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997). 

As decisões realizadas para se determinar a segmentação de mercado-alvo de 

uma organização são necessárias para estabelecer em qual cliente ela almeja atender, 

conceituando que o mercado divide-se relativamente na busca de vontades comuns ou 

homogêneas. São realizadas análises ambientais com objetivo em encontrar informações 

internas, externas e analises do ambiente do consumidor (mercado-alvo). Este processo de 

estudo apresenta informações de fatores chaves para guiar a empresa de um modo eficiente na 
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decisão de sua estratégia de marketing. Tendo essa análise, referências econômicas, 

organizações que serão seus competidores, dados sociais, políticos/legais e tecnológicos, 

criam se a identificação das características e as necessidades que o público desejado precisa 

considerando suas variáveis demográficas, auxiliando assim o melhor mix de marketing da 

organização e criando conceitos de inovação e qualidade para esse público. Após o estudo das 

análises feitas para a escolha da estratégia de segmentação, a empresa terá duas escolhas de 

mercados a se atuar, a segmentação de massa e a segmentação a pequenos nichos (FERRELL 

et al., 2000). 

Para atingir suas metas, as empresas devem criar estratégias para alcançá-las. 

De acordo com Kotler e Keller (2006), Porter propôs três estratégias para um ponto de partida 

do pensamento estratégico: 1) Custo: A empresa se dedica a ter os menores custos de 

produção e de distribuição, com o objetivo de oferecer preços menores que os concorrentes e 

ter alta participação de mercado. 2) Diferenciação: A empresa se concentra em obter 

desempenho superior em uma área importante de benefícios ao cliente, valorizada por grande 

parte do mercado, cultivando as forças que contribuirão para a diferenciação pretendida. 3) 

Foco: A empresa deve se concentrar em um ou mais segmentos estreitos do mercado, 

buscando conhecê-los profundamente e buscando a liderança em custo ou a diferenciação 

dentro do segmento-alvo.  

As empresas que melhor seguirem as estratégias adotadas obterão lucros 

satisfatórios. Já as que não possuem uma estratégia clara, possivelmente apresentarão o pior 

desempenho. 

Kotler e Keller (2006) explicitam que as organizações precisam de criatividade 

para atrair parceiros que complementem suas forças e compensem as suas fraquezas. 

Verifica-se a necessidade de analisar o marketing estratégico no segmento de 

varejo. 

 

 

3.5 O MARKETING ESTRATÉGICO NO SEGMENTO DE VAREJO 

 

 

Parente (2000) define varejo como todas as atividades que englobam o 

processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do 
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consumidor final. Varejista é qualquer empresa de bens ou serviços que forneça seus produtos 

para o consumidor final, seja qual for seu ramo de atuação.  

Define-se por varejo todas as atividades relativas à venda de produtos ou 

serviços diretamente ao consumidor final para seu uso pessoal e não comercial. A organização 

que forneça produtos ou serviços ao consumidor final está participando do varejo, não 

importando como ou onde eles são fornecidos (KOTLER e KELLER, 2006). 

Para Miranda (1997), alguns fatores são primordiais para o bom 

desenvolvimento do marketing das instituições varejistas, como: localização estratégica que 

valorize o estabelecimento e seja de fácil acesso para o público que deseja atingir, layout do 

ambiente interno promovendo as principais características do local, divulgação interna e 

externa da marca, exposição de mercadorias na loja, demonstração e ofertas dos produtos para 

análise do consumidor, operação de crediário facilitando a aquisição dos produtos e serviços 

prestados aos clientes como diferencial no atendimento, entregas e assistências. Estes fatores 

de marketing citados são referências de procedimentos operacionais que grande parte do 

varejo já considera e aderi para o bom desempenho dos negócios. 

Uma das decisões importantes de um varejista está ligada ao mercado-alvo. O 

varejista não pode tomar decisões importantes sobre o produto ou serviço a ser ofertada, 

decoração, localização e propaganda, sem a definição do mercado-alvo e seu perfil avaliado. 

O varejista também deverá ter em mente a amplitude e a profundidade do sortimento dos 

produtos e serviços que deve estar de acordo com as expectativas de compra do mercado-alvo 

(KOTLER e KELLER, 2006). 

De acordo com Parente (2000), os varejistas competem entre si com base em 

suas estratégias individuais, com o objetivo de conquistar a preferência de seus mercados-

alvo.  

Após a definição do mercado-alvo e do sortimento dos produtos/serviços, o 

varejista começa a desenvolver uma estratégia de diferenciação. Apresenta produtos 

exclusivos o que irá separá-lo de seus concorrentes, marcas próprias ou produtos que sejam 

reconhecidos como “propriedade da organização”, realização de eventos de impactos para 

promoção de produtos especiais, novidades e mudanças constantes na cartela de seus 

produtos, personalização de seus produtos e um sortimento direcionados à clientes-alvos.  
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3.5.1 Fatores de sucesso e insucesso 

 

 

De acordo com o SEBRAE (2014), para que o empreendimento tenha sucesso 

é necessário que tenham algumas características de empreendedor para que obtenha êxito no 

mercado como, por exemplo, determinação, persistência e saber quando aproveitar as 

oportunidades que aparecem no mercado. A eficiência e qualidade de seus serviços e produtos 

ligados com a rede de contatos identificando as características de seus consumidores irão 

ajudar a traçar o perfil de seus clientes no que eles buscam comprar, suprindo as necessidades 

deles sendo benéfico tanto para a empresa que conseguirá que seu mercado expanda-se e, 

consequentemente, desperte a atenção de seus clientes e dos consumidores, pois conseguirão 

satisfazer suas necessidades e desejos. 

A empresa tende a conseguir maior satisfação e sucesso quando se tem 

claramente definido suas metas, ideais, o que a empresa pretende proporcionar e chegar, são 

fatores que auxiliam para que a empresa constitua uma base forte e consiga traçar o caminho 

para onde a empresa pretende chegar, o sucesso. Em empresas de pequeno e médio porte o 

retorno das estratégias aplicadas em busca de crescimento e de atratividade tende a ser mais 

fácil para a tomada de decisões, porém é necessário que a empresa avalie o mercado externo 

para que esse fator não determine a mortalidade da empresa (RENISK, 1990). 

O fator sucesso tem mais importância para as empresas do que propriamente 

dito o lucro, pois a empresa pode estar lucrando em um determinado período de crise com 

baixa produtividade de seus concorrentes. Com isso, muitas empresas visam o futuro, pois 

mesmo que a empresa não obtenha lucro em certo momento ela pode estar crescendo e se 

desenvolvendo mais do que as suas concorrentes e construindo uma empresa forte e sólida 

para o futuro (ZACCARELLI, 2005). 

Para Zacarrelli (2005), a vantagem competitiva e a posição privilegiada são 

fortes fatores para as empresas conseguirem sucesso, porém é necessário que fiquem atentos 

para não desperdiçarem essa vantagem competitiva e afundarem mais, o mesmo pode ocorrer 

com as posições privilegiadas. Ainda conclui, que para se obter o caminho do sucesso é 

necessário que as empresas expandam-se não de apenas vantagens competitivas e posições 

privilegiadas, incluindo complementos e implementos que para assim consigam extrair o 

máximo de eficiência para a empresa. 
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A empresa para obter sucesso necessita entender e acompanhar as diretrizes do 

mercado para assim conseguir satisfazer as necessidades de seus clientes com isso a empresa 

conseguirá saber como produzir, onde produzir e o que produzir para ter uma maior eficiência 

na introdução de seus produtos no mercado. Ainda conclui que apesar de os meios como 

tecnologia, preço acessível e local de fácil acesso para seus clientes serem de grande 

importância na busca pelo sucesso de seu empreendimento não é suficiente, pois a empresa 

necessita compreender o ambiente externo utilizando as melhores práticas de seus 

concorrentes e a necessidade de seus clientes (MCKENNA, 1999). 

Para Maximiano (2007), o desempenho financeiro é o indicador mais 

importante para mensurar o nível de sucesso da empresa por meio dele a empresa tende, a 

saber, o grau de satisfação de seus clientes, o que precisa melhorar em seus serviços e 

processos e principalmente o que não esta sendo explorado corretamente pela empresa que 

precisa ser estudado a fim de melhor desempenho e qualidade de seus serviços e produtos. 

O mercado criou a teoria de que as empresas que obtiveram sucesso sempre se 

fundamentaram em três aptidões e continuarão a seguir essa prática. A primeira delas é a fase 

de diagnóstico onde a empresa deve ter a capacidade de entender o ambiente externo e interno 

para assim identificar as oportunidades, ameaças e problemas para a tomada de decisão. A 

segunda etapa é a fase de adaptação, à capacidade da empresa se adaptar as constantes 

mudanças do mercado e conseguir manter sob controle os altos e baixos, focando nos pontos 

negativos para revertê-los de maneira eficaz transformando em oportunidades de crescimento. 

A terceira etapa é a fase de comunicação, onde a empresa consegue implementar e manter 

seus projetos estando alinhado com todos os membros da equipe, conseguindo assim parceria 

e cooperação em busca dos resultados planejados (MIRANDA, 1997). 

De acordo com os dados do SEBRAE (2010), nos últimos anos está ocorrendo 

um número grande de criação de novas empresas e principalmente de empresas menores que 

contam com o apoio de regimes que amparam essas atividades. Com o crescimento dessas 

empresas o mercado tende a se desenvolver cada vez mais e com isso melhora na 

competitividade, que gera mais empregos, melhor distribuição de renda e desenvolvimento 

regional. 

De acordo com o SEBRAE (2010), as taxas das empresas de São Paulo que 

fecharam as portas já constam 27%, são consideradas altas, porém comparados com os dados 

do Sebrae-SP nos últimos 10 anos é a menor taxa de fechamento das empresas. São diversos 

fatores que levam as empresas de pequeno e médio porte fecharem seu ramo de atividade logo 
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no primeiro ano, como gestão incorreta do negócio, falta de informação referente a clientes e 

concorrentes e principalmente falta de um plano de negócio para poder avaliar e prever as 

constantes mudanças do mercado. 

Os principais fatores que ocorrem à mortalidade das empresas entrantes no 

início de seu ciclo ocorre pela falta de experiência, conhecimento do mercado para atrair 

clientes e investidores para colocar capital na empresa, falta de planejamento para gerenciar a 

empresa e contratar funcionários competentes para as posições necessárias, que é um dos 

principais desafios das empresas novas no mercado contarem com funcionários eficientes e 

eficazes. As empresas de micro e pequeno porte (EMPP) são de grande importância para a 

economia de um país ter um capital de giro maior e influente, porém como pode-se identificar 

na figura abaixo a taxa de mortalidade “insucesso” das empresas continua sendo maior do que 

a de sobrevivência. (SEBRAE, 2005). 

 

Quadro 9 – Sobrevivência e mortalidade das empresas do estado de São Paulo. 

Fonte: Compilado SEBRAE (2005) 

 

Foi realizado um estudo pelo SEBREA-RJ e FGV (2004), com embasamento 

nas Micros e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (IMPE) a respeito dos 

principais fatores para a conservação de um negócio, onde ocorreu a participação de pelo 

menos 260 entrevistados, empresários com mais de 10 anos de existência e já consolidado no 

mercado de trabalho. Foram apresentados os principais fatores presenciados pelos 

empresários que eles devem ficar atentos para que não ocorra a mortalidade logo no início de 

vida de suas empresas, o estudo foi realizado nos segmentos de indústria, comércio e serviços.  
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No Segmento de Indústrias foi verificado que os principais pontos, que os 

empresários avaliaram, que se deve ter uma atenção maior para que não ocorra insucesso, 

foram listados nessa seguinte ordem: qualidade de serviço e produto; atendimento 

diferenciado ao cliente; imagem que a empresa transmite; conhecimento e experiência do 

mercado e custo competitivo. 

No Segmento de Comércio também foram listados os itens por parte dos 

empresários que eles identificaram como principais fatores para longevidade das empresas, na 

respectiva ordem: atendimento diferenciado ao cliente; posicionamento estratégico; qualidade 

de serviço e produto; imagem que a empresa transmite e custo competitivo. 

No Segmento de Serviços também foi realizado a listagem de acordo com as 

respostas dos empresários as pesquisas aplicadas e obtiveram os seguintes fatores para que 

não ocorra a mortalidade das empresas, na respectiva ordem: atendimento diferenciado ao 

cliente; qualidade de serviços e produto; posicionamento estratégico; imagem que a empresa 

transmite e conhecimento e experiência do mercado. 

 

 

3.5.2 FATORES CONDICIONANTES PARA A PRÁTICA NO VAREJO 

 

 

A prática de varejo é uma fatia do mercado que constantemente vem ocorrendo 

mudanças e exigências que fizeram com que o setor desenvolveu-se bastante. O setor varejista 

engloba todas as atividades de negócios para realização de venda de seus produtos e serviços 

diretamente para os seus consumidores finais (KOTLER e ARMSTRONG, 1998). 

No setor varejista são determinadas certas funções onde as empresas tem que 

suprir as necessidades de seus consumidores finais para isso as mesmas tem que fornecer uma 

quantidade correta e diversificada de serviços e produtos de maneira prática e rápida. Porém, 

é necessário que se mantenha uma quantidade planejada em estoque caso se tenha uma 

demanda alta de determinado serviço e produto (LEVY e WEITZ, 2000). 

De acordo com os dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo (2013), o setor varejista obteve um crescimento em 2013 de 

4,2% em relação ao mesmo período no ano de 2012, valor superior ao esperado pela entidade. 

Para os especialistas esse valor se deu pelo investimento do governo federal incentivando o 

consumo, com redução de taxas como no Imposto sobre Produtos Industrializados sobre 
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eletrodomésticos e veículos e facilidade no financiamento que fizeram com que grande parte 

do setor aumentasse sua receita.  

Em pesquisa realizada pelo IBGE o setor varejista no comércio brasileiro 

apresentou crescimento de vendas de 0,2% em fevereiro de 2014 em relação ao mês anterior. 

Entre as principais altas do mercado se destacaram os segmentos de materiais para escritórios, 

material de construção, combustíveis e lubrificantes.    

 
Figura 10 – Variação mês em relação ao mês anterior. 

Fonte: Compilado IBGE (2014). 

 

Para que as empresas obtenham sucesso e vantagens competitivas em setores 

varejistas é fundamental que seus líderes tenham em mente o que é necessário para melhoria 

de suas empresas, como definir quais são as prioridades, administração do tempo e boa 

comunicação com todos os membros da equipe, para que não ocorra desvio de informações e 

falhas que influenciem no desempenho da organização (MOTTA, 2014). 
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