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1. RESUMO 
O presente trabalho retrata o marketing como estratégia de planejamento, 

considerando o mix de marketing um diferencial competitivo em empresas familiares 

do setor de alimentação.  

2. INTRODUÇÃO 
O contexto de atuação das empresas transformou- se consideravelmente nos 

últimos anos acarretando mudanças de comportamento para sobreviver e prosperar 

diante da competitividade acirrada e do ambiente globalizado. (AXINN, 

MATTHYSSENS, 2002; DUNNING, 2005). 

Porter (1990) destaca que as empresas que pretendem sobreviver neste 

ambiente globalizado deve encontrar fatores que determinam a atratividade do seu 

negócio e o melhor posicionamento de mercado, além de determinar como as forças 

competitivas vão interferir na escolha da estratégia organizacional. 

Um diferencial competitivo pode ser obtido com a utilização das estratégias de 

marketing, que segundo Cobra (1997, p. 34), “conceitua o marketing como um 

processo de planejamento e execução desde a concepção, apreçamento, promoção 

e distribuição de idéias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os 

objetivos individuais e organizacionais”.  

Por meio do marketing, pode- se utilizar diversas ferramentas eficazes e de 

grande importância para as empresas, como é o caso do mix de marketing, que 

segundo Dias (2003, p.09), “é o conjunto de quatro ferramentas que a empresa 

utiliza na criação de valor para o cliente: produto, preço, promoção e ponto de 

distribuição”. 

A utilização do mix de marketing se tornou uma forma de se diferenciar da 

concorrência, proporcionando inclusive a facilidade de disseminação de pequenas e 

médias empresas, como também das empresas familiares (KNIGHT; MADSEN; 

SERVAIS, 2004).  

As empresas familiares por sua vez passam por diversas dificuldades, sendo 

que para Lodi (1998, p. 6), “uma delas refere- se da sucessão da diretoria ligada ao 

fator hereditário, onde os valores institucionais da firma identificam-se com um 

sobrenome de família ou com a figura de um fundador”. Como características típicas 

das empresas familiares, vários fatores externos e internos ao negócio lhes afetam a 

estrutura e a maneira com que seus proprietários as administram (DONNELLEY 



apud LODI, 1998). Nas empresas familiares de diversos setores, inclusive do setor 

de alimentos que devido ao crescimento do mercado de alimentação, torna-se 

imprescindível criar um diferencial competitivo nas empresas por meio da melhoria 

da qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos, para que esse diferencial 

determine sua permanência no mercado (AKUTSU, 2005). 

3. OBJETIVOS 
O objetivo da pesquisa é evidenciar uma proposta de implementação do mix 

de marketing em uma empresa do setor de alimentos para obtenção de vantagem 

competitiva, enfatizando a conquista de novos mercados e agregação de valor a 

marca. 

4. METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento deste trabalho cientifico será realizada inicialmente 

uma pesquisa bibliográfica abordando temas referentes ao marketing, utilizando- se 

o mix de marketing nas empresas familiares do setor de alimentos.  

Segundo Gil (2002, p. 45) essa forma de pesquisa “permite ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”. 

O próximo passo será a realização de um estudo de caso em uma empresa 

do setor de alimentos. Para realizar a coleta de dados serão utilizados duas 

ferramentas: o questionário, que será destinado aos consumidores e a entrevista, 

realizada com os gestores da empresa. A pesquisa será de caráter qualitativo, onde 

os dados serão analisados e interpretados. 

5. DESENVOLVIMENTO 
O mix de marketing refere-se às quatro áreas primárias do processo decisório 

associado ao marketing, sendo assim de grande importância para as empresas. Em 

especial, as empresas familiares merecem atenção devido à desorganização, 

dificuldade na gestão e a complexidade encontrada pelos gestores, especialmente 

organizações de pequeno porte, em separarem os interesses empresariais dos 

familiares (GRZYBOVSKI, 2002). A necessidade da implementação das ferramentas 

do mix de marketing para auxiliar e diferenciar as empresas familiares no mercado 

no qual esta inserida é relevante, um mercado competitivo e de grande desafio.  

Em fase de desenvolvimento os seguintes passos serão realizados: um 

estudo de caso em uma empresa do setor de alimentos, a elaboração do 



questionário destinado aos consumidores, com objetivo de se obter a visão dos 

mesmos sobre a empresa, e a entrevista com os gestores, com a finalidade de 

coletar informações referentes à empresa e a visão sobre a mesma, tabulação dos 

dados e análise dos resultados com o desenvolvimento da proposta do trabalho. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Com a utilização do mix de marketing as empresas familiares poderão obter 

uma adequada organização na gestão do seu negócio, assim como um diferencial 

competitivo, agregando valor à marca e fidelização dos seus clientes.  
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