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RESUMO: O presente trabalho é um estudo das práticas de gestão de marketing na empresa
Piovezan Implementos Agrícolas LTDA. Como o marketing envolve um conteúdo bastante extenso, a
pesquisa será voltada especificamente na composição do Mix de Marketing (preço, praça, produto e
promoção), chamado também de 4 Ps de Marketing, o que possibilitará um aprofundamento maior em
quatro pontos específicos do marketing, proporcionando um maior entendimento dos respectivos
assuntos discorridos. O principal objetivo da pesquisa é identificar a pratica das ações de marketing
da empresa, como a mesma desenvolve suas atividades e como elas se relacionam com a teoria que
será discorrida concomitantemente. É uma pesquisa com finalidade descritiva, descrevendo as
características de um grupo, no caso a empresa Piovezan. Realizada como um estudo de campo,
assim como em forma de estudo de caso. Os dados coletados contaram primeiramente com o auxílio
de pesquisa bibliográfica para sua fundamentação, bem como com o método de observação e
também com entrevistas abertas, que possibilitaram compreender aquilo que a pesquisa objetivava. A
pesquisa possibilitou verificar as atividades de marketing desenvolvidas pela empresa, podendo
trazer em um aspecto da realidade aquilo que verificamos com a literatura, identificou-se como essas
atividades são realizadas na pratica. Verificou-se que em grande parte, a empresa trabalha de
maneira informal, onde o proprietário e seus colaboradores baseiam-se mais necessariamente no
conhecimento que adquiriram no decorrer do tempo em que a mesma atua no mercado,
demonstrando também que mesmo dotado de certa informalidade, as ações de marketing condizem
com o esperado, e atendem as necessidades da organização em questão, concluindo assim que a
empresa consegue desenvolver um bom trabalho em relação à administração de marketing. A
pesquisa enriqueceu os conhecimentos do autor acerca do assunto estudado, assim como agregará
maior conhecimento à seus respectivos leitores, que contarão com um material bastante interessante
e rico em conteúdo de marketing para seus estudos.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho compõe um estudo de caso realizado na empresa Piovezan 

Implementos Agrícolas LDA, acerca da Administração de Marketing da empresa. A 

organização foi fundada no dia 05 de Novembro de 2000 e atua no setor de varejo de peças 

para implementos e máquinas agrícolas, e também para máquinas florestais. Composta por 

dois sócios e uma equipe de 17 funcionários. O mercado de atuação é bastante propicio para a 

região, onde o comercio agrícola possui grande destaque, sendo um setor fortemente 

explorado. 

A pesquisa será voltada para a área de administração mercadológica, dando ênfase nos 

assuntos concernentes ao Mix de Marketing, ou ainda 4 P’s de Marketing. O mesmo trata o 

assunto subdividindo-o em quatro grupos, produto, preço, praça e promoção, que descrevem 

as ações de Marketing de uma empresa. 

A Administração de Marketing possui uma gama muito grande de assuntos para serem 

abordados, é uma área de suma importância para as organizações e tem papel fundamental no 

bom desenvolvimento das mesmas. É uma área que influência direta e indiretamente, em 

várias outras, existindo a necessidade de o gestor trabalhar de maneira holística, pensando na 

empresa como um todo, tendo ciência de que as áreas se complementam, sendo assim, viável 

trabalhá-las em um mesmo sentido, em busca de um objetivo em comum. 

A pesquisa objetiva descrever as atividades de marketing da empresa estudada, 

especialmente no que tange a composto mercadológico. Procura identificar as ações de 

marketing, se são realizados planejamentos, como são divididas as funções, se realizam uma 

análise de resultados para verificar o retorno de suas ações, enfim, procura expor de forma 

sucinta todos os processos envolvidos. Contando com o embasamento teórico de todos os 

pontos discutidos, para oferecer um entendimento amplo e completo do assunto. 

A pesquisa possibilitará um entendimento maior sobre Marketing, especialmente o 

desenvolvido na empresa em questão. Contemplará os principais pontos que tangem o assunto 

e como eles realmente são aplicados por uma organização. O trabalho será divido em tópicos, 

iniciando por uma esboço geral acerca do marketing da Piovezan Implementos Agrícolas 

LTDA, seguido pelos tópicos relacionados à produto, preço, praça e promoção, finalizando 

com um tópico considerado o ‘quinto P’ de marketing, pessoas. 

 

Procedimentos Metodológicos 
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A pesquisa em questão possui finalidade descritiva, pois descreve as ações de 

marketing de uma empresa. Segundo Gil (2010) a pesquisa descritiva objetiva descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecer relações entre 

variáveis. 

Quanto aos métodos utilizados para a realização da pesquisa, conta inicialmente com a 

pesquisa bibliográfica para sua fundamentação que de acordo com Markoni e Lakatos (2003) 

“é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, 

por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”. Gil (2010) 

complementa que a principal vantagem dessa pesquisa é o fato de permitir ao pesquisador que 

o mesmo tenha uma amplitude maior na cobertura da gama de fenômenos do que se fosse 

pesquisar diretamente. 

A pesquisa conta também com a pesquisa de campo para sua realização, onde Markoni 

e Lakatos (2003, p. 189) conceituam que “o interesse da pesquisa de campo está voltado para 

o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, visando à 

compreensão de vários aspectos da sociedade”. No caso procurou-se compreender como o 

marketing da organização está sendo desenvolvido. 

Além do estudo de campo, a pesquisa foi realizada como estudo de caso, descrevendo 

o contexto em que a pesquisa esta sendo feita, em que situação o ambiente se encontra, é um 

estudo dentro da realidade vivida. (GIL, 2010). 

Para a coleta de dados foram utilizados como instrumentos a observação e entrevistas 

abertas. Gil (2010) caracteriza a observação como a utilização dos sentidos com objetivo de 

adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano. Acrescenta ainda que uma de suas 

vantagens é possibilitar perceber os fatos diretamente, sem intermediação. 

Quanto às entrevistas abertas ou não estruturadas, Markoni e Lakatos (2003, p. 197) 

salientam que nesse tipo de entrevista: 

 

O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção 

que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma 

questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal. 

 

Gil (2010) complementa que as entrevistas abertas só se distinguem de uma simples 

conversa pelo fato de ter um objetivo básico, que no caso, é a coleta de dados. Esses dados 

foram colhidos no segundo semestre de 2015, durante a realização de um estagio 

supervisionado do curso de Administração. A pesquisa possui cunho qualitativo, que de 
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acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.213) “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. 

 

Gestão de Marketing 

 

A área de Administração de Marketing possui uma série de pontos que devem ser 

analisados frequentemente pelo administrador. O Marketing abre caminhos para o bom 

desempenho da organização, quando administrado em conjunto com as demais áreas, todas 

voltadas para um mesmo objetivo. Uma empresa que possui uma gestão de qualidade, onde o 

seu gestor tem uma visão holística da organização, todas as áreas se desenvolvem de maneira 

interligada (COBRA, 1992). 

 

As ações isoladas de cada departamento deixam de fazer sentido. É preciso que 

todas as áreas estejam voltadas para a descoberta das necessidades dos 

consumidores e a partir daí desenvolvam produtos ou serviços, a preços compatíveis 

com a concorrência existente no mercado, buscando criar uma imagem de marca que 

proporcione vantagens competitivas duráveis (COBRA, 1992, p. 33). 

 

O mesmo autor acrescenta que a função do marketing na organização é oferecer 

produtos ou serviços de qualidade aos clientes, de forma que atendam suas necessidades e os 

satisfaçam. Trazendo benefícios tanto aos clientes, quanto à empresa. Aspectos como rapidez, 

preço, design dos produtos, entre outros, são relevantes no momento de verificar aquilo que 

esta sendo oferecido à população. Kotler (2003, p. 11) acrescenta que: 

 

[...] o trabalho de marketing é converter as necessidades cambiantes das pessoas em 

oportunidades lucrativas para as empresas. Seu objetivo é criar valor pela oferta de 

soluções superiores, reduzindo o tempo consumido pelos compradores em pesquisas 

e transações e proporcionando padrão de vida mais elevado a toda a sociedade. 

 

O marketing está presente em todo lugar, muitas vezes sem perceber nos deparamos 

com ele, seja em uma propaganda, em lançamentos de produtos, em um evento, em pessoas. 

Kotler (2000, p. 25) pontua que “[...] os profissionais de marketing envolvem-se no marketing 

de bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, 

informações e ideias”. 

Atualmente essa área tem passado por uma grande expansão, em uma sociedade cada 

dia mais consumista e atrelada ao capitalismo, os profissionais de marketing veem suas 

atividades cada vez mais árduas e instigantes (Kotler, 2000). 
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Kotler (2000, p.48) afirma que “[...] o mercado não é mais o mesmo. Ele esta 

mudando radicalmente como resultado de grandes forças, como avanços tecnológicos, 

globalização e desregulamentação. Essas três grandes forças têm criado novos 

comportamentos e desafios”. O mesmo autor ainda ressalta que estão exigindo cada vez mais 

qualidade e serviços que os atendam acima do esperado, e buscam não apenas pelo preço dos 

produtos, mas também pelo seu valor. 

Dessa forma é notável o quanto o trabalho do profissional de marketing tem 

influenciado no mercado, um mercado que sofre mudanças constantes e anseia por 

profissionais que venham a saciar a busca do consumidor por algo novo a cada instante. 

O profissional de marketing possui grande responsabilidade dentro de uma 

organização, devendo sempre manter-se atento às mudanças, às tendências e também ao seu 

publico consumidor. Assim pode gerenciar de forma correta os produtos e serviços de sua 

empresa, aplicando um bom planejamento e consequentemente alcançando bons resultados 

(COBRA, 1992). 

 

Administração de Marketing na Empresa Piovezan Implementos Agrícolas LTDA 

 

A empresa Piovezan Implementos Agrícolas Ltda. se localiza na Av. Airton Sena, nº 

252 s Centro, na cidade de Juara-MT foi fundada no dia 05 de Novembro de 2000, sendo 

composta inicialmente por três sócios. Atende pelo nome fantasia Piovezan Tratores, atua no 

setor agrícola, tendo seu foco na área de venda de peças. É formada por 17 funcionários, hoje 

contando com dois sócios. A Piovezan Tratores atende à demanda de peças para implementos 

e máquinas agrícolas, e também para máquinas florestais, além de peças a empresa oferece 

alguns produtos químicos como antiferrugem. 

Trabalha com marcas como Massey Ferguson, Ford, CBT, Valmet, Case, Muller, 

Michgan, o que faz com que o cliente tenha várias opções de produtos e marcas, atendendo 

tratores de pneu e tratores fora de estrada. Em 2009 a Piovezan Tratores tornou-se 

concessionária Stihl, uma marca que trabalha com uma serie de produtos, atendendo aos 

mercados florestal, agropecuário, de jardinagem, doméstico e de construção civil. A Empresa 

Stihl foi criada em 1926, tem sua matriz localizada na cidade de Waiblingen, na Alemanha, é 

conhecida mundialmente e está presente em mais de 160 países possuindo unidades 

produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça e China. No Brasil a fábrica da Stihl 

fica na sede da empresa, localizada em São Leopoldo (RS). É possível verificar essas e outras 

informações a cerca da empresa Stihl em seu Site Oficial, www.stihl.com.br. A Piovezan 
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Tratores trabalha com vários produtos da linha, como roçadeiras, pulverizadores, lavadoras, 

motosserras, mantendo o foco na última. 

Na empresa Piovezan, foi possível notar que o marketing desenvolvido é de maneira 

informal, o mais se evidencia é o “marketing boca a boca” que geralmente ocorre em todas as 

empresas e esta relacionado diretamente à propaganda no marketing. Na empresa em questão 

este ponto esta perseverantemente presente, sendo uma organização que atua a determinado 

tempo na região, sendo bastante conhecida. 

Mesmo com a informalidade presente no marketing da organização, é possível 

verificar sua pratica na mesma. A Piovezan se preocupa em oferecer produtos de qualidade, 

logo também com o bom atendimento, e promover satisfação aos seus clientes, atendendo a 

todos da maneira mais rápida possível, sem causar transtornos aos mesmos, buscando assim a 

sua satisfação e consequente fidelização. A empresa não conta com um profissional especifico 

na área de marketing. Quem realiza as funções de marketing é o gerente geral, e algumas 

vezes o próprio empresário. 

 

Produto 

 

Para Kotler (2000, p. 33) “as pessoas satisfazem a suas necessidades e a seus desejos 

com produtos. Um produto é qualquer oferta que possa satisfazer a uma necessidade ou a um 

desejo”. Quanto aos produtos oferecidos na empresa estudada, de maneira geral são peças e 

implementos para maquinas agrícolas e florestais, a empresa é concessionária Stihl, 

trabalhando com toda a linha de seus produtos, sendo esta uma marca bastante atrativa aos 

clientes, tanto por sua qualidade, reconhecimento e preço acessível.  

Quando os clientes se sentem insatisfeitos, tendem a reclamar, no que diz respeito a 

essas reclamações, observamos que não ocorre com frequência, e o gerente informou que na 

maioria das vezes é por algum defeito no produto, e nesses casos esse produto é mandado 

direto para a garantia ou reparo. 

A empresa foca bastante nos produtos da marca Stihl, foi possível observar que a 

própria marca trabalha aspectos de marketing na empresa. Por exemplo, quanto a produtos 

novos, a Stihl lança um produto novo geralmente a cada ano, e as concessionárias tem que 

trabalhar com esses produtos. Segundo as observações e conversas com o gerente, na maioria 

das vezes são produtos que satisfazem o consumidor, pois a Stihl trabalha em cima de dados e 

estatísticas sobre o que a população procura e necessita, oferecendo às suas concessionárias os 
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produtos com base nessas analises. Dessa forma, a empresa conta com essa parceria, que os 

favorece bastante na área de marketing, sendo uma marca conhecida e respeitada. 

Quanto às demais marcas, é decidido dentro da organização, pelo gerente ou pelo 

empresário, quando trabalhar com um produto novo, geralmente quando este é solicitado 

pelos consumidores, é esse o fator que se considera na hora de incrementar um novo produto. 

Cobra (1992, p. 412) ressalta que “[...] o que surge hoje como um novo produto nada mais é 

do que uma adaptação de uma antiga necessidade não satisfeita [...] assim, gerar novas ideias 

para produzir novos produtos exige recursos, recursos financeiros, recursos de criatividade, ou 

seja, de tecnologia”. 

A empresa possui registro de seus clientes e mantém controle de onde estão seus 

maiores consumidores, pelo o que observamos, são o pessoal das fazendas, lavouras, de área 

rural, etc. A partir daí, é possível abordar também a questão da fidelização de clientes, pois 

muitas vezes o cliente é fiel à empresa pelas marcas que a mesma oferece, nesse caso, foi 

observado que a marca Stihl é a de maior procura dos clientes, e a Piovezan sendo a única 

fornecedora da mesma na região fideliza muitos clientes por esse meio. Neste contexto, Kotler 

(2000) salienta que fidelizar clientes, mantendo-os frequentemente na organização, é de suma 

importância, é através da oferta de bons produtos e serviços que essa fidelização irá ocorrer. 

Clientes altamente satisfeitos criam um vinculo com a marca e torna-se fiel, enquanto um 

cliente não tão satisfeito muda facilmente de fornecedor. 

Além das marcas oferecidas, quando foi abordado sobre fidelizar clientes, o gerente 

citou pontos como, o bom atendimento, o reconhecimento da empresa, o fato de estar presente 

há quase 15 anos na cidade, disposta a atender a toda a região do Vale do Arinos. E também 

acredita que a qualidade e o preço dos produtos sejam fundamentais na hora de tornar um 

cliente fiel. 

 

Preço 

 

O preço, é um aspecto de total relevância para o marketing. Stevens et al (2001, p. 

206) salientam que “ o preço pode não ser o fator determinante na decisão de um consumidor, 

mas é no mínimo um fator qualificador. É sempre um aspecto considerado pelos 

consumidores e portanto deve ser levado em conta pelos estrategistas de marketing”. Os 

mesmos autores acrescentam que as decisões sobre o nível de preço dos produtos devem ser 

verificadas tanto quanto aos fatores internos, quanto externos da organização, um critério 
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utilizado é o de atribuir o preço conforme o padrão de preços dos concorrentes, dessa forma, 

sendo acima, igual ou menor que o do competidor. 

Foi possível observar que a empresa estudada estipula o preço de suas mercadorias de 

acordo com o que encontram no mercado, realizam pesquisas tanto dentro quanto fora da 

cidade, onde possuem mais concorrentes, seja por telefonemas, e-mail, e atribuem preços 

acessíveis e compatíveis com os produtos. Quem define esses preços é o gerente e o 

proprietário. 

Acerca dos preços dos produtos o gerente se mostrou ciente de que o preço muitas 

vezes é o fator chave para o cliente. Relatou que mesmo com um bom produto e serviço 

prestado, o que o consumidor procura, o que o conquista é o preço da mercadoria, dessa forma 

a empresa procura estar sempre dentro dos padrões de preços, deixando os clientes satisfeitos 

com esse ponto também. Na concepção de Las Casas (2009) o preço é muito importante para 

a empresa, pelo fato do mesmo agregar valor aos produtos, muitas pessoas utilizam o peço 

como base de decisão na hora de finalizar suas compras e estão dispostas a pagar se o preço 

justificar a satisfação que vão obter ao adquirir aquele determinado produto. 

A política de preços da empresa é realizada informalmente, como dito acima o gerente 

que os estipula, quando se refere a aumento de preços, foi observado que as mercadorias 

recebem um aumento uma vez por ano, geralmente após o mês de abril as industrias repassam 

o aumento delas e de acordo com esses valores a empresa faz seu reajuste, que fica entre 5% e 

10%. 

 

Praça/Distribuição 

 

Ao ponto em que tange praça e distribuição, Cobra (1992, p. 491) enfatiza que “para 

que um produto chegue até o consumidor, ele é normalmente intermediado. Esses 

intermediários de produtos são chamados de intermediários ou ainda de canais de 

distribuição”. Se tratando disso, a empresa conta com a loja exposta logo abaixo na figura 5, é 

por esse meio que ofertam seus produtos, e os clientes possuem contato com a organização. 

Sua localização é de fácil acesso, e encontra-se em um ponto comercial favorável, sendo logo 

no centro da cidade. 

Em conversa com o gerente sobre a possibilidade de levar a empresa ao cliente por 

outros meios de contato, o mesmo relatou a provável participação na exposição que ocorre 

anualmente na cidade, a empresa pensa em investir nisso futuramente. E também não descarta 
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a criação de um vinculo com a população por meio de redes sociais. São todos planos futuros 

para a empresa, mas que esperam colocar em pratica. 

 

Figura 1- Loja física da Piovezan 

 

Fonte: Piovezan Implementos Agrícolas LTDA (2015) 

 

Kotler (2000, p. 511) aponta que “um canal de marketing transfere as mercadorias dos 

fabricantes para os consumidores. Ele preenche as lacunas de tempo, local e posse que 

separam as mercadorias e os serviços daqueles que precisam dessas mercadorias ou serviços 

ou os desejam”. Os produtos da Piovezan são fornecidos por empresas do próprio estado e/ou 

quando necessário entram em contato fornecedores de outros estados também, optando 

sempre pelo mais viável para a empresa. Procuram comprar das fabricas, pelo preço ser 

menor e poder trabalhar melhor com esse fator. Esses intermediários são analisados e a 

empresa sempre opta pelo canal de distribuição que oferece maior retorno à organização. 

As decisões relacionadas a fornecedores e distribuidores que a empresa contrata ou 

tem algum vínculo de serviço são importantes e devem ser tomadas com muita cautela, 

podendo gerar retornos tanto bons quanto ruins. Cobra (1992, p. 126) argumenta que “o 

comportamento dos fornecedores precisa ser cuidadosamente monitorados, pois as suas 

alterações de custos frequentemente afetam o preço final do produto da empresa [...]”. 
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A forma como a mercadoria chega à empresa e o meio que a empresa a oferece aos 

clientes influencia muito no momento da venda, a empresa precisa de um ponto estratégico 

para distribuir seus produtos, de forma que favoreçam os clientes e os fornecedores também, 

como pode se tornar difícil atender aos dois pontos, é necessário que se analise qual fator é 

mais viável para o negocio e optar pelo o que mais ira auferir nos resultados. 

 

Promoção 

 

Voltado ao quesito promoção, Cobra (1992) ressalta que o composto promocional do 

marketing é formado pelos elementos: propaganda, publicidade, promoção de vendas, 

merchandising, e as relações publicas. Eles são os itens básicos para a comunicação da 

empresa. O mesmo autor caracteriza cada um deles, sendo propaganda como toda a forma de 

apresentação não pessoal de ideias, remunerada através de um patrocinador identificado. A 

publicidade são os estímulos não pessoais para promover a venda de um produto através dos 

meios de comunicação (rádio, TV) com materiais não pagos pelo patrocinador. O 

merchandising é basicamente a exposição do produto no mercado, o seu cenário no ponto de 

venda, as relações publicas é o modo que a organização se relaciona com seus consumidores e 

publico em geral, resulta em como a empresa é vista no mercado, sua imagem. E quanto à 

promoção de vendas, é qualquer atividade voltada a aumentar a venda, torna-la mais eficaz. 

Nesta questão de promoção e propaganda, a empresa realiza propaganda na radio local 

diariamente, realiza promoções de vendas geralmente em cima dos produtos Stihl, que como 

dito acima possuem um contrato de exclusividade, então a própria marca lança promoções 

para serem realizadas por suas concessionárias. A empresa não realiza um controle formal 

para saber o retorno que o investimento em propaganda proporciona, simplesmente sabem que 

seus clientes ouvem a propaganda realizada na radio local pelo fato dos mesmos comentarem 

ao visitarem a organização, mas sem um relatório de retorno de investimento. 

O merchandising da empresa também tem grande relevância na marca Stihl, por serem 

concessionária da marca existem algumas exigências da mesma, como por exemplo, a 

alocação dos seus produtos, que ficam em uma área reservada a eles na organização, que se 

encontra logo a frente da empresa, como é possível visualizar na figura 1, com fácil 

visualização dos clientes. 
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Figura 2- Produtos da marca Stilh alocados em local específico 

 

Fonte: Piovezan Implementos Agrícolas LTDA (2015) 

 

Existem também alguns banners espalhados fazendo propaganda da marca, como 

mostra as figuras 2 e 3. Isso facilita o contato com o cliente. Estes requisitos mencionados, 

são uma exigência do contrato com a Stihl, e um encarregado da marca visita as 

concessionárias periodicamente para verificar se esses requisitos estão sendo atendidos. 

 

Figura 3- Banner da Stihl 

 

Fonte: Piovezan Implementos Agrícolas LTDA (2015) 
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Figura 4- Banner da Stihl 

 

Fonte: Piovezan Implementos Agrícolas LTDA (2015) 

 

De forma geral alguns produtos de outras marcas também ficam a frente da 

organização, o que mostra a figura 4, o que torna o merchandising da empresa bastante 

relevante. A proximidade desses produtos expostos com os clientes possibilita um contato 

muito grande dos mesmos. 

Para Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20) apud Steffen (2009, p. 23), promoção ou 

comunicação “refere-se a como os profissionais de marketing informam, convencem e 

lembram os clientes sobre produtos e serviços”. Os mesmos autores destacam que a promoção 

ou comunicação infere na maneira mais eficaz de aumentar as vendas da empresa, nas 

ferramentas para torna-la mais sagaz e obter bons resultados. E em como a organização ira 

atrair seus clientes para que isso aconteça. Dessa forma, notou-se que a empresa estudada 

realiza propagandas, e promoções com frequência, mas conta principalmente com o 

“marketing boca a boca” que estabeleceu com o tempo em que atua na região, atraindo os 

clientes pelo reconhecimento da mesma. 

Quando se trata de relações publicas, durante a realização do estagio verificou-se que a 

empresa é reconhecida pela população, e passa uma boa visão de seu negocio. O empresário é 

bastante conhecido na região e os clientes gostam bastante dele. Assim como alguns 

funcionários, que por estarem na organização há muito tempo criaram grande vinculo com a 

mesma, e também com seus clientes. 
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Figura 5- Produtos alocados a frente da organização 

 

Fonte: Piovezan Implementos Agrícolas LTDA (2015) 

 

Pessoas 

 

O mix de marketing divide-se em quatro elementos, porem alguns autores trazem 

como o “quinto P o ponto relacionado a pessoas, que é a equipe que exerce as funções do 

marketing dentro da empresa. Essas pessoas precisam ser treinadas e preparadas para terem 

um bom desempenho. Kotler (2000, p. 638) destaca que “os vendedores servem de elo pessoal 

da empresa com os clientes. O profissional de vendas é a empresa para muitos dos clientes 

dela. É ele quem traz as tão necessárias informações sobre o cliente”. O mesmo autor salienta 

que por esse motivo as empresas devem considerar com cuidado alguns pontos quando 

configurarem sua força de venda. 

Em relação à equipe de vendas da empresa estudada, quando um novo colaborador é 

contratado, o mesmo recebe treinamento para realizar suas funções, porem não possuem 

nenhum tipo de reciclagem periódica, nenhum curso de vendas ou algo para reforçar seu bom 

desempenho. 

Quando o preço de um produto é alterado ou quando um novo produto é acrescentado 

à organização, os vendedores são notificados ocorrendo assim uma discussão entre os mesmos 

sobre esse produto, sobre seu preço, e como irão vendê-lo aos clientes, a melhor forma, 

geralmente ocorrendo reuniões para isso. O que possibilita que todos entendam e aprendam 

sobre a novidade e trabalhem de forma coordenada. A empresa também orienta o colaborador 

para argumentar com os clientes, vendendo a qualidade do produto e convencendo-os a levar 
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a mercadoria, caso um produto esteja com preço mais elevado que o do concorrente, por 

exemplo. 

Para que a equipe de vendas possa realizar um trabalho eficiente é necessário que se 

estabeleçam objetivos para serem seguidos. Kotler (2000, p. 638) argumenta que “as empresas 

devem definir os objetivos específicos que elas esperam que sejam alcançados por sua força 

de vendas”. 

 

A estratégia da força de vendas tem implicações em sua estrutura. Se a empresa 

vende uma linha de produtos para clientes usuários-finais em muitos lugares, ela 

deverá utilizar uma estrutura de força de vendas por território. Se a empresa vende 

muitos produtos para muitos tipos de clientes, pode precisar de uma estrutura de 

força de vendas por produto ou mercado (KOTLER, 2000, p. 640). 

 

A empresa precisa se situar dentro do seu mercado, saber o que fortalece suas vendas, 

para então preparar sua equipe e dar suporte necessário para que os objetivos sejam 

cumpridos. A equipe de trabalho bem conduzida atinge as metas propostas, proporcionando 

bons resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa objetivou apresentar como são desenvolvidas as atividades de marketing 

da empresa Piovezan. A pesquisa cumpriu com seus objetivos, apresentando como o 

marketing da empresa estudada é gerenciado. Possibilitou a vivência dos fatos, bem como o 

entendimento das atividades desenvolvidas. Enriqueceu o conhecimento acerca do assunto 

sendo de grande valia sua realização. 

Foi de grande relevância estudar uma área tão rica em conteúdo, conciliando a teoria 

que os autores nos dispõem com a prática que uma organização toma da mesma. Possibilitou 

um entendimento mais completo e real de questões importantes para o desenvolvimento geral 

de uma empresa. Foi possível verificar a ligação existente entre a área de marketing e as 

demais áreas da empresa, e como a mesma influência nas decisões e resultados de todas elas. 

Foi possível verificar que a empresa estudada não apresenta uma área totalmente 

definida em marketing, onde alguns pontos são identificados com maior facilidade, enquanto 

outros necessitam de uma atenção maior para serem notados. Percebeu-se que a empresa 

possui maior força no ponto promoção, apresentando uma boa relação com seus clientes, um 

ponto em que seria interessante investir um estudo mais aprofundado seria na formalidade dos 

processos, como na realização de relatórios de retorno dos investimentos em marketing, e 
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também nos planejamentos da área. A empresa poderia obter um desenvolvimento ainda 

maior colocando em pratica sugestões como essas. 

Tendo sido cumpridos os objetivos da pesquisa, relatando o cotidiano da empresa e o 

desenvolver de suas atividades, expondo a realidade empresarial da área estudada, foi possível 

agregar uma gama ainda maior de conhecimentos, que apenas com o acesso à teoria não é 

possível obter. Dessa forma, foi um trabalho condizente às expectativas e que trouxe tanto ao 

pesquisador, quanto aos seus respectivos leitores a possibilidade de aprender mais sobre uma 

área rica em conhecimento. E podendo despertar o interesse de pesquisas futuras na 

organização, como de implantações de melhorias, pesquisas-ações, entre outras. 
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