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Resumo
A construção civil é a atividade que engloba a produção, confecção, demolição, reforma e ampliação
de edificação ou qualquer outra estrutura ligada ao solo ou ao subsolo, sendo marketing neste setor
pouco explorado. O presente artigo teve como objetivo analisar as práticas de marketing realizadas por
uma empresa que atua na construção civil e como estas práticas podem fortalecer a marca da empresa
no mercado. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em uma empresa situada na região da alta
paulista. Foram analisadas as variáveis ambientais que interferem na tomada da decisão de marketing,
referentes ao ambiente externo e interno para entender a atual estratégia de marketing da empresa e
destacar os diferenciais competitivos explorados por ela para ganhar participação de mercado. Além
disso, a busca para se diferenciar dos concorrentes e se aproximar dos clientes, passa pelas praticas do
CRM (Customer Relationship Management) e do marketing ativo, mantendo contato através de
redes sociais, realização de patrocínios e distribuir brindes.
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The marketing on construction industry: a case study about the
practices made by a company of sector
Abstract
The construction is the activity that includes the production, preparation, demolition, renovation and
expansion of building or any other structure connected to the ground or underground, and marketing in
this unexplored sector. This article aims to analyze the marketing practices carried out by a company
engaged in construction and how these practices can strengthen the company's brand in the market.
Thus, a case study was made in a company located in the Alta Paulista region. Environmental
variables were analyzed interfering in making marketing decision for the external and internal
environment to understand the company's current marketing strategy and highlight the competitive
advantages exploited by it to gain market share. In addition, the quest to differentiate themselves from
competitors and approaching customers, passes through the practices of CRM (Customer Relationship
Management) and active marketing, keeping in touch through social networks, conducting
sponsorships and distribute gifts.
Key Words: Marketing, Concrete, Construction Industry

1.

Introdução

A área de Construção Civil abrange todas as atividades de produção de obras. As atividades
que estão incluídas nesta área são referentes às funções planejamento e projeto, execução,
manutenção e restauração de obras em diferentes segmentos (SAMARCOS; CONCIANI;
OLIVEIRA et al, 2000).
Ainda de acordo com Samarcos; Conciani; Oliveira et al (2000), quanto a abrangência, são
feitas obras como edifícios, estradas, portos, aeroportos, canais de navegação, túneis,
instalações prediais, obras de saneamento, de fundações e de terraplanagem em geral, porém
estão excluídas as atividades relacionadas às operações, tais como a operação e o
gerenciamento de sistemas de transportes, a operação de estações de tratamento de água e de
barragens.
O concreto é parte integrante de praticamente todas as construções, desde edificações
residenciais a grandes obras de infraestrutura no país. O crescimento deste material, atrelado
ao crescimento também da construção civil, se deve a fatores macroeconômicos e incentivos
governamentais. Por conta deste cenário, a demanda por concreto via concretarias cresceu
136% de 2006 a 2011. Entre 2005 e 2012, consumo de concreto preparado em centrais foi de
180%. Estima-se que foram produzidos 51 milhões de m³ em 2012. (Associação Brasileira de
Cimento Portland, 2013)
De acordo com Bain & Company (2014), o mercado mundial de cimento, concreto e
agregados foi responsável, no ano de 2011, por 473 bilhões de dólares. Sendo que o concreto
corresponde a 182 bilhões de dólares, ou, 38% do total. Este produto tem crescido a uma taxa
de 7,6% ao ano entre 2001 e 2011em toneladas.
Neste sentido, o problema da pesquisa foi: Como as práticas de marketing podem se
tornar um diferencial competitivo para empresas da construção civil? Para tanto, o
objetivo da pesquisa foi analisar as práticas de marketing realizadas por uma empresa que
atua na construção civil e como estas práticas podem fortalecer a marca da empresa no
mercado.
Os resultados alcançados nos estudos permitiram identificar que apesar das características do
produto, seu empenho no mercado de Tupã é um diferencial pela sua abordagem e estratégia
utilizada. A empresa consegue ter uma gestão de relacionamento com o cliente eficaz a sua
marca, conseguindo atingir o público, investindo em canais de relacionamento online para que
o cliente conheça e consiga mais informações do produto proporcionado pela empresa.
2.

Revisão de Literatura

2.1 Construção Civil
Segundo a Secretaria da Receita Federal (2015), o setor da construção civil realiza atividades
como construção, demolição, reformas ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou
subsolo, de acordo com a Secretaria da Receita Federal, no ato de Regularização de Obra de
Construção Civil.
Este setor se divide nas cadeias produtivas de Construção, Indústria de Materiais, Comércio
de Materiais de Construção, Serviços, Máquina e Equipamentos para a Construção e Outros
Fornecedores (ABRAMAT; FGV, 2010). A indústria da construção possui importância
estratégica como propulsora de atividade econômica, devido ao volume de recursos
movimentados. A cadeia responde por aproximadamente 8,5% do PIB nacional e com 19%
do PIB da indústria. (ABRAMAT; FGV, 2009).
Mas, segundo Tavares (2008), mesmo com o potencial de crescimento do setor,
principalmente pela necessidade de acompanhar o ritmo de crescimento da população, o total

de investimentos neste setor no Brasil não tem sido suficiente para atender à carência de
moradia da população, causando um déficit habitacional nas grandes cidades. Este fato
explica parcialmente o crescimento desse mercado, pois os lançamentos são voltados à classe
média e alta nos centros urbanos.
No presente estudo, a empresa objeto de pesquisa atua na cadeia produção, máquinas e
equipamentos.
A cadeia produtiva da construção é um dos setores mais relevantes para o país, agregando
construtoras de edificações e infraestrutura, fabricantes e comerciantes de materiais de
construção, empresas de extração mineral, serviços, imobiliários, serviços técnicos
especializados, máquinas e equipamentos, além de consultorias de projetos, engenharia e
arquitetura. A atividade de construir movimenta diversas áreas e gera impactos relevantes na
economia brasileira (FIESP, 2015).
O mercado global de máquinas para a construção é relativamente concentrado. As vendas, em
2011, somaram cerca de US$180 bilhões, sendo que as dez principais empresas foram
responsáveis por cerca de 65% do total. Já no Brasil, a frota de máquinas para a construção
civil é estimada em cerca de 500 mil equipamentos, divididas entre construtoras e empresas
de locação, dentre as quais possuem em média duzentas unidades, apesar de poucas
possuírem mais de mil unidades. O país também exporta essas máquinas para diversos
mercados, principalmente para países da América do Sul, crescendo a uma taxa de média de
18,2% a.a. entre 2002 a 2012. (Castro; Barros; Veiga, 2015)
2.2 Marketing
Para uma organização atender um mercado com suas estratégias de marketing, é fundamental
que a mesma compreenda seus conceitos. Segundo Verhoef (2003), Churchill Jr e Pete (2005)
e Hollensen (2015) o marketing é definido pela American Marketing Association como sendo
um processo de planejar e executar a concepção, determinação de preço (pricing), promoção e
distribuição de bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e
organizacionais
Para Kotler e Kelller (2006) o marketing envolve a identificação e satisfação das
necessidades humanas e sociais. O objetivo do marketing é transformar supérfluo o empenho
de venda, assim uma das metas do marketing é adequar o produto ou serviço ao seu público
alvo e que este venda por si só. É adequado para o marketing que deixe preparado o cliente
para a compra, a partir disso, basta disponibilizar o produto ou serviço ao mercado.
(PORTER, 1985).
Trabalhar com esse processo é um pouco trabalhoso e necessita de algumas técnicas. A
administração de marketing ocorre quando no mínimo uma das partes envolvidas em um
processo de potencial troca pensa em obter as respostas desejadas das demais partes. É vista
também como a arte e a ciência da escolha do público alvo, a conquista e a fidelização de seus
clientes. (KOTLER, 2000; PAYNE e FROW, 2005).
A diferenciação de marketing com base na estratégia de posicionamento da marca busca
projetar o produto e a imagem da empresa, fixando a marca na mente do cliente com o intuito
de maximizar a vantagem potencial da empresa. O bom posicionamento da marca auxilia na
orientação da estratégia de marketing, destacando a essência da marca (KOTLER e KELLER,
2006).
Muitas empresas estão decididas a desenvolver vínculos mais fortes com os clientes, trata-se
da gestão do relacionamento com o cliente (Customer Relationship Management – CRM),
que tem como objetivo maximizar a fidelidade do cliente. Graças ao uso eficaz das

informações, o CRM permite que as empresas ofereçam um excelente atendimento ao cliente
em tempo real (REINARTZ, KRAFFT e HOYER, 2005; KOTLER e KELLER, 2006; RAAB
et al, 2012).
2.2.1 Ambiente Interno
Para o estudo do ambiente interno é necessário uma análise das forças e fraquezas
(fatores internos) existentes em uma organização. Em uma organização é conhecido como
força à característica interna que direciona ao alcance de seus objetivos. Enquanto as
fraquezas são falhas internas que atrapalham alcançar os objetivos desejados pela organização
(KOTLER, 2000).
Diante disso, a análise do ambiente interno de uma organização nos direciona a
utilizarmos estratégias para o alcance das metas. Segundo Pride e Ferrell (2001) para
colocarmos em pratica essas estratégias é necessário o auxílio das ferramentas de marketing, e
são conhecidas como mix de marketing ou 4 P’s que compreendem:
Produto: Esta variável lida com a pesquisa das necessidades de seus possíveis clientes e de
um projeto que satisfaça o seu cliente. O produto pode tanto ser um bem, serviço ou até uma
ideia. Exemplos de bens: Honda Accord, baterias Duracell; já serviços são: viagem de avião,
serviços bancários, ideias são imagens e filosofias. As decisões tomadas relacionadas ao
produto são importantes, pois a criação de produtos tem a finalidade de atender as
necessidades e desejos de seus clientes.
Promoção: A variável promoção está relacionada com a forma de informar o cliente sobre
uma organização ou produto. A promoção pode ser promovida para chamar a atenção do
cliente sobre a empresa por meio de um produto novo ou já existente.
Preço: O preço é um elemento mais sensível do mix de marketing, pois os clientes estão
preocupados com o valor de compra do produto. O preço pode ser utilizado pelas empresas
como uma das armas de concorrência no mercado, altos preços podem ser utilizados como
status de um determinado produto.
Praça: uma variável ligada à satisfação dos clientes, pois os produtos precisam estar
disponíveis no tempo certo, nos locais convenientes (Just in time), assim a praça é um canal
de distribuição de produtos do fabricante até o consumidor final.
2.2.2 Ambiente Externo
A análise do ambiente externo tem como missão identificar as oportunidades e ameaças
associadas a cada tendência ou desenvolvimento. As oportunidades podem ser classificadas
de acordo com sua atratividade e com sua probabilidade de sucesso, enquanto as ameaças
devem ser classificadas de acordo com sua gravidade e probabilidade de ocorrência
(KOTLER, 2000). Segundo Porter (1986) as cinco forças que determinam a presença de
Oportunidades e Ameaças em uma organização são:
Ameaça de produtos substitutos: A concorrência de produtos substitutos podem ser em vários
níveis como em: qualidade, sofisticação tecnológica, posicionamento de custos diferentes.
Essas diferenças podem tornar o produto volátil, onde o consumidor pode adquirir um produto
substituto.
Rivalidade entre empresas: A rivalidade entre empresas consiste na concorrência de preços,
publicidade e atendimento (este último pode ser tanto no momento da venda como o pósvenda). Sendo assim, quando a concorrência tem fortes poderes nos critérios citados, o setor
se torna menos atraentes com grandes barreiras.

Poder de negociação dos fornecedores: O fornecedor detém o poder de negociação quando
não há muitos concorrentes. Vendas para consumidores mais fragmentados influenciam em
preços e qualidade.
Poder de negociação dos compradores: Os compradores ganham poder de negociação a partir
do momento em que ele joga os fornecedores concorrentes uns contra os outros, mostrando os
preços dos concorrentes. E também quando o comprador adquire volumes de produtos muito
grandes em relação ao volume de venda.
Ameaça da entrada de novas empresas: Com a entrada de novos concorrentes, os preços dos
produtos tendem a cair, as empresas mais antigas irão procurar meios de reduzir os custos de
produção, onde as novas empresas estão com o desejo de conquistar uma fatia do mercado.
3.

Metodologia

O estudo de caso da empresa objeto de estudo envolve uma pesquisa qualitativa que abordará
o diferencial competitivo através de práticas de marketing influenciando no processo da
tomada de decisão. (CERVO e BERVIAN, 2002).
Este artigo é constituído por pesquisa bibliográfica que explica temas a partir de referências
publicadas e busca analisar as contribuições científicas. Esse trabalho consiste em uma análise
onde, a proposta inicial é aprofundar e investigar um fenômeno no seu contexto real,
proporcionando uma melhor visibilidade do problema ou identificando os fatos que são ou
não influenciáveis sobre o objeto em questão (GIL, 2002). O meio utilizado para coletar as
informações foi através de entrevistas e visitas periódicas. E foi utilizada também a
documentação direta, que se tem acesso a documentos formais, e documentação indireta,
baseada em documentos secundários e informais (CERVO e BERVIAN, 2002).
A primeira etapa foi a realização de uma visita à empresa. Na sequência, foi aberto um canal
de comunicação entre os pesquisadores e a empresa para que os dados fossem enviados por email facilitando assim, a elaboração de uma proposta e a organização das primeiras
informações.
Após a visita os autores se reuniram para decidir o que mais seria adequado, mantendo
contato com a empresa, que disponibilizou os materiais que já possuem prontos. Com base
nas entrevistas e nos dados coletados, foi elaborado o presente estudo e analisados os
resultados.
4.

Analise do Caso Estudado

4.1. Marketing
A partir da entrevista com o gerente e visita a empresa foram levantadas as seguintes
informações das variáveis de marketing referentes ao ambiente interno e externo da empresa.
4.1.1 Análise Interna
O ambiente interno analisa os pontos fortes e fracos da organização e para isso é utilizado o
chamado mix de Marketing que envolve o produto, preço, praça e promoção.

Produto: A empresa objeto de estudo, apesar de pouco tempo no mercado,
apresenta muita experiência e competência, sempre buscando qualidade em seus
produtos e serviços. A empresa comercializa massas de concreto, argamassa para
reboco e aluguel de equipamentos voltados para a construção civil. O produto não há
sazonalidade e há uma forte demanda de concreto na região.

Preço: O preço de seu produto (concreto) não sofre muita variação, pois uma
de suas matérias primas que é o cimento que não possui produto substituto, mantendo

um preço constante. No mercado não existe muita oferta de cimento, tendo poucas
opções de fornecedores, afetando no preço do produto final (concreto), não tendo
muita variação em seu preço comercializado, pois o preço do produto só modifica
quando há uma variação do valor no mercado.

Promoção: A empresa utiliza algumas ferramentas para manter a comunicação
com seus clientes, por meio de redes sociais utilizando o Facebook e investe em
eventos por meio de patrocínio para divulgar sua marca. Os meios de fidelização com
os clientes abordam formas específicas como parcerias com a mão de obra
(construtores) fornecendo brindes como bonés, camisetas, entre outros.

Praça: A empresa objeto de estudo não trabalha focando em público alvo,
atendem o público em geral (físicas ou jurídicas), podendo ser grandes ou pequenas
obras. A empresa utiliza uma estratégia de manter parcerias com lojas de construção,
onde essas indicam a mesma para seus clientes. A área de atuação no mercado da
empresa vai de Pompeia –SP a Panorama – SP e Tupã – SP a Quatá – SP, podendo
chegar a Martinópolis – SP e Rancharia – SP, as duas últimas cidades com algumas
ressalvas quando o cliente é do município de Tupã – SP
4.1.2 Ambiente Externo
O ambiente externo aborda as oportunidades e ameaças da empresa objeto de estudo onde são
analisadas as cindo forças de Porter.

Concorrência entre competidores: existem alguns concorrentes da empresa
objeto de estudo na região como, por exemplo, em Tupã e em Iacri. A entrada de
novos concorrentes da região só ocorre quando a empresa inserida ainda não atua no
setor, a principal barreira para entrada de novos concorrentes acaba sendo o mercado
que já está bem saturado. Outra possível entrada de concorrente são as usinas móveis
que buscam novos meios de produção e estudo de mercado.

Ameaça de novos entrantes: O surgimento de outras empresas de concreto
depende de algumas regulamentações, incluindo diretrizes envolvidas no impacto
socioambiental que diante de normas legislativas a empresa é obrigada a seguir leis
que regulam ações de menor impacto. No Brasil, o órgão responsável por elaborar
essas normas é a Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A ISO 14000
estabelece requisitos para as empresas gerenciarem seus produtos e processos para que
eles não agridam o meio ambiente, para que a comunidade não seja afetada por
resíduos gerados e assim a sociedade seja beneficiada. Dessa forma analisando essas
barreiras de entrada na abertura de umas empresas de concretos no setor de construção
civil, a empresa objeto de estudo pode ser considerada inserida em um ambiente
atrativo.

Ameaça de produtos substitutos: quando se tratam de empresas no ramo de
construção civil os produtos substitutos são poucos, pois dependem do cliente, preço,
qualidade e ambiente. Os produtos substitutos nas poucas empresas de concreto
existentes na região deixam o setor muito oportuno para a empresa objeto de estudo à
medida que a concorrência na área não substitui e não ameaça sua demanda.

Ameaça de poder de barganha dos compradores: o poder dos compradores
é baixo, porque é difícil os clientes negociarem o preço visto que não há variedade no
mercado do mesmo produto. O cliente não tem diversidades de organizações na área,
obrigando o mesmo a aceitação do valor imposto pela empresa.

Ameaça de poder de barganha dos fornecedores: O poder de negociação
com o consumidor se baseia através de preços tabelados. Na compra de areia grossa e

pedra, o poder de negociação fica na mão da empresa. O cal nos aditivos utilizado no
concreto, e a aquisição do mesmo giram em torno de um único fornecedor, porém a
negociação é bastante flexível de forma bem aberta.
4.1.3 Estratégias
Após a análise realizada na empresa objeto de estudo, foi possível verificar estratégias
utilizadas pela mesma, sendo que essas estratégias se tornam o diferencial diante de seus
concorrentes, possibilitando uma ampliação da rede de clientes, posicionamento da marca da
empresa no mercado e referência de qualidade do serviço oferecido.
Com base na estratégia de posicionamento da marca, a empresa estudada investe em eventos
por meio de patrocínio a fim de divulgar seu nome. Outra estratégia utilizada são parcerias
com a mão de obra (construtores) fornecendo brindes como bonés, camisetas, entre outros
com o intuito de expandir sua marca.
A empresa estudada utiliza uma estratégia por meio de uma gestão de relacionamento com o
cliente (CRM) de ir até o mesmo para oferecer seu produto por meio de vendedores que
utilizam motocicletas percorrendo a área de atuação da empresa. Esses vendedores após
oferecerem o produto, caso seja concretizada o interesse do cliente de adquirir o mesmo, já
está preparado para negociação, pois estes já estão com os contratos em mãos e conseguem
fechar a venda no mesmo momento.
Por meio destas estratégias, a empresa divulga sua marca através de recursos como redes
sociais e site da organização, onde esta consegue aumentar seu relacionamento com o cliente
e disponibilizar informações e contato online, expandindo sua área de atuação. Dentro do site,
há um campo que permite que clientes postem depoimentos a respeito de suas experiências
em adquirir o produto ou serviço da empresa, possibilitando uma boa imagem da marca diante
das experiências de vendas e serviços realizados pela empresa.
Conclusão
Realizando a análise, depois do estudo feito na empresa objeto de estudo, de médio porte, foi
possível observar que, apesar do pouco tempo de atuação, a empresa objeto de pesquisa
possui boa experiência e muita competência nos serviços prestados e produtos oferecidos em
sua região de atuação.
Como seu principal produto é o concreto, a empresa possui algumas características próprias
do setor em que está inserida, como: o produto não apresenta sazonalidade, o preço do
produto acabado não sofre variação e há poucos concorrentes no mercado, contando também
com o próprio mercado saturado, o que ajuda a explicar algumas dessas características.
Além disso, a empresa possui um meio de fidelização com seus clientes, buscando melhorar
seu relacionamento através das redes sociais, patrocínio e brindes. A diferenciação de
marketing com base na estratégia de posicionamento da marca busca projetar o produto e a
sua imagem, fixando a marca na mente do cliente com o intuito de maximizar a vantagem
potencial.
A empresa utiliza uma estratégia de ir até o cliente para oferecer seu produto por meio de
vendedores que utilizam uma frota própria para esta finalidade, percorrendo a área de atuação
da mesma para realizar o marketing ativo. Outra estratégia utilizada é possuir uma gestão de
relacionamento com o cliente para, ao mesmo tempo, posicionar sua marca no mercado. Isso é
feito através de divulgação da sua marca em redes sociais, site institucional e sites de busca,
onde consegue aumentar seu relacionamento com o cliente disponibilizando informações e
contato online, para expandir sua área de atuação.

Através do site, há um campo que permite que clientes postem depoimentos a respeito de suas
experiências em adquirir o produto ou serviço da empresa, possibilitando uma boa imagem da
marca diante das experiências de vendas e serviços realizados pela empresa.
Por fim, o presente estudo contribuiu com um melhor alinhamento das estratégias de
marketing para a tomada de decisão. Sendo assim, colabora para que outras empresas do ramo
da construção civil busquem obter uma maior competitividade e diferenciação de suas
técnicas frente a seus concorrentes no mercado. A partir deste trabalho, surge também a
oportunidade para maiores estudos sobre o marketing relacionado à construção civil.
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