
EM Aula 02: Ciclo de Vida do Produto 



          Agenda da aula 

Ciclo de Vida do Produto 

 

Exemplo de CdV, tipos de CdV 

 

Estratégias utilizadas com base no CdV 



 O que preciso saber sobre Marketing? 

MARKETING 

mercado, 
demanda, 
público-alvo 

necessidades e 
desejos 

criação de 
valor e marca 

decisões sobre produto, 
preço, distribuição e 
comunicação  
(marketing mix) 



 O que preciso saber sobre Marketing? 

criação de valor e marca 



 O que preciso saber sobre Marketing? 

criação de valor e marca 



 O que preciso saber sobre Marketing? 



Ciclo de Vida do Produto: o que é 

Define os estágios pelos quais os 

novos produtos passam à medida que 

entram, estabelecem-se e 

basicamente saem do mercado. 

 

Estratégia utilizada para análise do 

portfólio de produtos.  

 





Ciclo de Vida do Produto 

Produto é lançado. 
Vendas crescem 
devagar, pois o 
produto é pouco 
conhecido.  
Grande uso de 
propaganda. 
Normalmente não 
há lucro. 

Vendas começam a  
crescer rapidamente. 
Propaganda persuasiva 
pode ser utilizada. 
Preços podem reduzir 
com a entrada de novos 
concorrentes. 
Os lucros começam a 
aparecer. 

Vendas crescem devagar. 
Competição intensa no 
mercado. 
Precificação competitiva 
e promocional pode ser 
utilizada.  
Gastos com propaganda 
ao máximo para 
sustentar crescimento. 
Lucros podem começar a 
cair com a proximidade 
do estágio de saturação. 

Vendas caem.  
Produto perde seu 
apelo. 
Competição duríssima 
no mercado. 
Propaganda é 
reduzida e encerrada.  
Produção pode parar 
no futuro. 



Fuji lançou no mercado sua 
primeira câmera digital em 1988. 

Kodak, em 2001. 

2000 
Kodak se digitaliza: desenvolve uma 
câmera digital e busca abrir caminho na 
impressão de fotos digitais.  
 

1958 
Kodak se estabiliza: as vendas dos 
produtos kodak nos EUA superam dez 
bilhões de dólares 
 

1930 
Kodak cresce: cria os primeiros  
carretéis para filmes, projetores, 
câmeras de fotos,etc. 
 

1888 
Nasce a Kodak: George Eastman cria 
a primeira câmera de fotos simples e 
fácil de usar pelo grande público não 
profissional. 

1878 
Nasce uma ideia: George Eastman 
começa a analisar a criação de novas 
placas para revelação.  
 

Desenvolvimento 

Introdução 

Crescimento 

Maturidade Declínio 



Ciclo de Vida do Produto: Características 





Tipos de Ciclo de Vida 

Clássico Reciclado Maturidade 
estável 

Vendas 
crescentes/vendas 

decrescentes 

Mercado 
residual 

Penetração 
rápida 

Relançamentos 
sucessivos 



Estratégias baseadas no Ciclo de Vida 

POSIÇÃO 
COMPETITIVA DA 

EMPRESA 

ESTÁGIO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

INTRODUÇÃO CRESCIMENTO MATURIDADE DECLÍNIO 

LÍDER  
(grande 
participação) 

Investir em pesquisa 
e desenvolvimento 
 
 
 
Lançar novos 
produtos e serviços 

Reduzir preços para 
desencorajar novas 
capacidades dos 
concorrentes 
 
 
Utilizar toda a sua 
capacidade 

Manter a 
participação no 
mercado, 
melhorando a 
qualidade, 
aumentando o 
esforço de vendas, 
divulgando as suas 
principais 
capacidades 

Maximizar o fluxo de 
caixa, reduzindo 
investimento e 
divulgação, 
desenvolvimento, 
despesas, etc  
(participação no 
mercado declinará) 

SEGUIDOR 
(baixa 
participação) 

Ir no “vácuo” da 
empresa líder 

Investir para 
aumentar a 
participação no 
mercado 
 
Concentrar em um 
segmento que pode 
ser dominado 

Retirar-se do 
mercado ou manter a 
posição, sustentando 
preços e custos 
abaixo dos líderes do 
mercado 

Retirar-se do 
mercado, 
descontinuidade do 
produto 



Exemplo prático 



Estratégias para prolongamento do ciclo de 
vida 

Entrada em novos mercados ou segmentos de 
mercados 

 

Mudanças incrementais do produto 

 Funcionalidade 

 Aparência 

 

Desenvolvimento de novos produtos 

 Complementos 

  

 



Estratégias baseadas no Ciclo de Vida 



Ciclo de Vida do Produto  Vs Matriz BCG 





      Estratégia do Ciclo de vida dos produtos 
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