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INTRODUÇÃO

Para que possamos falar de Ciclo de vida de um produto ou
serviço, é necessário primeiro entender o significado desses
termos. Segundo Kotler e Armstrong, produto é qualquer coisa
que possa ser oferecia a um mercado para atenção, aquisição,
uso ou consumo e que possa satisfazer a um desejo ou
necessidade. Classificam-se genericamente em bens tangíveis
(que se pode tocar) e bens intangíveis (que não se pode tocar).
O serviço é um determinado tipo de produto que é
essencialmente intangível e que compreende atividades,
benefícios ou a geração de satisfações oferecidas na venda e
que resultam na não propriedade de algo.
O ciclo de vida do produto é utilizado para visualizar o
posicionamento do mesmo no mercado em diversos
momentos de sua existência. A necessidade da analise desse
gráfico surge a partir do momento que se conclui que o
mercado, consumidores e concorrentes estão em freqüente
mudança. Esse cenário exige que se adotem estratégias
diferentes ao longo do ciclo para que se obtenha sucesso.

DESENVOLVIMENTO
Segundo Martino desenvolvimento do produto: é onde a
empresa tem a idéia e começa a fazer todo o desenvolvimento
do produto.
Planejamento: é a fase de lançamento do produto no mercado.
Nesta fase dificilmente ocorre lucro com os produtos, pois o
crescimento de vendas dele é lento.
Crescimento: é quando ocorre a rápida adaptação no mercado e
o produto tem uma ótima aceitação, fazendo com que os lucros
cresçam gradativamente.
Maturidade: é o período onde o produto atinge o pico máximo,
e quando acaba oscilando e aparecem algumas margens
negativas. Onde a busca do produto é relativamente baixa. O
lucro com o produto é estável, ou chega ate a diminuir
dependendo da aceitação e busca no mercado.
Declínio: é quando o produto tem pouquíssima busca no
mercado e começa a não ter mais lucros de venda.
É muito difícil conseguir medir quanto tempo o produto irá se
manter em cada ciclo, também é difícil encontrar os fatores que
identificam a mudança de um ciclo para o outro.
Para Daniel Portillo Serrano ciclo de vida de um produto indica o
desempenho de vendas de um produto ou serviço com o passar
do tempo. Teoricamente não se incluem neste estudo modelos
ou variações de produtos, mas sim, segmentos Muitas empresas,
no entanto, tem utilizado esta análise para análises de modelos
de produtos individuais de forma que o estudo mostrasse o
momento de campanhas de revitalização ou o momento de
lançamentos de substitutos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Kotler e Keller (2006 apud REIS, 2007), ao se
dizer que um produto possui um ciclo de vida faz-se
necessário visualizar os seguintes fatores:
-Os produtos têm vida limitada;
-As vendas dos produtos passam por estágios distintos, cada
um deles com desafios, oportunidades e problemas
diferentes para as empresas;
-Os lucros sobem e descem nos diferentes estágios do ciclo
de vida do produto;
-Os produtos necessitam de diferentes estratégias de
produção, marketing, compras e recursos humanos e,
também, financeiras, de acordo com cada estágio do seu
ciclo de vida.
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