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INTRODUCERE 
 

 

 

Auditul de marketing a apărut drept concept de sine-stătător în 1959. Printre 

principalele sale beneficii se pot menţiona: evaluarea şi îmbunătăţirea operaţiilor de 

marketing ale unei companii, facilitarea unei acţiuni corective din partea companiei ca urmare 

a diagnozei efectuate, furnizarea de  informaţii cuprinzătoare şi obiective pentru a efectua 

acţiuni corective utile în atingerea obiectivelor organizaţiei legate de cota de piaţă, obţinerea 

unui avantaj competitiv susţinut prin crearea de valoare atât pentru consumatori cât şi pentru 

angajaţii companiei, oferirea unui plan viabil de acţiune în concordanţă cu nevoile şi resursele 

interne ale companiei etc. 

 Sectorul agricol este cel mai important pentru economia oricărei ţări prin faptul că 

reprezintă sursa principală de hrană. Abordarea sistemică a acestuia subliniază importanţa 

centrală a industriei agroalimentare. Aceasta este cel mai aproape de consumator datorită 

aspectelor legate de bunăstarea şi sănătatea populaţiei de aceea necesită o puternică orientare 

de marketing la toate nivelele sale. O orientare de marketing viabilă se impune a fi auditată 

din prisma activităţii de marketing, pentru a se putea identifica oportunităţile şi ameninţările 

existente. 

  În ceea ce priveşte obiectivele majore ale cercetării, acestea sunt: 

• Evaluarea stadiului de dezvoltare a auditului de marketing în rândul firmelor 

agroalimentare clujene. 

• Elaborarea unui instrument de audit de marketing al clienţilor util firmelor 

agroalimentare în vederea realizării unui audit periodic al acestora.  

Deşi aparent cele două obiective propuse sunt separate, între ele există o puternică 

legătură. Astfel principala problemă legată de auditul de marketing este lipsa unor 

instrumente utile ce pot fi folosite de însăşi unitatea economică. Astfel s-a născut ideea 

construirii unui instrument accesibil companiilor cu ajutorul căruia să poată efectua un audit 

al clienţilor. Totodată s-a urmărit analiza industriei agroalimentare la nivel general, ulterior 

procedându-se la analiza acesteia în particular cu ajutorul unui studiu de caz concret.  

 Motivaţia cercetării se regăseşte în noutatea temei cercetate. Auditul de marketing a 

apărut în a doua jumătate a secolului al XX-lea însă în ţara noastră, datorită contextului 
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politico-economic nu şi-a găsit utilitate decât după anul 1990, adică după trecerea la 

economia capitalistă. 

Utilitatea cercetării se referă la realizarea unui studiu privind auditul de marketing în 

rândul firmelor de produse agroalimentare prin construirea unui chestionar. Cu ajutorul 

acestuia s-a urmărit identificarea gradului de notorietate a auditului de marketing  şi a 

beneficiilor sale, modul în care se desfăşoară un audit de marketing şi care sunt principalele 

probleme cu care se confruntă companiile  în realizarea acestuia, aflarea oportunităţii creării 

unor birouri specializate exclusiv în audit de marketing după modelul celor de audit financiar 

precum şi oportunitatea creării unei profesii distincte, cea de auditor de marketing, dată fiind 

importanţa acestui proces şi a beneficiilor sale.  

Cea mai mare aplicabilitate practică a prezentei cercetări se regăsește în instrumentul 

de audit de marketing creat pentru a oferi firmelor din industria agroalimentară posibilitatea 

de a-şi audita clienţii. Prin intermediul acestui instrument se doreşte ca firmele de profil 

agroalimentar să deţină o pârghie accesibilă de contact cu piaţa, cu clienţii, pentru a putea 

detecta rapid eventualele schimbări sau nemulţumiri manifestate la nivelul acesteia şi să 

acţioneze în consecinţă pentru a-şi menţine un avantaj competitiv. Instrumentul de audit al 

clienţilor a fost conceput şi pretestat în contextul unui Internship ERASMUS obţinut la 

Universitatea Ghent, Belgia, în cadrul Departamentului de Economie Agrară a Facultăţii de 

Inginerie şi Ştiinţele Vieţii (septembrie-decembrie 2011), sub îndrumarea domnului prof. dr. 

ing. Wim Verbeke.    
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PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 

CAPITOLUL 1.  ABORDĂRI TEORETICE ALE PROCESULUI DE AUDIT DE 

MARKETING ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

 

 

Evoluţia auditului se poate structura în trei mari perioade semnificative şi-anume :  

• Până în 1940 obiectivul principal al auditului a constat în protejarea patrimoniului şi 

pedepsirea fraudelor; 

• 1940-1970 este perioada de dezvoltare a cadrului general conceptual al acestuia; 

• Din 1970 până în prezent caracterizată de apariţia unor tipuri noi de audituri.  

  Prin audit se înţelege o verificare profesională a unor informaţii, efectuată de o 

persoană calificată în domeniul auditului prin raportarea la nişte criterii de calitate sau 

standarde cu scopul de a emite o opinie pertinentă, independentă şi responsabilă, utilă unor 

categorii diverse de utilizatori, precum şi recomandări profesionale de acţiune în viitor. 

  ZECHERU (2003) identifică şapte criterii după care poate fi clasificat auditul: arealul 

dat spre auditare, ansamblul elementelor semnificative, domeniul profesional supus atestării, 

momentul efectuării auditului, gradul de generalizare al auditului, întinderea domeniului 

examinat şi gradul de independenţă adică apartenenţa sau nonapartenenţa sistemului expert la 

organizaţia auditată. 

Auditul de marketing este o examinare cuprinzătoare, sistematică, independentă şi 

periodică - a companiei sau unităţilor strategice - a mediului de marketing, obiectivelor, 

strategiilor şi activităţilor acesteia cu scopul de a identifica principalele oportunităţi şi 

ameninţări şi de a recomanda un plan de acţiune pentru a îmbunătăţi performanţa de 

marketing a acesteia (KOTLER et al., 2005). 

 CHIRLA et al. (2010) au analizat tocmai utilitatea auditului de marketing pentru 

companii considerând că principalul motiv pentru care acesta este util rezidă în abilitatea sa 

de a scana mediul de marketing în care acţionează compania şi de a evidenţia principalele 

oportunităţi şi ameninţări.  

Domeniile auditului de marketing sunt: auditul mediului de marketing, auditul 

strategiei de marketing, auditul organizării de marketing, auditul sistemelor de marketing, 

auditul productivităţii de marketing şi auditul funcţiei de marketing.  
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CAPITOLUL 2.   STUDII PRIVIND AUDITUL DE MARKETING 

 

 

În privinţa studiilor efectuate în domeniul auditului de marketing se poate conchide că 

una dintre preocupări a constituit-o standardizarea procedurilor de audit de marketing dar mai 

ales specializarea acestuia pe diferite sectoare de activitate (WU & FU, 2009). Alte studii au 

abordat problematica creşterii performanţei companiilor care practică auditul de marketing, 

efectuându-se recomandări de repetare a studiilor de acest gen în ţări cu culturi 

antreprenoriale diferite şi nivele diferite de dezvoltare. Studiile legate de creşterea eficienţei 

acţiunilor de marketing prin practicarea auditului de marketing, subliniază necesitatea 

introducerii auditului de marketing alături de alte audituri care au devenit implicite precum 

cel financiar, cel de mediu, resurse umane etc. (TAGHIAN & SHAW, 2008). 

Se consideră că performanţa unei organizaţii poate fi îmbunătăţită prin utilizarea 

auditului de marketing. Realizarea unui audit corect implică utilizarea unor auditori 

specializaţi cu ample cunoștințe de marketing care să poată îmbina armonios practica 

auditului cu cea de marketing. 

  Exemple concrete de aplicare în practică a auditului de marketing sunt foarte puţine şi 

acest lucru este cauzat de caracterul relativ confidenţial al rapoartelor de audit dar totodată 

datorită faptului că misiunile de audit de marketing sunt realizate în principal de firme de 

consultanţă.  

 CRAWFORD (2006) susţine ideea unei puternice orientări de marketing în 

activitatea oricăror companii însă cu precădere în sectorul agroalimentar. Aceasta presupune 

o concentrare a eforturilor companiilor producătoare înspre asigurarea unei satisfacţii ridicate 

a consumatorilor, care prin fidelitate, vor contribui indirect la sustenabilitatea companiilor şi 

obţinerea unui profit ridicat. 

Sectorul agroalimentar este considerat un sistem alcătuit din patru subsisteme: 

producţie, distribuţie, consum şi reglant. Se poate afirma faptul că industria agroalimentară se 

află în  centrul subsistemelor şi reprezintă liantul între cele patru componente ale întregului 

sistem de marketing. Rolul acesteia  este de a lega sectorul agricol reprezentat de fermieri, 

pescari, agricultori, de nevoile consumatorilor (Figura 1). 
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Fig. 1.  Subsistemele unui sistem de marketing şi evidenţierea rolului industriei 

agroalimentare 

Sursa: prelucrat după CRAWFORD, 2006 şi completat de autor 

 

Importanţa industriei agroalimentare pentru statele membre ale Uniunii Europene este 

relevată în primul rând de ponderea deţinută în PIB –ul Europei de 2% iar în al doilea rând de 

rolul social ridicat, 13,5% din numărul de locuri de muncă din UE fiind deţinut în industria 

manufacturieră (Raport CE, 2010).  
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PARTEA A II-A. MATERIAL ŞI METODĂ 

CAPITOLUL 3.  MATERIAL 
 
 
 

În România, la sfârşitul anului 2008 activau în domeniul industriei agroalimentare 

13.803 firme. Ţinând cont de faptul că numărul total al firmelor este de 772.259, se poate 

afirma faptul că industria agroalimentară deţine o pondere de 1,78 % în totalul economiei 

româneşti (BORG DESIGN, 2008). În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este cel mai ridicat 

număr (1892) de firme agroalimentare, iar în cadrul regiunii Nord-Vest se observă că cel mai 

ridicat număr de firme agroalimentare este în judeţul Cluj (551), judeţ ales ca teren de 

cercetare (Figura 2). 

 

Fig. 2. Ponderea firmelor din industria agroalimentară în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 

 

 Pentru a ilustra folosirea instrumentului de audit al clienţilor a fost aleasă compania 

producătoare de produse lactate S.C. Napolact S.A. din judeţul Cluj. Dintre produsele sale, a 

fost ales ca obiect de audit caşcavalul Moeciu iar dintre concurenţii principali a fost ales: 

caşcavalul Hochland (Hochland) şi caşcavalul Dalia (La Dorna). Motivaţia care a stat la baza 

alegerii celor trei produse a constat în primul rând în notorietatea acestora. Scopul principal al 

cercetării a fost de construire a unui instrument de audit de marketing al clienţilor şi de a-i 

testa acestuia utilitatea. 
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CAPITOLUL 4. METODE DE CULEGERE ŞI ANALIZĂ A DATELOR 

 

4.1. ELABORAREA INSTRUMENTULUI DE LUCRU UTILIZAT ÎN ANCHETA 

INDUSTRIALĂ 

 
 

Scopul principal al cercetării este evaluarea stadiului de dezvoltare a auditului de 

marketing în cadrul firmelor agroalimentare clujene. În acest sens s-au stabilit 21 de ipoteze. 

Instrumentul de lucru ales este chestionarul, structurat în trei secţiuni din punct de 

vedere al destinatarilor întrebărilor, astfel: 

• Întrebările 1-13 sunt comune pentru toţi respondenţii, firme agroalimentare clujene; 

• Întrebările 14-19 sunt destinate doar firmelor agroalimentare clujene care nu au apelat 

la realizarea unui audit de marketing; 

• Întrebările 19-32 sunt destinate doar acelor firme agroalimentare clujene care au 

apelat la realizarea unui audit de marketing.  

Etapa de pretestare a chestionarului s-a realizat în perioada mai-iunie 2011 pe un 

eşantion de 22 de firme.  

 

4.2. ELABORAREA INSTRUMENTULUI DE AUDIT DE MARKETING AL 

CLIENŢILOR 

 
 Instrumentul de audit al clienţilor este compus din cinci părţi. În prima secţiune sunt 

stabilite atributele relevante pentru produsul companiei ce se doreşte auditat.  

 A doua parte a instrumentului de audit conţine întrebări legate de obiceiurile de 

cumpărare ale caşcavalului, astfel încât firma de lactate să poată obţine informaţii privind 

cantitatea de caşcaval achiziţionată de consumatori, frecvenţa de achiziţie precum şi locurile 

preferate de achiziţie.  

 A treia parte a instrumentului de audit presupune evaluarea companiei producătoare şi 

a atributelor legate de principalele elemente ale unei orientări eficiente de marketing – 

element cheie în obţinerea performanţei de marketing (AVLONITIS & GOUNARIS, 1999).  

 A patra parte a instrumentului este construită ca o grilă de evaluare a fidelităţii 

clienţilor faţă de o marcă agroalimentară, utilizând o scală Likert cu şapte trepte.  
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 Ultima parte a instrumentului de audit conţine întrebări menite a afla informaţii de 

natură socio-demografică privind clienţii firmei pentru o mai bună cunoaştere a acestora.  

Etapa de pretestare a instrumentului de audit al clienţilor s-a realizat în luna noiembrie 

2011, în cadrul Departamentului de Economie Agrară a Facultăţii de Inginerie şi Ştiinţele 

Vieţii din Ghent (Belgia), sub îndrumarea prof. dr. Ing. Wim Verbeke, pe un eşantion de 25 

de respondenţi. 

4.3. EŞANTIONAREA 

 
  Pentru stabilirea volumului eşantionului în cazul companiilor  de produse 

agroalimentare, s-a ales metoda sondajului simplu, nerepetat, caracteristică nealternativă, 

pentru o eroare limită relativă de 8% şi o probabilitate de garantare a rezultatelor de 95%.  

  Eroarea limită în formă absolută a fost calculată potrivit formulei (MERCE şi colab., 

2010): 
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Eşantionarea în cazul clienţilor S.C. Napolact S.A. se realizează pornind de la 

populaţia mamă formată din gospodăriile din municipiul Cluj-Napoca. Conform INS (2011) 

numărul acestora este de 119.378. Eşantionul a fost calculat pe baza relaţiei: 

2
)(1 eN

N
n

+

= (3) 

 unde:  n= mărimea eşantionului 

            N= mărimea populaţiei 

            e= eroarea maxim admisă considerând un prag de încredere de 95%  

Astfel:          204
2

07,0*1193781

119378
=

+

=n  

 

4.4. ANALIZA MULTIVARIATĂ A DATELOR 

 
 

Analiza factorială  este utilizată în vederea reducerii numărului de variabile pentru a 

creşte viteza de procesare a datelor şi a identificării şabloanelor ascunse în relaţiile stabilite 

între acestea. Analiza componentelor principale (ACP), cunoscută şi sub denumirea de 

transformarea  Hotelling sau transformarea Karhunen-Loeve, este o tehnică de analiză 

factorială, în care, scopul  principal este reducerea numărului iniţial de variabile, luând în 

considerare un număr redus de variabile reprezentative.  ACP este deosebit de utilă în date de 

dimensiuni mari, unde şabloanele ar fi dificil de identificat. Însă prin utilizarea metodei ACP 

care reduce numărul dimensiunilor, şabloanele devin mai uşor de identificat fără a se pierde o 

cantitate importantă de informaţie (CĂRBUREANU, 2010).  

Analiza K – Means Cluster este o tehnică utilizată pentru gruparea indivizilor sau a 

obiectelor în grupuri ce nu se cunosc dinainte. Această analiză a fost utilizată în prezentul 

studiu pentru a grupa firmele agroalimentare în funcţie de variabilele ce indică o orientare de 

marketing, de produs sau de vânzări. Totodată analiza a mai fost utilizată pentru gruparea 

consumatorilor de caşcaval în funcţie de atributele considerate importante în momentul 

achiziţionării. 

Analiza discriminantă are ca scop identificarea mărimii fiecărui grup identificat 

precum şi caracteristicilor acestuia. Obiectivul analizei discriminante este de a găsi acea 

combinaţie liniară a variabilelor independente care să poată maximiza discriminarea dintre 
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două grupuri şi să minimizeze în acelaşi timp  probabilitatea de clasificare eronată a 

indivizilor sau obiectelor în grupuri.  

 

4.5. ANALIZA IMPORTANŢĂ-PERFORMANŢĂ 

 
 

Analiza Importanţă – Performanţă constă într-un grafic cu patru cadrane unde axa 

verticală indică importanţa unui atribut pentru clienţi, iar cea orizontală performanţa 

companiei pentru atributul respectiv văzută prin prisma clienţilor (Figura 3). Această tehnică 

presupune găsirea unui set de atribute pentru produsul supus analizei.  

Apariţia unui atribut în cadranul A indică subperformanţa firmei pentru atributul 

respectiv şi necesitatea de a reacţiona prompt în termeni de îmbunătăţire datorită importanţei 

ridicate pentru clienţi. Reacţia firmei este obligatorie datorită insatisfacţiei provocate 

clienţilor de atributul respectiv. Apariţia unui atribut în cadranul D indică o supraperformanţă 

(ABALO et al., 2007) firma fiind percepută ca având o performanţă ridicată pentru atribute 

cu importanţă scăzută pentru clienţi. Se recomandă menţinerea supraperformanţei în cazul în 

care acest lucru nu implică costuri mult prea ridicate.  

Cadranul B indică o abordare corectă a atributelor care sunt importante pentru clienţi 

de aceea firma va trebui să continue în acelaşi sens. Cadranul C indică o performanţă slabă 

pentru atribute neimportante pentru clienţi. Îmbunătăţirea performanţei în acest caz se va 

realiza doar dacă nu implică costuri ridicate (MATZLER et al., 2004).  

 Principalele motive ce stau la baza utilizării Matricei Importanţă – Performanţă în 

realizarea unui audit al clienţilor constau în posibilitatea de a avea o imagine mai clară asupra 

situaţiei firmei şi a legăturilor dintre: o performanţă bună şi atributele importante, 

performanţă nesatisfăcătoare şi atributele importante, performanţă bună şi atribute de 

importanţă secundară, performanţă nesatisfăcătoare şi atribute importante (BROWNLIE, 

1996).  
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Fig.3.  Matricea Importanţă – Performanţă  

 

  Principalele avantaje ale acestei tehnici sunt: posibilitatea obţinerii unei evaluări a 

importanţei fiecărui atribut pentru client şi obţinerea unui feedback de la clienţii firmei 

privind modul în care firma tratează fiecare atribut. Atribute considerate importante pentru 

firmă pot fi mai puţin importante pentru clienţi, motiv pentru care această tehnică este 

importantă în industria agroalimentară având rol de echilibru între firmă şi clienţii săi. 
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PARTEA A III-A. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

CAPITOLUL 5. EVALUAREA STADIULUI DE DEZVOLTARE A AUDITULUI DE 

MARKETING ÎN RÂNDUL FIRMELOR AGROALIMENTARE CLUJENE 

 

5.1. CARACTERISTICILE RESPONDENŢILOR 

 

  Respondenţii în cazul cercetării de faţă sunt reprezentaţi de persoane juridice, mai 

exact firme producătoare ce activează în sectorul agroalimentar din judeţul Cluj. Cei mai 

mulţi respondenţi (31,37%) activează în categoria altor produse alimentare, categorie ce 

include panificaţie, patiserie, paste făinoase, produse zaharoase iar cele mai multe firme 

(35,29%) au un efectiv de salariaţi cuprins în intervalul 10-49. Variabila “cifra de afaceri în 

anul 2011” a relevat existenţa unei ponderi destul de ridicate de 21,57% a firmelor ce deţin o 

cifră de afaceri mai mare de 2.000.000 Euro. În privinţa mediului de provenienţă al sediului 

social al firmelor, o pondere ridicată de 84,31% dintre  firme deţin sediul social în mediul 

urban. 

 

5.2. CARACTERISTICILE DEPARTAMENTULUI DE MARKETING ÎN FIRMELE 

AGROALIMENTARE 

 
  Un procent de 17,6% dintre firmele intervievate nu au un departament distinct de 

marketing. Analiza parametrilor repartiţiei unidimensionale a indicat că firmele au în medie 

1-2 membri în cadrul departamentului.  

  Un aspect important este aflarea decidentului în probleme de marketing care  în 45% 

dintre firmele intervievate este administratorul urmat de manager în 27%,5 dintre cazuri şi de 

responsabilul de marketing în doar 17,5% dintre cazuri. Faptul că funcţia de marketing este 

deţinută în cele mai multe cazuri de către administrator indică faptul că firma este puţin 

probabil să desfăşoare o activitate efectivă de marketing (Figura 4). 
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Fig.4. Decidentul de marketing în firmele agroalimentare (%) 

 

  38,24% dintre decidenţii de marketing nu au studii corespunzătoare în domeniu, ci au 

învăţat din practică (Figura 5). 

   Dintre firmele intervievate doar 33,33% întocmesc un buget distinct pentru 

activitatea de marketing.  

 

 

Fig.5. Afirmaţii corespunzătoare decidentului de marketing (%) 
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5.3. ORIENTAREA DE MARKETING A FIRMELOR DIN INDUSTRIA 

AGROALIMENTARĂ 

 
Pornind de la premisa că firmele cu orientare de marketing sunt mult mai predispuse 

la desfăşurarea unui audit de marketing, s-au stabilit 7 afirmaţii faţă de care reprezentanţii 

firmelor şi-au exprimat gradul de importanţă acordat. Dintre acestea, respondenţii consideră 

în proporţie de 64,71% că „satisfacţia clienţilor în legătură cu produsele oferite” este cea mai 

importantă. 

Cu ajutorul analizei factoriale cele 7 afirmaţii s-au redus la 2 factori importanţi: 

orientare de marketing şi orientare de vânzări. Analiza K – Means Cluster a relevat două 

grupuri, ulterior aflându-se cu ajutorul analizei discriminante că primul grup este alcătuit din 

32 de firme având o orientare spre vânzări, în timp ce al doilea grup de 19 firme are o 

orientare de marketing. 

 

5.4. EVALUAREA GRADULUI DE NOTORIETATE A PROCESULUI DE AUDIT DE 

MARKETING 

 
  Auditul financiar este cel mai practicat audit deţinând o pondere de 22,12% aşa cum 

era de aşteptat. Se constată totodată şi procentul relativ ridicat de respondenţi (20,19%) care 

nu a apelat la nici un fel de audit. Alături de auditul financiar, frecvente sunt auditurile de 

management (14,42%), de resurse umane (12,50%) şi cele tehnice (11,54%) (Figura 6). 

 

Fig.6. Tipurile de audit efectuate de firmele agroalimentare (%) 
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În ceea ce priveşte notorietatea auditului de marketing se constată ponderea foarte 

ridicată a respondenţilor care au auzit de acesta de 76,47%, dintre care 3,92% nu ştiu la ce 

foloseşte, în timp ce 60,78% au auzit de acesta, îi cunosc avantajele însă nu au efectuat unul. 

Un procent semnificativ de 13,73% nu au auzit de acest tip de audit, însă nici nu-şi manifestă 

dorinţa de a afla mai multe, comparativ cu procentul de 9,80%, care deşi nu a auzit ar dori să 

se informeze despre acesta. Indiferenţa manifestată de unii agenţi economici indică o cultură 

antreprenorială foarte scăzută şi o reticenţă faţă de noutăţi care în timp poate submina 

activitatea firmei. 

În ceea ce priveşte sursa de informare cu privire la auditul de marketing, majoritatea 

respondenţilor (29,69%) au nominalizat Internetul ca mijloc de informare urmat cu un 

procent asemănător de 28,13% de partenerii de afaceri ai firmelor care se dovedesc o sursă de 

informare foarte importantă. Trebuie menţionat faptul că la această întrebare au răspuns 

exclusiv respondenţii care au auzit de auditul de marketing. Cărţile de specialitate reprezintă 

o sursă de informare importantă pentru un sfert din eşantion în timp ce reclamele firmelor de 

consultanţă în management şi marketing şi-au dovedit eficienţa în cazul a 17,19% dintre 

respondenţi (Tabelul 1). 

Tabel 1 

Sursele de informare privind auditul de marketing 

Sursele de informare privind auditul de marketing N Procent 

Din  cărţi de specialitate 16 25,00 

De  la partenerii de afaceri 18 28,13 

De  pe Internet 19 29,69 

Reclamele  firmelor de consultanţă de marketing şi management 11 17,19 

Total 64 100 

 

Sursa de informare cea mai importantă în cazul firmelor ce au apelat la un audit de 

marketing este de asemenea Internetul (35,71%) însă este urmat de cărţile de specialitate cu 

un procent de 28% iar partenerii de afaceri deţin un procent de 21,42% în cadrul surselor de 

informare. Ceea ce este interesant de remarcat este faptul că în cazul firmelor ce nu au apelat 

la realizarea unui audit de marketing, cea mai importantă sursă de informare a constituit-o 

partenerii de afaceri urmaţi de Internet şi cărţile de specialitate. În ambele cazuri, reclamele 

firmelor de consultanţă în management şi marketing deţin cel mai scăzut procent.  



 

 19

Opinia respondenţilor cu privire la entitatea cea mai potrivită pentru efectuarea 

acestui audit de marketing indică faptul că marea parte a respondenţilor (37,7%) consideră că 

acesta ar fi apanajul firmelor de consultanţă în management şi marketing în timp ce 

eventualele birouri specializate exclusiv în audit de marketing deţin 35,8% dintre aprecieri. În 

egală măsură (13, 20%) dintre respondenţi apreciază că acest proces ar fi apanajul unei 

persoane desemnate din interiorul firmei sau a acesteia ulterior verificate de un auditor 

extern. 

5.5. INTENŢII COMPORTAMENTALE REFERITOARE LA PRACTICAREA 

AUDITULUI DE MARKETING 

 
  În privinţa încrederii acordate unui auditor pentru oferirea informaţiilor confidenţiale, 

procentul celor care sunt de acord sau în acord total cu afirmaţia este mult mai ridicat, de 

37,77% comparativ cu cei care nu ar acorda încredere unei persoane din afara organizaţiei 

căreia să-i ofere date confidenţiale.  

În condiţiile în care auditul de marketing ar contribui la creşterea profitabilităţii, 

31,11% dintre firme ar fi total de acord să aloce bani anual pentru efectuarea acestuia, 

40,26% ar fi de acord în timp ce 15,55% nu ar fi de acord. Procentul relativ ridicat al firmelor 

refractare la cheltuirea unor sume de bani în perspectiva obţinerii unor avantaje importante, 

indică o dorinţă redusă de risc şi indisponibilitate de a inova şi a-şi îmbunătăţi situaţia 

financiară.  

Dintre respondenţi, 33,33% apreciază că desfăşoară o activitate de marketing intensă 

şi ar fi dispuşi să fie auditaţi din exterior, 31,11% sunt neutri în timp ce un procent cumulat  

de 35,56% nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia ar desfăşura o activitate intensă de 

marketing ce ar trebui auditată. 

Lipsa unor standarde de audit de marketing comparabile se reflectă în procentul 

deosebit de ridicat de 64,44% dintre respondenţi care ar realiza un audit al consumatorului în 

condiţiile existenţei unei grile standardizate. Procentul de respondenţi care se declară neutri 

(24,44%) sunt cel mai probabil nedumeriţi în privinţa unei astfel de grile şi reticenţi în a-şi 

manifesta o opinie hotărâtă de aceea acest segment este foarte important. În perspectiva 

apariţiei unei astfel de grile acest segment este mult mai probabil să devină receptiv o dată ce 

înţelege mecanismul de funcţionare. 11,11% sunt împotriva realizării unui audit al 

consumatorului chiar în perspectiva apariţiei unei astfel de grile standardizate. 
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5.6.  IDENTIFICAREA BENEFICIILOR AUDITULUI DE MARKETING CU IMPACT 

ASUPRA FIRMELOR AGROALIMENTARE 

 

În vederea identificării celor mai importante beneficii ale auditului de marketing 

pentru firmele agroalimentare s-a utilizat analiza factorială pentru a identifica pe cele cu 

impact major asupra acestora care ar putea determina în viitor apelarea la efectuarea unui 

audit de marketing. În prima etapă s-a efectuat Testul Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) pentru a 

măsura gradul de adecvare al eşantionului. Valoarea acestuia este 0,672 >0,5 iar Bartlett's 

Test of Sphericity este semnificativ (p<0,000), ceea ce înseamnă că datele sunt corelate. 

Matricea componentelor rotite indică existenţa a patru factori importanţi pentru 

firmele agroalimentare clujene, motivaţiile potenţiale pentru apelarea la realizarea unui audit 

de marketing.  

În urma realizării analizei K – Means Cluster s-au obţinut 2 grupuri de firme de 

produse agroalimentare: primul grup format din 32 de firme iar cel de al doilea grup format 

din 12 firme. Pentru caracterizarea celor două grupuri şi a interesului manifestat de acestea 

pentru beneficiile auditului de marketing s-a realizat o analiză discriminantă luând ca 

variabile de segmentare cei patru factori obţinuţi în urma analizei factoriale. Primul grup este 

legat negativ de al doilea grup şi invers. În cazul primului grup de firme se remarcă o 

orientare de marketing combinată cu un interes pentru productivitate şi profitabilitate. Din 

analiza factorilor reiese că aceste firme înţeleg importanţa mediului de afaceri şi cunoaşterea 

acestuia însă creşterea profitabilităţii este văzută în strânsă dependenţă de creşterea 

productivităţii. Al doilea grup este interesat strict de piaţă, de evoluţia acesteia, schimbările 

ce au loc la nivelul său, posibilele oportunităţi ivite, considerând că prin produs se poate 

creşte avantajul pe piaţă.  

 

5.7. INTENŢIILE COMPORTAMENTALE ALE FACTORULUI DECIZIONAL ÎN 

LEGĂTURĂ CU ACTIVITATEA DE MARKETING VIITOARE A FIRMEI 

 

În perspectiva organizării auditului de marketing ca profesie independentă în cadrul 

unor birouri specializate exclusiv în acest areal, după modelul auditului financiar, doar 

17,78% dintre respondenţi sunt total de acord că le-ar prefera în detrimentul firmelor de 

consultanţă, 51,11% sunt de acord, iar 4,44% sunt în dezacord cu această ipoteză. Procentul 

relativ ridicat de 26,67% al respondenţilor ce se declară neutri, poate fi un indiciu că acest tip 
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de activitate nu este foarte uşor de încadrat iar eventualitatea înfiinţării unor birouri 

specializate ar conduce la potenţiale tarife ridicate. 

Din Figura 7 se poate observa procentul foarte ridicat al respondenţilor pentru care 

posibilitatea de a apela la un audit de marketing extern în viitor este ridicată. În acest sens 

46,67% şi-au manifestat acordul. Total de acord cu această posibilitate sunt 2,22% dintre 

respondenţi, procent egal cu a celor care se declară în dezacord total cu această posibilitate. 

17,78% sunt în dezacord cu această posibilitate iar un procent însemnat de 31,11% sunt 

neutri. Deşi sunt ipotetice, afirmaţiile faţă de care respondenţii au manifestat un anumit grad 

de acord/dezacord, indică o deschidere a factorilor decizionali către un element nou şi-anume 

auditul de marketing. 

 

 

Fig.7. Posibilitatea de a apela în viitor la un audit de marketing extern este ridicată 

 
 

5.8. AUDITUL DE MARKETING ÎN RÂNDUL FIRMELOR AGROALIMENTARE 

CLUJENE 

 
  

Din totalul respondenţilor (51 firme agroalimentare), un procent de 11,76% (6 firme) 

au realizat un audit de marketing. Ca formă de realizare a auditului de marketing a 

predominat cel extern, realizat de o firmă de consultanţă. Acest fapt confirmă ipoteza 

conform căreia forma de audit predominantă va fi cea externă, contrar studiului realizat în 

întreprinderile australiene de TAGHIAN & SHAW (2008) unde 74% au realizat audituri 

interne. O explicaţie a predilecţiei către auditul extern în Cluj-Napoca îl poate constitui lipsa 
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unor angajaţi specializaţi care să îndeplinească funcţia de auditori dată fiind mărimea 

companiilor agroalimentare.  

Toate firmele care au efectuat audit de marketing au solicitat recomandări de 

îmbunătăţire a strategiei de produs. Acest lucru are o semnificaţie aparte ţinând cont de faptul 

că respondenţii activează în industria agroalimentară, care prin produsele oferite este cea mai 

apropiată de consumator, asigurându-i acestuia hrana zilnică. Necesitatea de îmbunătăţire a 

strategiei de produs denotă o conştientizare puternică în rândul firmelor a nevoii de 

poziţionare pe piaţă cu produse bune, având o strategie adecvată. Firmele sunt interesate de a 

optimiza acest proces şi de a se asigura că produsele lor ajung proaspete şi în stare bună la 

consumatorul final, ţinând cont de natura produselor: lactate şi panificaţie. 

În privinţa aspectelor neplăcute legate de procesul de audit de marketing, toţi 

respondenţii consideră că acestea sunt: “oferirea de date confidenţiale”, “timpul îndelungat 

efectuării auditului” şi “lipsa unor standarde de audit comparabile” (Figura 8). 

 

Fig. 8.  Aspectele neplăcute ale efectuării auditului de marketing 

 

Răspunsurile celor intervievaţi confirmă ipoteza potrivit căreia efectuarea auditului de 

marketing conduce la creşterea performanţelor financiare ale firmei, 3 respondenţi fiind de 

acord cu afirmaţia iar 3 fiind în acord total. Ipoteza potrivit căreia efectuarea auditului de 

marketing conduce la creşterea vânzărilor este şi ea confirmată, 3 dintre respondenţi afirmând 

că sunt de acord cu această afirmaţie şi ceilalţi 3 fiind în acord total. 
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În privinţa gradului de acord cu afirmaţia “sunt foarte mulţumit că am apelat la 

realizarea unui audit de marketing” majoritatea respondenţilor şi-au manifestat acordul (2 

respondenţi) şi acordul total (3 respondenţi) în timp ce un respondent s-a declarat neutru. 

Oportunitatea înfiinţării unor birouri specializate exclusive în realizarea auditului de 

marketing este privită ca fiind “destul de bună” de către 5 respondenţi şi “foarte bună” de 

către un respondent. 

 

CAPITOLUL 6. EVIDENŢIEREA UTILITĂŢII PRACTICE A INSTRUMENTULUI 

DE AUDIT DE MARKETING AL CLIENŢILOR. STUDIU DE CAZ COMPANIA  

S.C. NAPOLACT S.A. 

6.1. INFORMAŢII DESPRE CLIENŢII ACTUALI 

 

Auditul clienţilor trebuie să cuprindă întrebări ce conferă firmei agroalimentare 

informaţii cu privire la profilul acestora pentru a şti cui adresează produsele fabricate. Auditul 

clienţilor S.C. Napolact S.A. s-a realizat pe un eşantion de 216 persoane. Vârsta 

respondenţilor se situează între 18 şi 76 ani iar vârsta medie a eşantionului este 39,21 ani. În 

cadrul persoanelor intervievate un procent de 64,81% este reprezentat de persoanele de sex 

feminin fapt explicabil prin numărul mare al femeilor responsabile cu aprovizionarea 

gospodăriei cu alimente, decizia de cumpărare aparţinându-le în mare măsură.  

Ca nivel de studii în rândul persoanelor intervievate se poate remarca ponderea 

ridicată (mai mult de jumătate din totalul eşantionului) deţinută de persoanele cu studii 

superioare, absolvenţi de facultate (41,67%) şi absolvenţi de masterat (20,37%).  

În cadrul studiului numărul membrilor familiei respondenţilor a variat de la 1 până la 

6. Cei mai mulţi respondenţi însă, locuiesc în familii de 3 (peste 33,8% din respondenţi), 

respectiv 2 persoane (peste 30,6% din respondenţi). Aproximativ 7% dintre respondenţi 

locuiesc în familii cu 5 membri în timp ce 8,3% sunt persoane singure. Veniturile nete ale  

familiei respondenţilor sunt pentru 12,04% cuprinse între 501 şi 1.000 lei iar pentru 18,52% 

sunt cuprinse între 1.001-1.500.  Ponderea cea mai ridicată o deţine grupa de venituri 

cuprinse 2.001-3.000 lei urmată de grupa de venituri încadrate între 1.501-2.000 lei. Ponderea 

celor cu venituri extreme (sub 500 lei şi peste 5000 lei) este egală (5,56%). 
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6.2. MĂRCILE DE CAŞCAVAL CONSUMATE CEL MAI FRECVENT 

 

Caşcavalul Moeciu este consumat cel mai frecvent de respondenţi urmat fiind de 

Bobâlna (fabricat tot de Napolact) şi de Hochland, caşcavalul Dalia situându-se pe locul al 

treilea.   

În afara caşcavalurilor menţionate în chestionar, se consumă frecvent şi alte produse 

tot marca Napolact precum Bobâlna, Năsal, Olanda, ponderea firmei Napolact în preferinţele 

consumatorilor fiind foarte ridicată. Cu ajutorul răspunsurilor libere se poate reda structura 

pieţei de brânzeturi clujeană privind produsul “caşcaval” (Figura 9). Preferinţele 

respondenţilor sunt îndreptate spre produsele S.C. Napolact S.A. 

 

Fig. 9. Mărcile de caşcaval consumate cel mai frecvent pe piaţa clujeană (%) 

 

6.3. IERARHIZAREA IMPORTANŢEI ATRIBUTELOR CAŞCAVALULUI ÎN LUAREA 

DECIZIEI DE CUMPĂRARE 

 

  În adoptarea deciziei de cumpărare a caşcavalului dintre atributele intrinseci,  

consumatorii acordă cea mai mare importanţă gustului (atribut ce a obţinut o valoare medie 

de 9,35) apoi faptului de a fi fabricat din ingrediente naturale (punctaj mediu obţinut: 8,67) şi 

lipsei ingredientelor artificiale (8,47).  
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  Pentru consumatori cele mai importante atribute extrinseci în luarea deciziei de 

cumpărare a caşcavalului sunt: „sigla de calitate” şi „informaţiile de pe etichetă”, atribute ce 

au obţinut punctaje egale. „Forma atractivă” a caşcavalului este al doilea criteriu foarte 

important în achiziţie, urmat de „reputaţia mărcii” şi „accesibilitatea acestuia în orice 

magazin”. Cel mai puţin important atribut pentru clienţi este „ambalajul reciclabil” (punctaj 

4,25), fapt ce denotă o preocupare scăzută a consumatorilor Napolact pentru aspecte legate de 

protecţia mediului. 

 

6.4. PERFORMANŢA PERCEPUTĂ DE CLIENŢI PRIVIND ATRIBUTELE INTRINSECI 

ALE CAŞCAVALULUI MOECIU PRECUM ŞI PE CEA A CONCURENŢILOR 

HOCHLAND ŞI LADORNA 

  

După construirea matricilor Importanţă – Performanță se poate constata că Firma S.C. 

Napolact S.A.  are punctaje mult mai ridicate pentru opt atribute, singura excepţie 

constituind-o atributele legate de textură şi aspect unde Hochland este mai bine situată chiar 

dacă în cazul texturii ambele firme sunt situate în zona care indică “continuarea muncii bine 

făcute” (Figura 10). Napolact deţine 4 atribute în zona ce necesită concentrare în timp de 

Hochland deţine 6 atribute de acest fel (gustul, culoarea naturală, aspectul, lipsa aditivilor, 

lipsa ingredientelor artificiale, valoare nutriţională ridicată, fabricat din ingrediente naturale) 

iar La Dorna 8 (gustul, aroma specială, culoarea naturală, aspect, lipsa aditivilor, fabricat din 

ingrediente naturale, valoare nutriţională ridicată, lipsa ingredientelor artificiale).  

Gustul Napolact este cel mai apreciat dintre cei trei concurenţi chiar dacă necesită 

îmbunătăţiri, aroma specială este cel mai bine apreciată, precum şi celelalte atribute cu 

excepţia texturii şi aspectului. Se poate concluziona că produsul Moeciu marca Napolact este 

foarte bine poziţionat pe piaţă comparativ cu concurenţii ce oferă produse similare deşi 

necesită îmbunătăţiri pentru a atinge performanţa maximă. 
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Fig. 10. Matricile importanţă-performanţă a atributelor intrinseci pentru cele trei firme 

concurente 
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6.5. PERFORMANŢA PERCEPUTĂ DE CLIENŢI PRIVIND ATRIBUTELE 

EXTRINSECI ALE CAŞCAVALULUI MOECIU PRECUM ŞI PE CEA A 

CONCURENŢILOR (HOCHLAND, LADORNA) 

 

Interpretarea matricelor din Figura 11 conferă firmei S.C. Napolact S.A. o poziţie 

stabilă din punct de vedere a performanţei percepute de consumatori, niciun atribut nu se 

situează în zona ce necesită concentrare, însă există un atribut pentru care firma alocă eforturi 

supradimensionate comparativ cu importanţa atributului pentru consumatori: „ambalajul 

reciclabil”.  

Produsul caşcaval Moeciu este considerat ca fiind mai puţin tradiţional decât 

LaDorna, punctajul obţinut de acest produs fiind superior. Totodată ambalajul Hochland este 

considerat mai atrăgător decât cel al caşcavalului Moeciu. Pentru a obţine o performanţă 

superioară firma va trebui să analizeze elementele de atractivitate ale ambalajului concurent 

şi să îmbunătăţească propriul ambalaj. 

În privinţa reputaţiei mărcii, Napolact deţine punctajul cel mai ridicat fiind urmat de 

LaDorna fapt explicabil prin ataşamentul populaţiei faţă de mărcile locale. Acest atribut este 

foarte important în cazul auditului întrucât oferă indicii cu privire la percepţia asupra 

reputaţiei mărcilor producătoare în rândurile consumatorilor.  
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Fig. 11. Matricile importanţă-performanţă a atributelor extrinseci pentru cele trei companii 

concurente 
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6.6. ANALIZA NOTELOR ACORDATE ATRIBUTELOR INTRINSECI ÎN VEDEREA 

ADOPTĂRII STRATEGIILOR DE MARKETING 

 

  Medianele majorităţii atributelor sunt 8 sau 9, neexistând valori mai mici. Cu ajutorul 

modalei se poate observa nota acordată cel mai frecvent de respondenţi. În cazul de faţă, 

“gustul”, “fabricat din ingrediente naturale”, şi “lipsa ingredientelor artificiale” sunt atributele 

care au primit cel mai frecvent nota 10 în timp ce atributul “conţinut redus de grăsimi” a fost 

notat frecvent cu nota 7. 

 

6.7. SEGMENTAREA CLIENŢILOR ÎN FUNCŢIE DE ATRIBUTELE CAŞCAVALULUI 

IMPORTANTE ÎN ADOPTAREA DECIZIEI DE CUMPĂRARE 

 

  În vederea segmentării clienţilor Napolact în funcţie de atributele caşcavalului Moeciu 

ce au o influenţă semnificativă în luarea deciziei de cumpărare s-a realizat o analiză factorială 

utilizând atât atributele intrinseci cât şi cele extrinseci ale acestuia.  

Analiza matricei componentelor după rotaţie a condus la stabilirea a şapte factori 

esenţiali, fiind ulterior definiţi în funcţie de conţinutul elementelor componente: „preocupare 

pentru alimentaţie sănătoasă”,  „estetică şi renume”, „siguranţa alimentului şi 

ergonomicitate”, „avantaj şi disponibilitate”, „atractivitate senzorială”, „natură şi tradiţie”, şi 

„gust”.  

În continuare s-a procedat la realizarea analizei K – Means Cluster în urma căreia s-au 

conturat două grupuri (clustere) unul format din 172 de respondenţi iar celălalt din 42 de 

respondenţi.  

Tabel 2 

Caracterizarea segmentelor în funcţie de apartenenţa la componenta factorială 

Factorul 
Numărul clusterului  

1 2 

F1 Preocupare pentru alimentaţie sănătoasă 1,354 -5,543 

F2 Estetică  şi renume -0,079 0,323 

F3 Siguranţa  alimentului şi ergonomicitate  1,050 -4,298 

F4 Avantaj  şi disponibilitate -0,068 0,278 

F5 Atractivitate  senzorială 0,473 -1,935 

F6 Natură şi tradiţie 0,465 -1,903 

F7Gust 0,043 -0,176 
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Primul grup (format din 172 de respondenţi) acordă o importanţă ridicată alimentaţiei 

sănătoase urmărind aşadar ca produsul achiziţionat să aibă un conţinut scăzut de grăsimi, să 

fie fabricat din ingrediente naturale, să nu conţină aditivi. Important în alegerea caşcavalului 

pentru acest grup este şi factorul „siguranţa alimentului şi ergonomicitate” care include 

atribute precum informaţiile de pe etichetă, calitatea de a fi un produs românesc, precum şi 

securitatea respectiv resigibilitatea ambalajului. Atractivitatea senzorială este importantă 

pentru acest segment însă într-o măsură mai scăzută comparativ cu ceilalţi factori, atribute 

precum: textura, culoarea, aspectul fiind apreciate şi luate în considerare într-o măsură mai 

mică. Acest grup este preocupat de reciclarea ambalajului şi apreciază totodată calitatea 

tradiţională a caşcavalului fără adaosuri de nuci, seminţe, etc. De remarcat este faptul că 

gustul este situat pe ultimul loc în decizia de cumpărare, primordiale fiind atributele şi 

factorii menţionaţi anterior. Pentru acest segment de clienţi, renumele firmei nu are 

importanţă în luarea deciziei de cumpărare iar preţul şi disponibilitatea produsului nu 

contează (Tabelul 2). 

Cel de-al doilea segment de clienţi este negativ legat de elementele faţă de care primul 

grup este legat pozitiv şi invers. Astfel grupul format din 42 de respondenţi este interesat doar 

de atributele exterioare ale caşcavalului precum ambalajul, sigla de calitate, renumele mărcii. 

Factorul „avantaj şi disponibilitate” nu are o importanţă semnificativă pentru aceştia.  

 

6.8. EVALUAREA ORIENTĂRII DE MARKETING A S.C. NAPOLACT S.A. 

 

  Conform factorilor cheie ce indică o orientare de marketing performantă, S.C. 

Napolact S.A. are o serie de aspecte ce trebuie îmbunătăţite. Din cele 15 variabile definitorii 

pentru orientarea de marketing, firma Napolact este percepută ca fiind performantă pentru 

doar 6 variabile care nu se regăsesc printre cele mai importante variabile pentru clienţi 

(Figura 12).   

• Orientarea spre piaţă: S.C. Napolact S.A. nu este percepută de clienţii săi  ca fiind 

performantă pentru nicio variabilă din cadrul acestui factor. Aşadar pentru clienţii săi 

cel mai important atribut în cazul unei firme de lactate este concentrarea pe calitate, 

urmat de încrederea inspirată clienţilor şi capacitatea de a reacţiona prompt la 

plângerile adresate. Analizându-se diferenţele înregistrate între notele acordate pentru 

importanţa atributelor respectiv performanţa firmei, se constată cele mai mari 

diferenţe între importanţă şi performanţă pentru « reacţia promptă la plângeri », 
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„reacţia promptă la sugestii” şi „concentrarea pe calitate”. Aceasta trebuie aşadar să-şi 

îmbunătăţească imaginea pe piaţă printr-o mai mare deschidere spre consumatori.  

„Calitatea produselor” este o variabilă pentru care firma S.C. Napolact S.A., conform 

părerilor consumatorilor trebuie să depună eforturi de îmbunătăţire.  

• Reţea de comunicaţii: firma a înregistrat o apreciere pozitivă pentru atributele 

acestui factor, performanţa percepută pentru variabilele “arie largă de vânzare” şi 

“acordarea de importanţă publicităţii” fiind mai mare decât importanţa acordată însă 

diferenţa nefiind foarte ridicată, fabrica trebuind să continue în aceeaşi direcţie. 

• Unicitatea produselor: S.C. Napolact S.A. este percepută ca având o amprentă a 

unicităţii produselor datorită notelor ridicate acordate de clienţi atributelor “gamă 

largă de produse”, “caracteristici unice ale produselor”, “concentrare pe design”. Se 

recomandă continuarea muncii bine făcute, toate cele trei atribute plasându-se în 

cadranul respectiv. 

• Avantajul preţului: firma nu este percepută ca având avantajul preţului pe piaţă 

întrucât ambele variabile ale acestui factor (“valoare pentru bani”, “preţuri 

competitive”) sunt plasate în cadranul unde firma ar trebui să se concentreze pentru 

îmbunătăţirea situaţiei. Variabila cel mai slab apreciată este legată de valoarea oferită 

pentru banii plătiţi.  

• Forţa de vânzare este pricepută: variabila „magazine proprii” este de o importanţă 

mai scăzută decât performanţa percepută ceea ce denotă faptul că fabrica va trebui să 

continue în acelaşi mod, fiind bine apreciată. Pentru clienţi amabilitatea personalului 

de vânzare este foarte importantă însă firma S.C. Napolact S.A. nu este percepută ca 

având o performanţă ridicată pentru acest atribut, trebuind să îmbunătăţească această 

variabilă. 

 



 

 32

 

Fig. 12. Matricea Importanţă - Performanţă a firmei S.C. Napolact S.A. 

 
 
 

6. 9. ANALIZA PERFORMANŢEI COMPANIEI S.C. NAPOLACT S.A. PERCEPUTĂ DE 

CĂTRE CLIENŢII FIDELI MĂRCII RESPECTIV DE CEI CE NU SUNT FIDELI MĂRCII 

  

   Analiza performanţei percepute de clienţii ce nu se declară fideli mărcii şi cei care se 

declară fideli mărcii relevă în privinţa atributelor intrinseci ale caşcavalului diferenţe 

semnificative. Astfel importanţa acordată gustului este mai mare în cazul celor ce nu se 

declară fideli mărcii. Tot în cazul acestei categorii de clienţi se remarcă importanţa mai mare 

acordată unor atribute precum “lipsa ingredientelor artificiale”, “fabricat din ingrediente 

naturale”. 

   Atributele ce necesită atenţie din partea firmei sunt aceleaşi şi-anume: gustul, 

ingredientele artificiale, fabricarea din ingrediente naturale şi lipsa aditivilor. Aşadar atât 

consumatorii fideli cât şi cei ce nu sunt fideli mărcii, au o percepţie similară asupra 

caşcavalului Moeciu, acesta fiind considerat un produs ce conţine elemente artificiale. În 

vederea atragerii unui număr mai ridicat de clienţi fideli firma ar trebui să îmbunătăţească 

aceste atribute care ar trece în zona atributelor pentru care fabrica este percepută ca 

performantă. 

  În privinţa atributelor extrinseci (Figura 13) se constată faptul că clienţii fideli firmei 

Napolact acordă cea mai mare importanţă atributului extrinsec “produs românesc” (8,30) şi 
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„accesibilitate în orice magazin” (8,12), urmat de „securitatea ambalajului” (8,10). 

Performanţa percepută a firmei S.C. Napolact S.A. de către clienţii ce se declară fideli mărcii 

Napolact este una favorabilă, astfel cu excepţia „preţului” care este perceput ca fiind un 

atribut ce necesită îmbunătăţire  şi a „ambalajului resigilabil” toate atributele extrinseci sunt 

plasate în zona favorabilă firmei şi care indică o continuare a muncii bine făcute în acelaşi 

mod şi în viitor. 

  Atributele extrinseci cele mai puţin importante pentru clienţii fideli firmei Napolact 

sunt: „ambalaj resigilabil”(6,63) „cantitate mare pe bucată preambalată” (6,05) şi „ambalaj 

reciclabil” (4,85). 

 

Fig. 13. Matricea privind performanţa percepută a atributelor extrinseci de către clienţii fideli 

Napolact 

 

 Clienţii ce nu se declară fideli mărcii Napolact acordă cea mai mare importanţă 

“accesibilităţii în orice magazin” (8,38) şi “preţului scăzut” (8,31) urmat de “informaţiile de 

pe etichetă” (7,94) (Figura 14). Aceştia consideră că fiecare dintre aceste trei atribute 

importante în luarea deciziei de cumpărare ar trebui îmbunătăţite de Napolact, fiind plasate în 

zona ce necesită atenţie. Alte atribute, de o importanţă mai scăzută pentru aceştia dar care 

necesită atenţie din partea firmei sunt legate de ambalaj care este perceput ca fiind 

neatrăgător, fără posibilitatea de a resigila produsul şi fabricat din materiale nereciclabile. 

Totodată nemulţumiţi sunt şi de informaţiile oferite de eticheta produsului. Deşi se declară ca 

nefiind fideli  mărcii, apreciază marca Napolact ca având o reputaţie bună, cu siglă de calitate 
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şi conform aprecierilor acestora, produsul caşcaval Moeciu este un produs românesc. Pentru 

această categorie de clienţi produsul este apreciat ca fiind produs în mod tradiţional fără 

inovaţii şi adaosuri de nuci, seminţe, etc acest fapt nefiind apreciat pozitiv de clienţi.  

 

Fig. 14. Matricea Analiză Importanţă- Performanţă privind performanţa percepută a 

atributelor extrinseci de clienţii ce nu se declară fideli Napolact 

 

6.10. ANALIZA COMPORTAMENTULUI DE CONSUM ÎN CAZUL CAŞCAVALULUI 

MOECIU ŞI A PRODUSELOR CONCURENTE 

 

În privinţa frecvenţei de consum a caşcavalului Moeciu 25% dintre respondenţi 

consumă mai mult de o dată pe săptămână comparativ cu Hochland care este consumat de 

doar 6,02%. Cei mai mulţi respondenţi consumă caşcaval Moeciu o dată pe lună (22,2%) 

Foarte ridicat este şi procentul de 16,7% a celor ce consumă acest caşcaval mai rar de o dată 

pe lună. Doar un procent de 2,3 % nu consumă caşcaval Moeciu comparativ cu Hochland 

(unde 25% dintre respondenţi nu consumă) şi LaDorna (unde 29% dintre respondenţi nu 

consumă). Concurenţa firmei S.C. Napolact S.A. pentru produsul Moeciu înregistrează un 

consum scăzut pentru caşcavalurile lor, 32,87% consumă Hochland mai rar de o dată pe lună 

în timp ce caşcavalul Dalia de la LaDorna este consumat mai rar de o dată pe lună de 31% 

dintre respondenţi.  

Supermarketul este locul preferat de achiziţie pentru 124 dintre respondenţi ceea ce 

reprezintă 57% din mărimea eşantionului. 46% preferă şi hipermarketurile iar 37,7% preferă 

magazinul de prezentare al firmei. Magazinele alimentare din cadrul pieţelor agroalimentare 
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sunt preferate de doar 5,6% din totalul eşantionului situându-se pe ultimul loc în cadrul 

preferinţelor consumatorilor.  

6.11. EVALUAREA MĂRCII NAPOLACT 

 
Evaluarea mărcii Napolact şi a percepţiilor clienţilor cu privire la aceasta s-a realizat 

cu ajutorul a cincisprezece afirmaţii faţă de care respondenţii şi-au manifestat gradul de 

acord.  

Analiza este utilă firmei întrucât relevă categoriile de produse faţă de care clienţii sunt 

fideli şi cele faţă de care îşi manifestă respingerea. Un clasament al produselor faţă de care 

clienţii se declară fideli mărcii Napolact indică laptele ca fiind produsul cu cei mai mulţi 

clienţi fideli, urmat de smântână, iaurt şi abia la urmă de brânzeturi. Acest fapt este explicabil 

prin concurenţa foarte intensă în domeniul brânzeturilor, atât naţională cât şi internaţională.  

În ceea ce priveşte conştientizarea mărcii, se poate afirma că simbolul Napolact este 

foarte bine întipărit în conştiinţa consumatorilor, aceştia exprimându-şi acordul total în 

privinţa afirmaţiei „ştiu cum arată simbolul Napolact”. Totodată aceştia recunosc simbolul 

Napolact între mărcile de lactate în proporţie de 46,8%, fără reţineri, 35,2% fiind în acord 

simplu cu această afirmaţie iar 7,9% în acord parţial. Procentul respondenţilor ce nu recunosc 

simbolul Napolact între alte mărci este de 4,1%.  

În privinţa echităţii de ansamblu a mărcii, rezultatele auditului sunt favorabile firmei 

S.C. Napolact S.A. Aşadar 30,6% dintre respondenţi consideră că este normal să cumpere 

marca Napolact chiar sunt şi alte mărci cu produse similare în magazin. 43,1% indică o 

preferinţă pentru marca Napolact chiar dacă în magazin există mărci ce au caracteristici 

similare. Pentru 44% dintre respondenţi este logic să achiziţioneze această marcă chiar dacă 

în magazine sunt mărci similare cu Napolact iar 21,3% nu achiziţionează alte mărci de 

brânzeturi dacă Napolact este prezentă în magazin. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
 
 

Studiul privind evaluarea stadiului de dezvoltare a auditului de marketing în industria 

agroalimentară a permis elaborarea următoarelor concluzii: 

1. Ipoteza potrivit căreia marea parte a companiilor agroalimentare nu întocmesc un 

buget distinct pentru activitatea de marketing a fost confirmată în urma studiului. 

2. Cele mai multe firme, indiferent de dimensiunea lor, atribuie luarea deciziilor de 

marketing factorului decident managerial, neexistând o delimitare concretă între cele 

două funcţii ale firmei. Ipoteza H2 este prin urmare, confirmată în urma studiului, 

marea parte a companiilor intervievate au ca factor de decizie de marketing pe 

administratorul firmei (45%) sau pe managerul acesteia (35,20%). 

3. Ipoteza H3 a fost confirmată în urma cercetării, firmele având în marea parte a 

cazurilor (35,20%) un singur membru în departamentul de marketing. 

4. Observarea pieţei în ansamblul acesteia şi analiza comportamentelor factorilor 

economici a condus la ipoteza potrivit căreia firmele, vor fi orientate cu 

preponderenţă spre vânzări, ipoteză confirmată în urma studiului: 32 de firme au o 

orientare spre vânzări în timp ce 19 firme au o orientare de marketing.  

5. Ipoteza potrivit căreia cea mai mare parte a firmelor vor aprecia satisfacţia clienţilor 

ca fiind cea mai importantă s-a confirmat în urma studiului, 67,71% dintre 

respondenţi au considerat acest aspect cel mai important. 

6. Ipoteza potrivit căreia Internetul este cea mai importantă sursă de informare în 

privinţa auditului de marketing a fost confirmată, 29% dintre respondenţi considerând 

ca atare. 

7. Ipoteza potrivit căreia firmele ce nu au apelat la realizarea unui audit de marketing ar 

prefera birouri specializate exclusiv în audit de marketing în locul firmelor de 

consultanţă a fost confirmată, 35,80% dintre respondenţi apreciind înfiinţarea 

birourilor de audit de marketing ca oportună. 

8.  Ipoteza formulată de TAGHIAN &SHAW (2008) potrivit căreia efectuarea auditului 

de marketing conduce la creşterea profitabilităţii a fost confirmată de toate cele şase 

firme care au realizat un audit. 

9.  Ipoteza potrivit căreia efectuarea auditului de marketing conduce la creşterea 

vânzărilor a fost confirmată de toate cele şase firme care au apelat la realizarea unui 

audit de marketing. 
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10.  Ipoteza potrivit căreia practicarea auditului de marketing conduce la îmbunătăţirea 

activităţii de marketing a fost confirmată. 

11.  Unul dintre principalele inconveniente ale efectuării unui audit de marketing este 

lipsa standardelor în domeniu. 

12. Majoritatea firmelor care au efectuat un audit de marketing consideră oportună 

înfiinţarea unor birouri specializate în audit de marketing.  

În privinţa instrumentului de audit de marketing elaborat, pentru care s-a realizat o 

simulare a aplicării lui, luând ca studiu de caz firma Napolact, se poate afirma că s-au atins 

principalele obiective ante-stabilite. Utilitatea acestuia se dovedeşte prin faptul că se pot 

obţine o serie de informaţii utile firmelor agroalimentare în elaborarea strategiilor de 

marketing şi-anume: 

1. Cu ajutorul instrumentului de audit de marketing al clienţilor se obţin mărcile din 

produsul auditat consumate cel mai frecvent de către clienţi, firma S.C. Napolact S.A. 

deţinând două produse – Moeciu şi Bobâlna – plasate pe primele două locuri în topul 

preferinţelor consumatorilor.  

2. Este posibilă evidenţierea performanţei percepute de clienţi privind atributele 

intrinseci ale produsului firmei auditate precum şi pe cea a concurenţilor. Firma S.C. 

Napolact S.A. este cel mai bine poziţionată în acest sens, deţinând doar 5 atribute ce 

necesită îmbunătăţire comparativ cu Hochland ce deţine 7 atribute şi LaDorna 8 

atribute. Firma va trebui să acorde importanţă sporită şi să îmbunătăţească atribute 

precum: „gust”, „fabricare din ingrediente naturale”, „lipsa ingredientelor artificiale”, 

„lipsa aditivilor” şi „aspectul”. Aşadar firma are o percepţie pe piaţă ca având un 

produs artificial. 

3. Cu ajutorul metodei AIP se poate reda vizual performanţa percepută de clienţi privind 

firma analizată prin prisma atributelor ce indică orientarea de marketing, astfel firma 

S.C. Napolact S.A. s-a dovedit ca având o slabă orientare de marketing, deţinând opt 

atribute în zona ce necesită atenţie şi îmbunătăţire.   

4. Informaţiile obţinute permit crearea profilului clienţilor, astfel există două grupuri de 

clienţi cu interese distincte. Primul grup format din 172 de respondenţi este preocupat 

de o alimentaţie sănătoasă, de siguranţă alimentară şi ergonomicitate, de natură şi 

tradiţie, gust şi atractivitate senzorială. Al doilea grup format din 42 de respondenţi 

este preocupat strict de estetica şi renumele caşcavalului precum şi de avantaj şi 

disponibilitate în procurarea acestuia. 
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Ţinând cont de cercetarea efectuată precum şi de concluziile obţinute, se pot 

desprinde anumite recomandări, cu utilitate practică pentru actorii economici din industria 

agroalimentară: 

1. În ceea ce priveşte studiul privind auditul de marketing în rândul firmelor 

agroalimentare, principalele recomandări sunt menite a creşte rolul marketingului în 

cadrul structurii decizionale ale acestora, prin atribuirea deciziilor legate de marketing 

unor persoane specializate în acest domeniu.  

2. Totodată se recomandă ca firmele să dobândească o orientare de marketing care să o 

înlocuiască pe cea orientată spre vânzări, această soluţie fiind una mult mai profitabilă 

pe termen lung. Se recomandă totodată ca deciziile înalte cum ar fi cele legate de sfera 

marketingului, să fie atribuite unor persoane cu nivel înalt de pregătire în domeniu. 

3. Auditul de marketing ar fi recomandat să devină o profesie independentă, liberală 

precum auditul financiar, datorită faptului că efectele acestuia pentru activitatea 

firmelor agroalimentare se dovedeşte benefică. Înfiinţarea unor birouri specializate 

exclusiv în auditul de marketing ar fi un demers binevenit iar persoane specializate în 

acest domeniu să-şi constituie un organism profesional independent. 

4. Se recomandă o promovare mai intensă a auditului de marketing, prin intermediul 

căreia să fie explicate clar beneficiile sale, etapele şi neplăcerile ce pot apărea pe 

parcursul desfăşurării sale. Canalul de comunicare cel mai eficient ar fi conform 

studiului, Internetul. 

5. Se recomandă totodată o focalizare a atenţiei către auditul intern care îşi are avantajele 

sale motiv pentru care introducerea în COR a profesiei de auditor intern de marketing 

ar fi avantajoasă. Atribuţiile acestuia ar trebui clar stabilite în concordanţă cu etapele 

şi fazele auditului extern care ar veni în completarea acestuia, pentru un plus de 

obiectivitate. 

6. Se recomandă elaborarea unor standarde şi proceduri clare şi specifice pentru noua 

profesie, ţinându-se cont de domeniul de activitate al firmelor. 

7. Elaborarea instrumentului de audit de marketing al clienţilor a reprezentat un prim pas 

în crearea unor instrumente de lucru specifice industriei agroalimentare. Se 

recomandă testarea acestui instrument şi în alte ramuri ale industriei agroalimentare. 
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CONTRIBUŢII PROPRII 

 

 

Cercetarea de faţă aduce un element de noutate în sfera managementului şi 

marketingului agronomic, în primul rând prin tema abordată şi-anume cea a auditului de 

marketing. În cuprinsul acestei cercetări contribuţiile originale şi proprii autorului sunt: 

1. Analiza industriei agroalimentare şi oportunităţile acesteia de dezvoltare cu ajutorul 

auditului de marketing. 

2. Realizarea cu ajutorul unui chestionar o evaluare a stadiului de dezvoltare a auditului 

de marketing în industria agroalimentară clujeană cu două secţiuni distincte în funcţie 

de realizarea sau nerealizarea unui audit de marketing. Un asemenea studiu, din 

cunoștințele autorului, nu a mai fost realizat în România. 

3. Construirea unui instrument de audit de marketing al clienţilor pe care firmele 

agroalimentare îl pot utiliza pentru a-şi audita periodic clienţii, fiind un element foarte 

util prin prisma informaţiilor obţinute în construirea strategiilor de marketing. Metoda 

de analiză propusă este „Matricea Importanţă – Performanţă” datorită faptului că 

oferă posibilitatea reprezentării grafice a poziţiei firmei atât individual cât şi în raport 

cu concurenţii. Instrumentul de audit a fost testat luând ca studiu de caz firma S.C. 

Napolact S.A. din Cluj-Napoca. Utilizatorii instrumentului de audit creat vor avea 

posibilitatea desfăşurării unui audit complex (aplicând toate întrebările din chestionar) 

sau parţial în funcţie de necesităţile companiei la un moment dat (aplicând anumite 

întrebări). După culegerea datelor managerii companiei vor avea posibilitatea de a 

obţine un număr însemnat de informaţii precum şi de a realiza o mulţime de analize 

statistice având ca finalitate obţinerea unei imagini a firmei producătoare văzute prin 

prisma clienţilor acesteia. 
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