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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado(a) estudante:

Parabéns por iniciar este um ciclo de estudos. Acreditamos que você tenha 

escolhido este curso por encontrar nele a oportunidade de desenvolvimento 

profissional e também por encontrar afinidades com as temáticas abordadas 

no decorrer das aulas. Esta disciplina tratará do marketing, segmento em 

grande expansão. 

Por isso, realize com responsabilidade, lendo, refletindo e buscando sempre 

a compreensão de todo o conteúdo. 

Você não irá se arrepender, pois o conhecimento adquirido sempre é bem-

-vindo e em algum momento de sua vida será muito útil. 

Seja persistente não desista, se encontrar dificuldades busque sempre os 

outros canais de estudos oferecidos pela Rede e-Tec Brasil. 

Bem-vindo(a)!

Palavra dos Professores-autores
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Apresentação da Disciplina

Prezado(a) estudante:

A disciplina que você está iniciando é relacionada a um mercado de trabalho 

bastante vasto e que tem ofertado muitas oportunidades aos profissionais 

desta área: o marketing. Ele se originou para atender as necessidades de 

mercado, estimulando o consumo de um bem ou serviço. 

Podemos dizer que o Marketing é também utilizado para “vender” ideias e 

programas sociais. Técnicas de marketing são empregadas em ações políticas 

e em muitos aspectos do cotidiano da vida das pessoas e das organizações. 

Você observou quantas demandas existem para o profissional de Marketing? 

Nossa aula está elaborada para lhe oferecer informações essenciais para a 

sua atuação no mercado profissional. Ela está dividida em 7 aulas, onde des-

creveremos as várias ações ligadas ao marketing, além disso, como quais os 

tipos existentes. Vamos lá? Boa aula!

Prezado(a) estudante:

A disciplina que você está iniciando é relacionada a um mercado de trabalho 

bastante vasto e que tem ofertado muitas oportunidades aos profissionais 

desta área: o marketing. Ele se originou para atender as necessidades de 

mercado, estimulando o consumo de um bem ou serviço. 

Podemos dizer que o Marketing é também utilizado para “vender” ideias e 

programas sociais. Técnicas de marketing são empregadas em ações políticas 

e em muitos aspectos do cotidiano da vida das pessoas e das organizações. 

Você observou quantas demandas existem para o profissional de Marketing? 

Nossa aula está elaborada para lhe oferecer informações essenciais para a 

sua atuação no mercado profissional. Ela está dividida em 7 aulas, onde des-

creveremos as várias ações ligadas ao marketing, além disso, como quais os 

tipos existentes. Vamos lá? Boa aula!
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Aula 1. Evolução do marketing 

Objetivos:

• conceituar marketing;

• reconhecer a história do marketing; e

• compreender os fundamentos da administração de marketing.

Prezado(a) estudante;

Nesta aula apresentaremos um pouco sobre a história do marketing e sua 

evolução. De antemão é preciso dizer que a difusão do marketing pelo mun-

do foi relativamente lenta. Mesmo na Europa, o marketing só começou a 

ser aceito após a Segunda Guerra Mundial. E, hoje, está presente em toda 

a parte. Formal ou informalmente as pessoas e organizações envolvem-se 

em um grande número de atividades. O marketing tem se tornado um in-

grediente cada vez mais indispensável para os sucessos dos negócios. Após 

essas informações iniciais, vamos à aula?

A expressão Marketing, deriva do latim “mercare”, que define o ato de 

comercializar produtos. Enquanto tudo o que se produzia no período da 

revolução industrial era vendido, ou melhor, era comprado, não existia a ne-

cessidade de maiores esforços para realizar a ação de vendas, desta forma, 

ações de marketing eram desnecessárias.

O termo só começou a ser empregado nos EUA, no início do século passado, 

quando surgiram as primeiras instituições para reunir profissionais do setor. 

Observou-se que o sucesso financeiro das empresas muitas vezes depende 

da habilidade do marketing. Finanças, contabilidade, vendas e outras fun-

ções não tem sentido se não houver uma demanda de produtos e serviços 

suficiente para que a empresa obtenha lucro. 

O conceito de marketing substitui e inverte a lógica do conceito de vendas. 
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O significado de marketing envolve a identificação e a satisfação das neces-

sidades humanas e sociais. Kotler e Keller (2006, p. 4) para defini-lo de uma 

maneira simples afirmam que “o marketing supre as necessidades lucrativa-

mente”.

Para Czinkota et al (2001), as trocas de marketing existem porque são be-

néficas para ambas as partes. São adequadas por causa dos princípios da 

especialização do trabalho e da socialização do consumo. 

A essência do marketing é o processo de trocas, nas quais as pessoas ofere-

cem algo de valor um para outro, com o objetivo de satisfazer necessidades 

e desejos.

Observe ainda, algumas considerações mais significativas:

• Marketing é uma função organizacional e um conjunto de procedimen-

tos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os 

clientes, assim como a administração do relacionamento com eles, de 

modo que beneficie a organização e seu público interessado. (AMA - 

American Marketing Association). 

• Marketing é um processo social por meio do quais pessoas e/ou grupos 

de pessoas conseguem aquilo que necessitam e o que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com 

outros (KOTLER e KELLER, 2006). 

• Marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício 

(KOTLER e ARMSTRONG, 1999). 

• Marketing são as ações sistemáticas de uma organização humana com o 

objetivo de realizar trocas para com o seu meio ambiente, visando bene-

fícios específicos (RICHERS, 1986). 

• Marketing se observada de forma pragmática, a palavra assume sua tra-

dução literal: Mercado. Então, pode-se dizer que:

[...] marketing é o estudo do mercado. Uma ferramenta administrativa 

que auxilia na observação de tendências e a criação de novas oportuni-

dades de consumo visando à satisfação do cliente e respondendo aos 

objetivos financeiros e mercadológicos das empresas de produção ou 

prestação de serviços (FRAGA, 2006). 

De acordo com as informações 
do site http://pt.wikipedia.org/

wiki/Marketing, o conceito 
atual de marketing engloba a 

constituição de um satisfatório 
relacionamento em longo prazo 

do tipo ganha-ganha nos 
quais indivíduos e grupos obtêm 

aquilo que desejam. 
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Conheça a seguir um pouco da história do Marketing em nosso país.

1.1 Eras da história do marketing
No Brasil, a evolução do marketing pode ser visualizada através das seguin-

tes décadas:

Década de 1950, a orientação era voltada essencialmente para as vendas. 

A economia brasileira apresentava-se bastante acelerada nos processos de 

industrialização. Porém, o mercado ainda era incipiente. Embora algumas 

empresas praticassem o marketing, o enfoque de vendas ainda sobrevivia. A 

partir da década de 50 o marketing passa a ser ensinado nas universidades 

brasileiras.

Década de 1960, o marketing começa a ser mais assimilado, inicia-se um 

processo de crescimento e, assim, começa a ser utilizado de forma integra-

da. Nesse período, a concorrência entre as empresas é pequena. 

No panorama político, alguns acontecimentos  ocorrem com a chegada de 

empresas no Brasil e a expansão da classe média urbana, que iria absor-

ver todos os bens produzidos, contribuiriam decisivamente para a aplicação 

efetiva dos conceitos do marketing de forma bastante consciente. Outros 

fatos importantes dessa época foram: o desenvolvimento de marcas como 

Coca-Cola, Marlboro, Pepsi; a criação dos shoppings centers; o crescimento 

e a profissionalização da propaganda; e o desenvolvimento da promoção de 

vendas.

Década 1970, devido à modernização da indústria, há um avanço também 

no marketing surgindo, assim, o Marketing de produtos industriais. Nes-

te período, as empresas ainda tinham como preocupação fundamental a 

operacionalização da produção, na qual o consumo intensifica-se cada vez 

mais. Nessa época que se multiplicam os supermercados, shoppings centers 
e franchising. Surge o marketing de exportação, em conformidade com a 

participação do Brasil em diversos mercados.  

Década 1980  o marketing passa por momentos difíceis, em concordância 

com o rumo tomado pela economia, principalmente, com o aumento da 

inflação. Nesse período, a arma poderosa, utilizada pelas empresas frente à 

concorrência é o preço. Sendo assim, o Marketing Mix perde terreno diante 

do quadro econômico no qual viveu o país.

Segundo o site http://www.
eumed.net/libros-gratis/2006a/
mfnb/1a.htm

Segundo o site http://www.
eumed.net/libros-gratis/2006a/
mfnb/1a.htm

Segundo o site http://www.
eumed.net/libros-gratis/2006a/
mfnb/1a.htm
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Década 1990, o avanço tecnológico neste período teve um forte impacto 

no mundo do marketing. O comércio eletrônico revolucionou o processo da 

logística, distribuição e formas de pagamento. Os serviços de atendimento 

ao consumidor, entre outras inovações, tornaram possível uma gestão de 

relacionamento com os clientes em larga escala. A Internet se consolidou 

como uma nova via de comunicação.

O marketing de serviços abrange seu ponto máximo e as formas como os 

produtos podem chegar ao consumidor são bastante diversificadas. Nesse 

período ocorre a abertura econômica forçando os fabricantes nacionais a 

uma preocupação contínua com a qualidade e a redução nos custos de seus 

produtos. 

Década de 2000, a virada do milênio culminou com a implantação da te-

levisão a cabo, a popularização da telefonia celular e a democratização dos 

meios de comunicação, especialmente via Internet. A World Wide Web 

amadureceu e nos primeiros anos desta década surgiram uma infinidade de 

pesquisas e publicações sobre webmarketing e comércio eletrônico, revolu-

cionou a logística como a oferta de produtos, e o cliente passou a ter infor-

mações e poder de barganha. A mídia espontânea  conseguida por esforços 

de assessoria de imprensa, relações públicas, marketing social, começa a 

tomar o espaço da propaganda tradicional. 

A partir de 2010  é marcada pela inserção da rede mundial de computado-

res e um novo comportamento de compra on line, porém não há pesquisas 

ou publicações a respeito de uma tendência principal, como o marketing de 

busca. O que surge da academia é que há uma nova interrelação entre os 

meios, o acesso do consumidor ao mercado e as formas de comunicação 

entre as empresas e os consumidores.

Para Drucker (2002), o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. 

A meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou o 

serviço se adapte a ele e venda por si só. 

Para Sparemberger e Zamberlan (2011), o marketing deve ser compreendido 

não só no antigo sentido de vender (“dizer e vender”), mas também de sa-

tisfazer as necessidades do cliente. Para você entender melhor: se um profis-

sional de marketing fizer um bom trabalho de identificação dessas necessi-

dades, desenvolver produtos de valores superiores, definir bem seus preços, 

fizer uma boa distribuição e promoção, esses produtos serão vendidos com 

Segundo a página http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Marketing

Segundo a página  http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Marketing#D.C3.A9cada_
de_2010
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muita facilidade.

O papel do marketing é administrar a demanda de bens e serviços. 
Cobra e Tejon (2006) destacam que para identificar as necessidades e 
os desejos não atendidos, o Marketing deve empregar as ferramentas 
de pesquisa de mercado. Isso significa que os produtos devem ser 
concebidos de maneira que venha suprir as necessidades e desejos 
apontados pelos consumidores.

Agora que você já reconheceu como o marketing se desenvolveu no Brasil, 

apresentaremos o conceito de administração de marketing.

1.2 Administração de marketing
A administração de Marketing  é o processo de planejamento e execução da 

concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para 

criar trocas que satisfarão metas individuais e organizacionais. 

Nas empresas dos anos 50, o marketing ocupava apenas um lugar modes-

to no serviço comercial, composto por alguns vendedores e empregados, 

mas aos poucos, essa função foi ampliando, progressivamente, e colocada 

no mesmo plano das outras direções de produção, financeira e de recursos 

humanos.

Nos dias de hoje  pode-se observar a mesma empresa praticando diferentes 

filosofias de marketing ao redor do mundo e ver empresas usando filosofias 

diferentes do marketing em um mesmo mercado. Pode-se identificar na evo-

lução do marketing as seguintes filosofias para sua administração conforme 

Kotler e Keller (2006):

a) Orientação para produção: é um dos conceitos mais antigos nas rela-

ções comerciais. Os consumidores preferem os produtos fáceis de encontrar 

e de preços baixos. Os gerentes de organizações orientadas para a produção 

concentram-se em atingir alta eficiência de produção e distribuição. Válido 

quando a demanda excede a oferta ou quando a empresa busca diminuir 

custos de produção e distribuição. Também utilizado quando uma empresa 

deseja expandir seu mercado.

Segundo a página http://www.
faceca.br/bsi/documentos/
pem_aula1.doc

Segundo a página http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Marketing
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b) Orientação para produto: os consumidores darão preferência aos pro-

dutos que oferecem mais qualidade, desempenho superior ou que possuem 

aspectos inovadores.  As organizações orientadas para produto objetivam 

fazer produtos superiores, melhorando-os continuamente. Um produto 

novo ou aperfeiçoado não será necessariamente bem sucedido, a menos 

que tenha o preço certo e seja vendido de forma adequada.

c) Orientação para vendas: geralmente os consumidores e empresas por 

vontade própria não compram os produtos em quantidade certa. Cabe à 

organização empreender esforços de vendas e promoção. A orientação para 

as vendas é praticada de maneira mais enfática com produtos pouco procu-

rados, os compradores dificilmente pensam em compras.

d) Orientação para o cliente: a função principal da empresa não é mais 

produzir e vender, mas satisfazer a clientela, consultando-a antes de produzir 

qualquer produto, via estudos de mercado e com base nessa consulta, caso 

seja favorável, oferecer-lhes produtos, serviços, ideias de qualidade e valor, 

para que os consumidores voltem a comprar e a falar bem da empresa e de 

seus produtos.

e) Orientação para a sociedade: centrado no cliente. Ao invés de persua-

dir, passa a “plantar”. Passa não mais a encontrar os clientes certos para seu 

produto, mas sim os produtos certos para o seu cliente. Sustenta também  

que a organização deve determinar as necessidades, desejos e interesses do 

mercado-alvo e então proporcionar aos clientes um valor superior de forma 

a manter ou melhorar o bem-estar do cliente e da sociedade. 

Vamos apresentar a seguir as aplicações do Marketing

1.3 Aplicações do marketing
Kotler e Keller (2006) destacam que as pessoas envolvem-se no marketing 

de bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, or-

ganizações, informações e ideias. Observe cada um desses elementos.

• Bens: bens tangíveis ou produtos constituem a maior parte do esforço de 

produção de marketing da maioria das empresas. A economia do Brasil 

produz e comercializa a cada ano bilhões de produtos frescos, enlata-

dos, ensacados e congelados. Além de milhares de carros, refrigeradores, 

televisores, máquinas e vários outros bens, que sustentam a economia 

Segundo o site http://
www.slideshare.net/

profissionalizando/
marketing-830091

Segundo http://pt.wikipedia.
org/wiki/Marketing
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moderna. Não somente as empresas colocam bens no mercado, com o 

advento da internet, até mesmo indivíduos comercializam seus produtos 

com eficiência.

• Serviços: à medida que a economia evolui, uma proporção cada vez 

maior de suas atividades se concentra na produção de serviços. Na atual 

economia brasileira a geração de receitas com serviços ultrapassa a da 

produção de produtos. Entre os serviços estão classificados: empresas aé-

reas, hotéis, locadoras, pessoal de manutenção e reparos, barbeiros, es-

teticistas, assim como aqueles profissionais que trabalham em uma em-

presa ou para ela, como advogados, engenheiros, contadores, médicos, 

programadores, consultores, etc. Muitas ofertas ao mercado consistem 

em um mix variável de bens e serviços. No caso de um restaurante, por 

exemplo, oferece produtos e serviços.

• Eventos: em determinados períodos, empresas promovem eventos 

como grandes feiras, espetáculos artísticos, comemorações, entre outros. 

Eventos esportivos globais como a copa do mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016 que serão realizados no Brasil, são promovidos agres-

sivamente tanto para empresas como para o público alvo para destes 

eventos. Há toda uma categoria de profissionais que se encarregam de 

planejar reuniões, e elaborar detalhes de um evento, a fim de se assegu-

rar de que tudo sairá conforme o planejado.

• Experiências: organizando diversos serviços e mercadorias, é possível 

criar, apresentar e comercializar experiências. A exemplo do Beto Car-

reiro World que alia experiência e diversão: os clientes visitam um lugar 

de conto de fadas, a ilha dos piratas, uma casa mal assombrada, velho 

oeste, zoológico, etc. o mesmo acontece em Buenos Aires, na Argentina, 

onde os clientes podem apreciar uma boa refeição e ao mesmo tempo 

assistir a um show ao vivo de tango. Há também o mercado para ex-

periências customizadas, como a empresa que está preparando viagens 

espaciais para levar pessoas, a partir de 2014, a ver o planeta terra da 

estratosfera. Uma viagem aproximadamente de uma hora de ida e volta 

em um foguete espacial.

• Pessoas: o marketing de celebridades tornou-se um negócio importan-

te. Hoje, toda estrela de cinema, um cantor, uma banda de música, tem 

um agente, um empresário e ligações conta uma agência de relações 

públicas. Cada vez mais  artistas, músicos, jogadores de futebol, diretores 

Segundo http://www.portaladm.
adm.br/AMKT/AMKT3.htm
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de empresas, médicos, advogados bem sucedidos, entre outros profissio-

nais, estão buscando a ajuda de empresas de marketing de celebridades. 

Percebe-se que algumas pessoas são, particularmente, hábeis em realizar 

seu marketing pessoal. Pense em Roberto Carlos, Paula Fernandes, entre 

outros. O consultor Tom Peters, mestre do marketing pessoal, aconselha 

as pessoas a se tornarem uma “marca”.

• Lugares: diferentes lugares, cidades, estados, regiões e países compe-

tem ativamente para atrair turistas, fábricas, sedes de empresas e novos 

moradores. Entre os profissionais de marketing de lugares estão espe-

cialistas em desenvolvimento econômico, agentes imobiliários, bancos 

comerciais, associações de negócios locais e agencias de publicidade e 

de relações públicas. Para alimentar o turismo, os eventos locais a cidade 

de Florianópolis, assim com Canela e Gramado, por exemplo, seduzem 

pessoas de todas as faixas etárias por meio de propagandas, relações 

públicas e outas comunicações, destacando a vantagem das cidades e 

de seus eventos,

• Propriedades: são direitos intangíveis de posse, tanto de imóveis como 

de bens financeiros. Direitos de propriedade são comprados e vendidos, 

e isso leva um esforço de marketing. Imobiliárias trabalham para pro-

prietários de imóveis ou para quem as procura para comprar e vender 

imóveis residenciais e comerciais. Já as instituições financeiras estão en-

volvidas no marketing de produtos e serviços financeiros, para pessoas 

físicas e jurídicas.

• Organizações: trabalham sistematicamente para construir uma imagem 

sólida e positiva na mente de seu público alvo. Para tanto, investem em 

identidade corporativa. Por exemplo, a empresa Camera cuja matriz está 

localizada na cidade de Santa Rosa/RS, atua na produção de sementes, 

no plantio da soja, transformação e venda de produtos de oleaginosas, 

coloca em seus anúncios o slogan “da semente ao sabor”. Universida-

des, museus, grupos de teatro e organizações sem fins lucrativos usam 

o marketing para melhorar sua imagem pública e competir por público 

e recursos.

• Informações: podem ser produzidas e comercializadas como um pro-

duto. É essencialmente isso que escolas e universidades produzem e 

distribuem, mediante um preço, aos pais, aos alunos e a comunidade. 

Enciclopédias e grande parte dos livros de não ficção vendem informa-

segundo http://www.portaladm.
adm.br/AMKT/AMKT3.htm

segundo http://www.portaladm.
adm.br/AMKT/AMKT3.htm

segundo http://www.portaladm.
adm.br/AMKT/AMKT3.htm

segundo http://www.portaladm.
adm.br/AMKT/AMKT3.htm
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ções. Revistas, como a Veja e jornais como Zero Hora, Correio do Povo 

fornecem informações sobre o contexto.  A produção, a embalagem e 

a distribuição de informações constituem um dos principais setores eco-

nômicos da sociedade de hoje. Até mesmo empresas que comercializam 

produtos físicos tentam agregar valor pelo uso da informação. 

• Ideias: toda a oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica. 

A exemplo da Natura: na fábrica produz cosméticos; na loja, vende espe-

rança. Produtos e serviços são plataformas para a entrega de algum con-

ceito e benefício. Os profissionais de marketing estão sempre às voltas 

com a promoção de ideias como “amigos não deixam amigos dirigirem 

alcoolizados” e “a vida em primeiro lugar”.

Como você teve oportunidade de verificar, marketing se aplica em todo e 

qualquer tipo de empresa que apresenta situações econômicas comprome-

tidas, empresas com estancamento ou com escassos recursos econômicos e 

técnicos, visando ajustar circunstâncias de mercado, assim como em empre-

sas que apresentam crescimento.

À medida que o marketing exerce papel fundamental no desempenho das 

empresas, ele também é responsável pelo sucesso de diversas iniciativas de 

empreendedores ou pessoas que organizam, atuam ou assumem o risco de 

um novo negócio.

Resumo
O assunto principal desta aula foi o marketing. Seu histórico, o conceito, as 

filosofias e aplicações. Para fixar: você observou que o marketing une a um 

satisfatório relacionamento em longo prazo do tipo ganha-ganha nos quais 

indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam. 

Agora que você já pôde reconhecer as primeiras informações sobre o que é o 

marketing, daremos prosseguimento as aulas lhe apresentando  o ambiente 

do marketing. Vamos lá?

Segundo http://www.portaladm.
adm.br/AMKT/AMKT3.htm
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Olá estudante. 

Esta aula será dedicada ao tema ambiente do marketing. Isso porque o am-

biente de marketing de uma empresa pode ser considerado como um sis-

tema aberto recebe influencias do meio externo. Ele é constituído de par-

ticipantes e forças de diferentes dimensões que mudam constantemente, 

pelo fato de cada uma delas interferir, e influenciar com as demais forças do 

ambiente. 

O ambiente de marketing  oferece oportunidades e ameaças. Empresas bem-

-sucedidas sabem a importância de estar sempre observando e se adaptando 

ao ambiente em mutação. Por isso, traremos para você as informações prin-

cipais para que você esteja também atento(a). Boa aula!

Para que a empresa possa sobreviver e se desenvolver é preciso que acom-

panhe o ambiente constantemente e se antecipe as mudanças. As empresas  

devem rastrear as tendências e buscar as oportunidades, para isso são ne-

cessárias duas competências essenciais: inteligência de marketing e pesquisa 

de marketing, para coletar informações sobre o ambiente de marketing e 

também dos clientes e concorrentes.

Para Grewal e Levy (2012) os profissionais de marketing se conscientizaram 

mais das mudanças atuais sobre o que os clientes querem em relação aos 

produtos ecologicamente corretos adaptando, assim, suas ofertas de bens e 

serviços. Ao prestar atenção às necessidades dos clientes e monitorar conti-

Aula 2. O ambiente de marketing

Objetivos:

• reconhecer o ambiente do marketing; e

• compreender a importância do ambiente para o desenvolvi-

mento do marketing.

Segundo a página http://
www.ebah.com.br/content/
ABAAAANgUAE/analise-macro-
ambiental

Segundo a página http://
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nuamente o ambiente de negócios no qual a empresa opera, um bom pro-

fissional de marketing poderá identificar oportunidades potenciais.

Preste atenção na Figura 01 para entender o Ambiente de Marketing

A figura ilustra  os fatores que afetam o ambiente de marketing, cujo com-

ponente essencial é, como sempre, os consumidores. Eles podem ser dire-

tamente influenciados pelas ações da empresa local, dos concorrentes da 

empresa e dos parceiros integrados que trabalham com ela para produzir e 

fornecer bens e serviços. O consumidor é o centro de todos os esforços de 

marketing. Uma das metas do marketing, baseado em valores, é oferecer 

maior valor para os consumidores do que os concorrentes oferecem. As em-

presas usam uma variedade de ferramentas para ficar de olho nas atividades 

dos concorrentes e se comunicarem com seus parceiros integrados.

As empresas e seus fornecedores, intermediários de marketing, clientes, 

concorrentes e os diferentes públicos operam em um ambiente de forças e 

tendências que dão forma e oportunidade e impõem ameaças. Essas forças 

representam fatores que a empresa precisa controlar, monitorar e aos quais 

precisa reagir. No contexto econômico, as empresas e os consumidores são 

cada vez mais afetados por forças globais que se mantem em constantes 

alterações no ambiente da empresa. 

O ambiente de marketing de uma empresa é formado de microambiente 

Figura 1
Fonte: Grewal e Levy (2012)

Segundo a página http://books.
google.com.br/books?id=7I6IA
MtldX4C&printsec=frontcover&

hl=pt-BR
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e macroambiente. Veja mais informações sobre eles: nos tópicos 2.1 e 2.2:

2.1 Microambiente e macroambiente
O microambiente  é constituído de forças próximas à empresa que afetam 

sua capacidade de atender seus clientes – a empresa, fornecedores, clientes, 

concorrentes e os diferentes públicos relacionados com a comunidade.

A função principal da empresa é atrair e reter clientes construindo relaciona-

mentos através do valor do produto ou da satisfação dos clientes. Para que 

isso possa ocorrer há a necessidade da integração entre os elementos do 

microambiente. Suas principais forças são:

a) A Empresa: a maioria das empresas estão estruturadas por setores, como: 

finanças, pesquisa e desenvolvimento, compras, produção, contabilidade, 

recursos humanos. Todos estes grupos  formam o ambiente interno e, em 

conjunto, têm um impacto sobre os planos e as ações de marketing.

b) Os Fornecedores: são organizações que oferecem os recursos necessá-

rios para a empresa produzir seus bens e serviços. Os fornecedores  são um 

elo importante no sistema geral de entrega de valor da empresa ao consu-

midor. Eles proveem os recursos necessários para a empresa produzir seus 

bens e serviços, constitui um elo importante no sistema de entrega de valor 

para o cliente.

c) Os Intermediários: os intermediários do marketing ajudam a empresa 

a promover, vender e distribuir seus bens aos compradores finais. Podemos 

citar os revendedores, empresas de distribuição, varejistas, atacadistas e in-

termediários financeiros.

d) Os Clientes: são pessoas que compram produtos e serviços. A empresa 

deve estudar seus clientes de perto. A empresa pode ter diversos tipos de 

clientes. Os mesmos podem ser estratificados por idade, sexo, estilo de vida, 

classe social, entre outros. 

e) Os Concorrentes: são empresas concorrentes, com as quais a empresa 

compete por clientes e recursos, como: pessoas, matéria-prima, tecnologia, 

regiões geográficas, entre outros. 

f) Os Revendedores: são canais de distribuição. Atacadistas ou varejistas 

Segundo a página http://
pt.scribd.com/doc/2608129/O-
AMBIENTE-DE-MARKETING
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que ajudam a empresa a encontrar clientes ou vender para eles.

A empresa precisa estudar detalhadamente o mercado onde se encontram 

seus dirigentes. Cabe à ela estruturar sua estratégia de atuação mercadoló-

gica, e esta atuação está diretamente ligada aos produtos, serviços e recur-

sos que pode disponibilizar. Sob esta visão os mercados podem ser classifi-

cados  em:

• Mercados consumidores: indivíduos e famílias que compram bens e 

serviços para consumo pessoal;

• Mercados de negócios: compram bens e serviços para processamento 

posterior ou para utilizá-los em seu processo de produção;

• Mercados revendedores: compram bens e serviços para revendê-los 

com uma margem de lucro.

• Mercados governamentais: são constituídos de órgãos do governo 

que compram bens e serviços para produzir serviços públicos;

• Mercados internacionais: são compradores de outros países, incluindo 

consumidores, produtores, revendedores e governos.

Os mercados podem ser classificados  em:

• Mercado de Massa: no mercado de massa a empresa prefere não reco-

nhecer os diferentes segmentos que compõem o mercado. O mercado 

de massa é também conhecido como mercado não diferenciado. Os mo-

tivos de sua defesa são baseados em custos;

• Mercado Diferenciado: no mercado diferenciado a empresa decide 

operar em dois ou mais segmentos de mercado, mas projeta em progra-

ma separado em relação a produtos e mercados. O mercado diferenciado 

eleva as vendas, mas também os custos;

• Mercado Segmentado: no mercado segmentado a empresa dirige es-

forços de marketing a grupos de consumidores selecionados, para poder 

atendê-los melhor e mais facilmente;

• Mercado Concentrado: no mercado concentrado a empresa concentra 

Segundo o portal http://www.
portaladm.adm.br/AMKT/

AMKT3.htm
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suas forças numa determinada área de atuação, quando a mesma possui 

recursos limitados. Em vez de ir à procura de uma pequena participação 

num grande mercado, a empresa procura uma grande fatia num merca-

do menor.

Cada tipo de mercado possui características especiais que exigem um 
cuidadoso estudo por parte do vendedor. É extremamente importan-
te e muito vantajoso identificar os diferentes grupos de mercado e 
desenvolver não somente os bens e serviços adequados as suas ne-
cessidades, mas todo o planejamento de marketing.

Assim como verificamos a existência de diferentes tipos de mercado, vemos 

também a existência de diferentes tipos de públicos. Mas o que quer dizer 

públicos? 

Público  consiste em qualquer grupo que tenha um interesse atual ou poten-

cial na organização ou que possa causar um impacto em sua capacidade de 

atingir seus objetivos. São eles:

• Públicos financeiros: influenciam a capacidade da empresa de obter fun-

dos. Bancos, casas de investimentos, acionistas constituem os principais 

públicos financeiros;

• Públicos ligados à mídia: publicam notícias, artigos e editoriais. Entre eles 

estão jornais, revistas e as estações de rádio e televisão;

• Públicos governamentais: a administração deve levar em conta as medi-

das tomadas pelo governo, os profissionais de marketing devem frequen-

temente consultar advogados para se informar sobre questões relaciona-

das à segurança do produto e à propaganda enganosa, entre outras;

• Grupos de interesse: as decisões de marketing da empresa podem ser 

questionadas por associações de consumidores, grupos ambientais e 

grupos minoritários, entre outros. O departamento de relações públicas 

pode ajudar a empresa a se manter em contato com esses grupos;

• Públicos locais: incluem associações comunitárias e moradores da região 

da empresa;

• Público geral: a empresa precisa se preocupar com a postura do público 

Segundo a página http://
www.ebah.com.br/content/
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geral em relação a seus produtos e atividades. A imagem pública de uma 

empresa afeta suas vendas;

• Públicos internos: incluem funcionários, gerentes, voluntários e diretores. 

Grandes empresas utilizam boletins internos e outros meios para infor-

mar e motivar seu público interno. Quando os funcionários se sentem 

bem na empresa, é percebido pelo do público externo.

No mercado atual, valores intangíveis afetam gradativamente as relações das 

empresas com seus públicos. Tais valores se configuram em responsabilidade 

social, credibilidade, reputação e conceitos que a sociedade tem de determi-

nada organização ou de seu produto.

Surge a necessidade de criar uma comunicação integrada que, quando bem 

planejada dentro das organizações, torna-se, um poderoso instrumento no 

desenvolvimento de estratégias que viabilizam o relacionamento entre as 

empresas e o seu público de interesse.

Macroambiente:
É constituído de forças maiores que afetam o microambiente. Essas for-

ças podem oferecer oportunidades ou ameaças à empresa. Diversos auto-

res como Sparemberger e Zamberlan (2011); Kotler e Keller (2006) Cobra 

(2009) destacam que as principais forças no macro ambiente da empresa 

são as variáveis: demográficas, econômicas, políticas, naturais, tecnológicas, 

e culturais. A seguir acompanhe o significado de cada uma dessas forças

Forças demográficas: correspondem ao estudo da população humana em 

termos de idade, sexo, taxa de nascimento, taxa de mortalidade, instrução, 

crença religiosa, densidade, localização, gênero, raça, ocupação, etc. Geral-

mente os profissionais de marketing combinam dados sobre diversas carac-

terísticas demográficas.
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É preciso saber administrar as forças do macroambiente, para tornar proble-

mas ou ameaças em oportunidades para novos produtos ou para os produ-

tos atuais. O ambiente  pode ser homogêneo e heterogêneo de acordo com 

a estrutura. É homogêneo quando há pouca mistura de mercado e hetero-

gêneo quando há múltiplos diferenciais de mercados.

A população mundial cresce consideravelmente e essa população em cres-

cimento significa mais necessidades humanas a satisfazer. Dependendo do 

poder de compra, isso também pode significar oportunidades de mercado 

em crescimento. Daí a necessidade de você reconhecer as forças que podem 

influenciar:

Forças econômicas: Consiste em fatores que afetam o poder de compra e o 

padrão de consumo das pessoas. Os mercados dependem tanto do poder de 

compra como dos consumidores. Por essa razão, uma das alternativas é an-

tecipar-se aos acontecimentos, exercendo previsões econômicas coerentes.

Forças políticas: este ambiente é constituído de leis, agências governamen-

tais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações e 

indivíduos na sociedade. A cada dia surgem novas leis que interferem no 

negócio de vários segmentos. São leis que regulam as localizações de em-

presas, regas sobre poluição, que regulam a propaganda, que controlam os 

preços, que protegem os consumidores, etc. 

Forças naturais : inclui os recursos naturais que os profissionais de marke-
ting usam como subsídios ou que são afetados pelas atividades de marke-
ting, como: a poluição e a escassez de agua atingem as maiores cidades do 

mundo. 

Figura 2
Fonte: Kotler (1998)
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Forças tecnológicas: as mudanças tecnológicas têm ocorrido em uma ve-

locidade cada vez maior. São decorrentes de inovações frequentes, tornam 

os produtos e processos de fabricação obsoletos. É talvez a força mais signi-

ficativa que molda o destino das pessoas. A pesquisa e o desenvolvimento 

são necessários em uma empresa. A tecnologia gera maravilhas como os 

antibióticos, os transplantes de órgãos, os notebooks e a internet. Novas 

tecnologias geram novos mercados, entretanto, toda nova tecnologia subs-

titui a anterior.

Dessa forma, a tecnologia passa a influenciar cada aspecto no composto de 

marketing, da pesquisa instantânea conduzida por computadores, passando 

por novos produtos baseados em nova tecnologia e atingindo o desempe-

nho dos produtos.

Forças culturais: É constituído de instituições de outras forças que afetam 

os valores, as percepções, as preferências e os comportamentos básicos de 

uma sociedade. A cultura exerce influência no comportamento e na prefe-

rência dos compradores. As pessoas incorporam uma visão de mundo que 

define seu relacionamento com as demais pessoas. A preferência por produ-

tos pode variar de região para região, dependendo da formação da cultura 

das pessoas.

As crenças e valores centrais são passados de pais para filhos  e reforçados 

pelas escolas, pela Igreja, pelas empresas e pelo governo. Exemplo: casa-

mento, trabalho, honestidade, caridade.

2.2  Análise ambiental
Os principais valores de uma sociedade são expressos pela maneira como 

as pessoas veem elas mesmas, as organizações, a sociedade, a natureza e o 

universo.

Para Churchil e Peter (2000), a “análise ambiental é a prática de localizar as 

mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e seus merca-

dos”. As informações resultantes  podem ajudá-los a identificar as oportu-

nidades para servir melhor seus mercados, criando valor superior. A análise 

também pode ajudar a identificar ameaças à capacidade de uma organiza-

ção em manter sua vantagem competitiva, sobreviver e prosperar. É impor-

tante também ter  algumas percepções sobre as visões das pessoas: 

Segundo a página http://
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a) Visão que as pessoas têm de si mesmas: as pessoas utilizam produtos, 

marcas e serviços como meios de autoexpressão e compram produtos e ser-

viços que têm a ver com sua visão sobre si mesmas.

b) Visão que as pessoas têm dos outros: observadores notaram a mu-

dança da sociedade do eu para a sociedade “do nós”. Essa tendência implica 

uma forte demanda por produtos e serviços de apoio social que melhoram 

a comunicação direta entre as pessoas, como, por exemplo, clubes e férias 

em família.

c) Visão que as pessoas têm das organizações: um número cada vez 

maior de pessoas estão dispostas a trabalhar em grandes organizações es-

perando que em troca, elas realizam trabalhos sociais. Essa tendência suge-

re que as organizações precisam encontrar novas maneiras de conquistar 

a confiança de seus funcionários e consumidores. Elas precisam rever sua 

propaganda para ter certeza de que suas mensagens são honestas. Muitas 

estão se vinculando as causas nobres, avaliando sua imagem junto a públicos 

importantes, se utilizam de relações públicas para construir uma imagem 

mais positiva.

d) Visão que as pessoas têm da sociedade: a postura das pessoas em 

relação a sociedade varia. Os patriotas a defendem, os reformista desejam 

mudá-la e os descontentes querem deixá-la. A visão que as pessoas têm da 

sociedade influência seus padrões de consumo, seus níveis de economia e 

sua postura em relação ao mercado.

e) Visão que as pessoas têm da natureza: a postura das pessoas em 

relação à natureza varia. Algumas se sentem dominadas por ela, outras se 

sentem em harmonia com ela e outras ainda procuram dominá-la. Recente-

mente as pessoas passaram a perceber a que natureza é finita e frágil e que 

pode ser destruída ou estagnada pelas atividades humanas. O amor pela 

natureza está levando a um aumento no número de acampamentos, trilhas, 

passeios de barcos, pescaria e outras atividades realizadas ao ar livre.

f)  Visão que as pessoas têm do universo: as pessoas têm deixado de 

lado o materialismo e a ambição desenfreada e buscado valores mais per-

manentes, como: a família, comunidade e fé, e uma certeza maior do que 

é certo ou errado. Esse novo espiritualismo afeta os consumidores em tudo, 

dos programas a que assistem, a livros que leem aos produtos e serviços que 

compram. Exemplo: serviço, viagens a locais sagrados ou místicos.
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Note que a compreensão da visão que as pessoas têm sobre as ações que 

envolvem o ambiente se faz motivado através da análise de suas necessi-

dades. Todo o processo de tomada de decisão se alinha na sensação das 

necessidades satisfeitas. A motivação advém de forças conscientes à ação. A 

motivação do consumo é baseada em necessidades cujos níveis variam entre 

os consumidores.

Resumo
Esta aula apresentou para você o ambiente do marketing. Cumprindo este 

objetivo, foram listados os microambientes e os macroambientes, as visões 

das pessoas, os tipos de forças, o público e o mercado. 

Quando falamos em ambiente, no início da aula, você pode ter pensado 

em várias coisas. Pode ter imaginado o ambiente empresarial, o ambiente 

de desenvolvimento das ações. No decorrer da aula, buscamos apresentar e 

definir elementos componentes do ambiente  de marketing para você ficar 

atento a esses elementos e suas variações.  Na próxima aula, traremos alguns 

conceitos fundamentais do marketing.
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Aula 3. Conceitos fundamentais    
  do marketing

Objetivos:

• reconhecer os princípios do marketing;

• definir e conceituar os 4 Ps do mix de marketing;

• compreender a relação entre vendas e marketing; e

• classificar os produtos conforme sua fase dentro do seu ciclo de 

vida e dentro da matriz BCG.

Prezado(a) estudante. 

A função do marketing é lidar com o meio ambiente, com os valores, normas 

e a cultura geral da sociedade. As organizações, na busca da sua sobrevi-

vência, se auto afirmam e se orientam pelas necessidades e exigências do 

mercado que é atribuído pelas pessoas. 

A evolução do marketing passou a considerar o relacionamento como forma 

de obter vantagem competitiva em um ambiente de negócios. A satisfação 

dos desejos e das necessidades dos consumidores evoluiu para a oferta de 

valor para os clientes. Como você pode ver, o marketing é uma  “arma” de 

bastante utilidade nas instituições e para que você tenha domínio do tema, 

nesta terceira aula, traremos alguns conceitos fundamentais. 

3.1 Marketing
O verdadeiro papel do marketing é administrar a demanda de bens e ser-

viços, estimulando o consumo e atendendo as necessidades e desejos dos 

consumidores.

Para Kotler (1998) marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 
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oferta e troca de produtos de valor com outros. 

Para atingir as metas organizacionais é preciso determinar as neces-
sidades e desejos dos consumidores e proporcionar a satisfação dese-
jada de forma mais eficiente que seus concorrentes.

O marketing integra todas as funções de uma empresa e fala diretamente 

com o consumidor através de propaganda, dos vendedores e de outras ati-

vidades do composto.

O conceito de marketing baseia-se em alguns aspectos principais:

1. Está orientado para a produção, dando preferência para que os consu-

midores consigam encontrar, facilmente, os produtos e que sejam de baixo 

custo e sua distribuição em massa;

2. Está orientado para o produto oferecendo qualidade e desempenho supe-

rior ou que tenham características inovadoras, com preço certo, promovido 

e distribuído de forma adequada;

3. Está orientado para as vendas, vendendo mais coisas para um maior nú-

mero de pessoas, planejando e criando meios para saber identificar e conse-

guir êxito nos resultados projetados, identificando as necessidades e desejos 

das pessoas com a finalidade de obter maior lucro.

Conforme afirmam Kotler e Keller (2006) as vendas estão relacionadas a 

necessidade do vendedor; o marketing relacionadas a necessidade do com-

prador. A venda se preocupa com a necessidade do vendedor de transformar 

seu produto em dinheiro; o marketing, com a ideia de satisfazer as neces-

sidades do cliente por meio do produto e de todo um conjunto de coisas 

associadas e sua criação, entrega e consumo final. 

Dessa forma, algo necessita mover o marketing. O ponto de partida para o 

seu estudo são as necessidades, desejos e demandas, pois as pessoas pre-

cisam de roupas, alimentos, moradia, transporte, educação, entre outros.  

Veja cada uma delas :

• Necessidade: estado de privação de alguma satisfação humana. Nin-

guém precisará criá-las nos consumidores, elas emergem espontanea-

mente. Exemplos: alimentação, roupas, segurança, afeto, associar-se, 

Segundo http://www.slideshare.
net/profissionalizando/

marketing-830091
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conhecimento;

• Desejo: carência por satisfações específicas para atender às necessida-

des. Referem-se, portanto, às formas para satisfazer necessidades (mol-

dados pela cultura e características individuais);

• Demanda: é a satisfação dos desejos humanos através de trocas mone-

tárias ou escambo;

Além dessas necessidades, existem os desejos e preferências. Muitas vezes, 

são coisas que não necessitamos para sobreviver, mas que desejamos. Esse 

conjunto de necessidades e desejos criam demandas que serão atendidas 

pelos produtos dos bens e serviços desejados.

Na verdade sempre que pensamos num novo produto, a primeira pergunta 

que deve ser realizada é: Existe demanda para isso?

3.2 Troca e transações
Uma transação envolve várias ações: pelo menos dois eventos de valor, acor-

do que diz respeito às condições, momento do acordo e local do acordo. 

Geralmente existe um preceito legal para apoiar e exigir o cumprimento do 

pacto entre as partes. Sem uma legislação contratual, as pessoas poderiam 

ver as transações com certo grau de desconfiança e todos sairiam perdendo.

A troca é um processo de criação de valor, pois normalmente deixa as partes 

envolvidas em melhor atuação. Quando se chega a um acordo, dizemos que 

ocorre uma transação. Uma transação é uma troca de valores entre duas ou 

mais partes. 

Para a efetivação da troca, depende das duas partes.

A troca  conceito central do marketing, envolve a obtenção de um produto 

desejado de alguém oferecendo algo em troca. Para que o potencial de troca 

possa existir, cinco condições são essenciais:

1. Que existam pelo menos duas partes;

2. Que todas as partes possuam algo que possa ter o valor para as outras 

partes;

Segundo http://www.j2da.
com.br/Img/Propaganda/
resumo%20de%20
marketing%20palandi.doc
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3. Que todas as partes tenham capacidade de comunicação e de entrega;

4. Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de 

troca;

5. Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação.

Em um sentido mais abrangente, os profissionais de marketing têm como 

foco provocar uma resposta comportamental da outra parte. Uma empresa 

deseja comercializar um determinado item, um candidato deseja um voto, 

um clube deseja um membro ativo, um grupo de serviço social deseja a ado-

ção de uma causa.

O marketing consiste na tomada de ações que provoquem a reação 
desejada de um determinado público.

Temos ainda Kotler e Keller (2006) afirmando que, para realizar trocas bem 

sucedidas, os profissionais analisam aquilo que cada uma das partes espera 

da transação. Simples situações de troca podem ser mapeadas por meio da 

identificação de dois participantes e do fluxo de desejos e ofertas existentes 

ente eles.

Sendo assim, as trocas bem-sucedidas  pressupõem a obtenção, pelas partes 

envolvidas, de algo que as satisfaça, quer seja lucro, prazer ou solução de 

problemas. Uma venda em que apenas uma das partes é satisfeita não cons-

titui em uma troca bem-sucedida, ou seja, é mau  negócio.

3.3 Composto de marketing – 4 Ps
A intervenção de uma organização em seus meios, tanto interno quanto 

externo se realiza através do composto de marketing.

O processo de adoção de estratégias de marketing consiste em quatro ele-

mentos que são: Produto; Preço; Promoção; Praça (distribuição ou ponto 

de venda). Atualmente o composto de Marketing é conhecido internacio-

nalmente como “Os 4 Ps do Marketing” . Por esse motivo, diversos países 

trataram de traduzir para o seu idioma, os 4 grupos, em palavras que man-

tivessem a grafia iniciada por “P”. 

Kotler (1985) define o composto de Marketing como “o conjunto de fer-

Para Kotler e Keller (2006) uma 
pessoa pode obter ou produzir 

um produto de quatro maneiras. 
Ela pode produzir o produto 

caçando, pescando ou colhendo 
frutos. Pode utilizar a força para 

obter o produto, assaltando 
ou roubando. Pode mendigar 
como fazem os moradores de 

rua para conseguir comida. Ou 
então pode oferecer um produto, 

serviço ou dinheiro em troca de 
alguma coisa que deseja.

Segundo http://materialmba.
blogspot.com.br/2006/03/

marketing-de-sade.html

Segundo http://www.
portaldomarketing.com.br/

Artigos/4_Ps_do_Marketing.
htm
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ramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado alvo”. 

Conheça os Ps do marketing: 

Cada variável engloba uma série de atividades. As mais comuns em cada um 

dos quatro Ps são:

Quadro 1: Composto de Marketing
Composto de Marketing

Produto Preço Promoção Praça

Variedade de produtos
Qualidade;

Características;
Opções;
Estilos; 

Nome de marca;
Embalagem; 
Tamanhos;
Serviços;

Devoluções.

Lista de preços;
Descontos;
Concessões;
Subsídios;

Período de pagamento;
Condições de financiamento.

Propaganda;
Venda pessoal;

Promoção de vendas;
Relações públicas; 

Merchandising

Canais; 
Cobertura; 
Variedades;
Localização;

Estoque;
Transporte.

Fonte: Adaptado de COBRA; BREZZO (2010).

Figura 3 - Os 4 Ps e suas Inter Relações
Fonte: autores
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3.4 O composto de marketing como   
 estratégia
Segundo McCarthy (1960), “a estratégia mercadológica do composto de 

marketing pode ser definida como o conjunto de variáveis controláveis que 

a empresa pode usar para influenciar as respostas dos consumidores, po-

dendo ser classificadas em quatro fatores: produto, preço, ponto de venda e 

propaganda e promoção.” Neste item, lhe apresentaremos cada um desses 

quatro fatores. Veja:

O primeiro “P” Produto: qualidade, apresentação e  mar-
ca.
Produto  é qualquer coisa que possa ser oferecida e que satisfaça necessida-

des e desejos de um mercado, inclui não só bens ou serviços, mas também 

marcas, embalagens, serviços aos clientes e outras características. Não ne-

cessariamente o produto precisa ser físico, mas também podem ser serviços, 

locais, organizações, ideias, etc.

Para entender melhor o que é um bem, há necessidade de compreender 

que não se trata somente de algo tangível (palpável ou físico), que as pes-

soas compram e levam para casa .  Os serviços também são considerados 

produtos, como exemplo: as férias em um hotel ou um show de um artista 

famoso.

Qualquer que seja o planejamento ou a estratégia mercadológica implica 

antes estudarmos e conhecermos o produto . Todas as considerações sobre 

preços, vias de distribuição, propaganda, etc. decorrem do estudo do pro-

duto e da identificação e localização daqueles a quem se pretende vender: 

o mercado. O empresário, ao fazer o planejamento do que vai comercializar 

leva em consideração aspectos qualitativos, para verificar as características 

que o consumidor quer no produto, bem como o uso a que este se destina. 

Deve ainda analisar considerações quantitativas, para saber quantas unida-

des do produto devem ser produzidas para atender à demanda do mercado. 

O consumidor, ao tomar sua decisão de compra, o faz levando em conta 

aspectos tangíveis e intangíveis:

• Os aspectos tangíveis podem ser o tamanho, a cor, o modelo, o estilo, 

a embalagem, rotulagem, etc.;

• Já os aspectos intangíveis podem ser a marca, as garantias, a imagem, o 

status que decorre do seu consumo, os serviços agregados, etc.;

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAl-oAC/

componentes-marketing

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAl-oAC/

componentes-marketing

Segundo http://www.acemprol.
com/marketing-basico-e-

descomprlicado-t2813-10.html

Kotler (1985), escreve que um  
produto é um bem ou tudo 

aquilo que pode satisfazer a um 
desejo. Buscando os meios e 

opções disponíveis que possam 
satisfazer desejos, aos quais se 

pode chamar de produtos, as 
pessoas atribuem a cada um 

deles um valor, na razão direta 
da possibilidade de suprir e 

atender com maior ou menor 
satisfação ao desejo.
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O estudo e o conhecimento de qualquer produto devem considerar três ca-

racterísticas básicas: qualidade, apresentação ou embalagem e marca. 

Para auxiliar um pouco mais sua compreensão da definição de produto apre-

sentamos um último conceito, escrito por GRIFFIN (2001, p.228): “produto 

é o conjunto de atributos, funções e benefícios que os clientes compram. 

Primeiramente, eles podem consistir de atributos tangíveis (físicos) ou in-

tangíveis, como aqueles associados aos serviços, ou uma combinação de 

tangíveis e intangíveis”. 

Assim sendo, cabe conhecer os pontos falhos de qualidade e garantias dos 

produtos concorrentes, para tomar a iniciativa da comparação sempre que 

necessário.

A este contexto ainda estão presentes a apresentação e a marca do produto.  

McCarthy (1960) destaca que a marca é o nome, termo, símbolo, grupo de 

palavras e letras, desenho ou combinação dos elementos citados, usados 

para identificar bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vende-

dores, distinguindo-se dos demais produtos ou serviços concorrentes. 

O segundo “P” preço, sua formação no contexto do Valor.
Podemos considerar que o preço é a expressão monetária do valor de um 

bem, ou ainda: o preço é o valor que o consumidor está disposto a pagar no 

ato da compra de um bem. 

Podemos considerar preço  como:

• o volume de dinheiro cobrado por um produto e ou serviço;

• a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se 

adquirir a propriedade ou uso de um produto.  O consumidor ao comprar 

um produto paga o preço e recebe os benefícios dele;

• apenas uma parte do custo total que os clientes pagam numa troca, que 

também inclui várias outras variáveis;

• único componente do composto de marketing que gera receita e é um 

dos principais elementos na determinação da participação de mercado 

de uma empresa e de sua rentabilidade;

Segundo http://www.acemprol.
com/marketing-basico-e-
descomprlicado-t2813-10.html

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAl-oAC/
componentes-marketing

Aos pontos qualitativos de cada 
item de venda dos produtos 
são acrescentadas as garantias, 
que são os meios pelos quais 
são asseguradas ao consumidor 
proteção contra defeitos de 
fabricação do produto e que 
influenciam sua aceitação.
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A determinação do preço  de um produto ou serviço nem sempre é uma ta-

refa simples. É preciso considerar que, quando bem posicionado, o preço de 

um produto ou serviço é fator primordial ao sucesso do plano de marketing. 

Podemos distinguir quatro aspectos essenciais, que norteiam o critério de 

determinação de preço: o custo, a concorrência, o consumidor e os elos da 

cadeia de valor.

Diante do contexto em que a economia se torna cada vez mais globalizada 

e complexa, cria-se a necessidade de gerar produtos cada vez mais competi-

tivos, acarretando especialmente na diminuição dos custos.

O custo de um produto engloba todos os seus componentes: pesquisa, de-

senvolvimento, matérias-primas, industrialização, embalagem, rotulagem, 

mão de obra, propaganda, promoção de vendas, distribuição, impostos, ta-

xas, administração, desperdícios, encargos sociais, entre outros.

Além do custo real estabelecido dos investimentos em instalações, móveis, 

máquinas, equipamentos e implementos, dentre outros, que devem fazer 

parte da formação do preço do produto, depreciações, impostos, taxas, ad-

ministração, desperdícios, encargos sociais, etc.

A não consideração destes custos resulta na formação de preços irreais, que 

(a médio e longo prazo) comprometem os resultados financeiros da empre-

sa. 

Ao falar em preços competitivos, não se pode esquecer-se de analisar as prá-

ticas adotadas pela concorrência. Pode-se dizer que a concorrência corres-

ponde à situação de um mercado em que os diferentes produtores ou ven-

dedores de um determinado bem ou serviço atuam de forma independente 

frente aos compradores ou consumidores, com vista a alcançar um objetivo 

para o seu negócio, que são os lucros. As vendas ou quota de mercado po-

dem utilizar diferentes instrumentos, tais como os preços, a qualidade dos 

produtos, os serviços, pós venda, etc.

 De certo modo, no mercado existe um grande número de vendedores (em-

presas) e de compradores, cujos preços podem contemplar a sua compara-

ção com os preços praticados pela concorrência e o seu impacto nos resulta-

dos planejados, em face de eventuais ajustes concorrências.

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAl-oAC/

componentes-marketing
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Algumas empresas são forçadas a adotar como critério seguir o preço do 

concorrente, diante da impossibilidade de competir, oferecendo preços su-

periores aos vigentes e aceitos, mesmo comprometendo suas margens e 

diminuindo seus resultados.

Destaca-se que por vezes empresas meramente seguem o preço de algum 

concorrente no mercado. Há também empresas que, sejam analisando as 

suas margens ou até diminuindo-as, trabalham com preços “agressivos”, 

objetivam ofertar preços inferiores aos de seus concorrentes e assim tomar-

-lhes a fatia de mercado.

Há ainda os preços promocionais, por objetivarem promover a atração da 

clientela, e aumentar as vendas, pelo desejo inspirado na oferta e da vanta-

gem do preço reduzido.

Se para pensarmos em preço, temos o concorrente, também necessitamos 

pensar no cliente. O Cliente é toda pessoa física ou jurídica que visita, procu-

ra ou adquire bens ou serviços para o seu consumo. 

É comum o ditado popular de que “o cliente é rei”. Não somente como dita-

do popular, mas para atraí-los, é essencial uma estrutura de produção, ou de 

serviços compatível com as necessidades identificadas, pois a delicadeza não 

sustentará por muito tempo serviços sem qualidade. O cliente  é a pessoa 

que recebe os produtos resultantes de um processo no intuito de satisfazer 

suas necessidades e de cuja aceitação depende da sobrevivência de quem 

os fornece.

O consumidor recebe diariamente uma carga basante grande de informa-

ções de preços, prazos, características dos produtos, através de veículações 

de informções da concorrência. De um modo geral, pode-se dizer que está 

bem informado. Devido a esta carga de informações continuamente seus 

níveis finais de exigência, sempre serão mais críticos.

Com a ampla abertura das importações e o crescente incremento da concor-

rência , os preços devem ser muito bem estudados e trabalhados para que 

não afetem a execução das metas da empresa expressas nas vendas. Definir 

se um preço tem valor justo, e não apenas mais caro ou mais barato do que 

se dispõe o consumidor a pagar, está inteiramente relacionado ao menor ou 

ao maior interesse despertado neste consumidor. O valor justo de um pro-

duto pode ser estabelecido pelo elo de valor que o interesse enseja. Quando 

Segundo a página http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Consumidor

Segundo a página http://
www.acemprol.com/
marketing-basico-e-
descomprlicado-t2813-10.html
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apresentadas as necessidades e desejos de um consumidor, aliada a capaci-

dade de sua satisfação dada por um determinado produto, o interesse que 

ali se cria pelo produto, estabelece um elo de valor que pode ser estimado. 

O desejo  que um produto consegue despertar no consumidor cria as condi-

ções para que a percepção de preço aconteça, criando o que chamamos de 

Elo de Valor. Quando as necessidades e desejos de um consumidor se aliam 

com a capacidade de sua satisfação dada por um determinado produto, o in-

teresse que se cria e estabelece um elo que pode ser valorizado, e embutido 

no preço final do produto. De acordo com o Elo de Valor o cliente percebe 

um mesmo preço como mais ou menos caro.

O atendimento  de tais necessidades e desejos podem ser expresso em va-

lores pelo consumidor, ou seja, até quanto ele está disposto a pagar por tal 

satisfação.

 De outro lado, o preço que se pode atribuir a um produto em sua oferta aos 

consumidores, deve levar em conta não apenas seus custos de produção, 

comercialização e lucro desejado, mas também a demanda (e nela as neces-

sidades e desejos) que ele objetiva atender. Analisando essas informações, 

fica o questionamento: qual é o preço ideal de um produto? O preço ideal 

de um produto é simplesmente aquele que o cliente julga justo e que, ao 

mesmo tempo, é interessante lucrativamente para a empresa? É importante 

salientar que como parte do processo de troca, uma empresa fornece um 

bem ou serviço, ou alguma combinação dos dois, em troca de dinheiro. 

Grewal e Levy (2012) apresentam três elementos de precificação:

• Precificação baseada em custos: é a estratégia de precificação em que 

uma empresa, primeiramente determina os custos de produção ou for-

necimento do produto e, em seguida, acrescenta uma quantia predeter-

minada maior do que esse total para chegar ao preço de venda;

• Precificação baseada na concorrência: é a estratégia em que uma em-

presa torna seus preços menores, igual ou maior do que os da concor-

rência;

• Precificação baseada em valor: é a estratégia de precificação em que a 

empresa primeiramente determina o valor do produto do ponto de vista 

do cliente e, consequentemente estabelece o preço;

Segundo a página http://
www.infonauta.com.br/index.

php/2010/os-4-ps-preco/

Segundo a página http://
www.acemprol.com/
marketing-basico-e-

descomprlicado-t2813-10.html
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- O terceiro “P” ponto de venda e suas abordagens
O “P” de “ponto-de-venda” , também é conhecido como praça ou canal de 

distribuição e pode ser descrito como sendo uma rede organizada de órgãos 

e instituições que, em combinação, executam todas as funções necessárias 

para ligar os fabricantes aos usuários-finais a fim de realizar a tarefa de ma-
rketing. De uma forma mais simples, distribuição em marketing significa 

disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e conve-

niente para ser adquirido e ela pode ser realizada através de Praças e canais 

de marketing.

O ponto de venda ou distribuição  pode ser entendido como a combinação 

de agentes através dos quais o produto flui, desde o vendedor inicial (geral-

mente o fabricante) até o consumidor final.

O produto desejado, com um preço justo, deve estar acessível ao cliente, isto 

é, num local onde ele possa comprá-lo no momento em que desejar.

Uma empresa para a distribuição de seu produto  pode depender de uma 

logística planejada, utilizar atacadistas, distribuidores, varejistas, serviços de 

correios, de loja própria, ou de qualquer outro canal para distribuir seus pro-

dutos nos seus pontos de distribuição.

As decisões de canais de distribuição  afetam diretamente as outras decisões 

da empresa e envolvem compromissos em longo prazo. Apesar de ser tão 

importante para as empresas, a distribuição ainda é um tema que pouco in-

teressa para algumas se comparado aos demais P’s. Por outro lado, existem 

empresas que administram de forma eficaz a distribuição de seus produtos 

e esse acaba sendo seu maior diferencial competitivo. As opções de escolha 

levam em consideração, notadamente, os custos, as características dos pro-

dutos, a área geográfica que se quer atingir, a promoção que determinados 

canais podem oferecer para os produtos, a concorrência e a tradição. Decidir 

pelo canal de distribuição que se pode usar leva em conta fatores como: 

valor do produto, frequência de compra, preferências dos consumidores, e 

características do produto.

Quanto à disposição dos produtos no ponto de venda, estes devem ser co-

locados nas áreas de maior tráfego, de forma a serem vistos pelo maior 

número possível de pessoas. Por isso, iremos lhe apresentar agora às praças 

e canais e distribuição:
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- Distribuição – praça e os canais de Marketing
É importante informar que, a distribuição física dos produtos é, apenas, um 

aspecto da distribuição estruturada pelos planejadores de marketing. A dis-

tribuição envolve os canais de marketing, distribuição física e o serviço ao 

cliente.

Uma empresa  que está surgindo no mercado irá começar com um mercado 

limitado, como intermediários que serão: alguns representantes de vendas, 

atacadistas, varejistas estabelecidos no local, transportadoras, e alguns ar-

mazéns já estabelecidos na região em que irá comercializar seus produtos. 

Mas o mais difícil continua sendo convencer esses intermediários a comer-

cializarem a linha de produtos da empresa.

Os autores, clássicos dessa área, que estamos utilizando afirmam que, como 

Kotler, Keller (2006), os sistemas de canais variam de acordo com a necessi-

dade que a empresa terá para colocar seus produtos no mercado, utilizando 

o canal que melhor atender as exigências na região que escolher se estabe-

lecer. (KOTLER, KELLER, 2006). 

Delegar parte do trabalho de venda a intermediários significa renunciar a 

uma parte do controle sobre como e para quem são vendidos os produtos. 

Porém, os fabricantes obtêm diversas vantagens com a utilização de inter-

mediários . 

a) Muitos fabricantes não dispõem de recursos financeiros para comerciali-

zar seus produtos diretamente;

b) Em alguns casos, a comercialização direta simples não é viável;

c) Os fabricantes que estabelecem seus próprios canais podem obter um 

retorno maior investido mais em seu negócio principal.

Em geral, os intermediários alcançam maior eficiência quando disponibili-

zam mercadorias em larga escala e as tornam acessíveis nos mercados-alvo. 

Por meio de seus contatos, experiência, especialização e escala de operação, 

os intermediários normalmente oferecem à empresa mais do que ela pode 

conseguir trabalhando sozinha . 

O fabricante e o consumidor final fazem parte de todos os canais.
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A figura 04 ilustra vários canais de marketing de bens de consumo e de ma-
rketing industriais, cada um com uma extensão diferente. 

Um canal de nível zero (também chamado de marketing direto) consiste 

em um fabricante que vende diretamente ao consumidor final. Os melhores 

exemplos são vendas de porta em porta, reuniões domiciliares com demons-

trações (reuniões de vendas), mala direta, telemarketing, vendas pela televi-

são, vendas pela internet e lojas do próprio fabricante. 

Um canal de um nível conta com um único intermediário, como um varejis-

ta. Um canal de dois níveis conta com dois intermediários. Um canal de três 

níveis contem três intermediários.

Desta forma, os canais são os meios que uma empresa pode escolher para 

entrar em contato com os seus clientes potenciais. Se os clientes potenciais 

não estiverem conscientes da existência de um produto, eles não irão com-

prá-lo. Existe uma grande variedade de canais diferentes que uma empresa 

pode utilizar. Conheça cada um deles: 

a) Vendas diretas

As vendas diretas são um canal caro de ser operado e limitam-se a bens in-

dustriais de alto valor. O grosso dos gastos com propaganda é despendido 

com bens de consumo – em especial com os de baixo preço, que são itens 

contínuos de compra, como os alimentos e os materiais de consumo domés-

tico. Bens de consumo costumam ser vendidos por distribuidores, atacadis-

tas e varejistas, e não por meio de vendas diretas; ainda assim é necessário 

que a empresa tenha uma equipe de vendedores para realizar vendas junto 

Figura 4 - Canais de Distribuição
Fonte: Las Casas (2010).
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aos distribuidores, atacadistas e varejistas.

As características do produto que a empresa coloca a disposição para o mer-

cado  irá influenciar na escolha dos canais de marketing mais adequados . O 

número de níveis dos canais de distribuição também afetarão os preços, por 

causa dos níveis de descontos que estarão inseridos na estrutura de preços.

Num mundo perfeito, a venda direta face a face do vendedor com o cliente 

daria a uma empresa a possibilidade máxima de fazer a sua mensagem che-

gar ao cliente e fechar a venda . No mundo real, porém, isso não acontece 

porque não existe uma relação custo/benefício positiva. Por essa razão, to-

das as empresas usam uma mistura de técnicas de venda diretas e indiretas.

As vantagens das vendas pessoais:

• Permitem uma comunicação de “mão dupla” entre comprador e vende-

dor;

• O vendedor pode adequar a apresentação segundo as necessidades indi-

viduais dos clientes;

• O vendedor pode negociar diretamente preços, entrega e descontos;

• O vendedor pode fechar a venda;

• O vendedor pode monitorar o nível de satisfação do cliente.

b) Distribuidores

Nas indústrias de bens de consumo os distribuidores podem ser varejistas, 

atacadistas ou até mesmo empresas que vendem para atacadistas. Vendas 

diretas aos clientes costumam representar uma proporção maior de vendas 

do que no caso dos bens de consumo, mas o uso de agentes comissionados 

e distribuidores é uma prática bastante comum. Um distribuidor assume o 

papel de vendedor no lugar do fabricante e a maioria dos distribuidores têm 

equipes próprias de vendedores para lidar com clientes.

Uma equipe direta de vendas pode ser estruturada:

• Por produto;
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• Por área;

• Por conta.

Os distribuidores também podem ser designados seguindo-se esse mesmo 

esquema.

c) Telemarketing

O telemarketing envolve vendas e marketing por telefone e não por contato 

físico direto. Já foi constatado que, em geral, o telemarketing é mais efi-

ciente quando completa as atividades das equipes de venda de campo, em 

vez de substituí-las por completo. Os resultados alcançados são bons, pois 

podem ser dados 40 a 50 telefonemas por dia – ao passo que a média de 

visitas pessoais, para vendas diretas, é de 6 a 10 por dia.

d) Mala-direta

A mala-direta inclui vendas pelo correio e o uso de campanhas por meio de 

material impresso. Esse material, enviado pelo correio para clientes poten-

ciais que constam de um mailling list, contém informações sobre um produ-

to específico. O sucesso da mala-direta depende de um bom mailing list, e 

um baixo índice de retorno (de até 2%) são considerados normais.

e) Distribuição

A distribuição física envolve não apenas a armazenagem de estoques, mas 

também a comunicação dentro da rede de distribuição. A proximidade da 

fábrica com o mercado consumidor é mais importante para as empresas que 

vendem produtos de valor menor do que as empresas que vendem bens 

industriais de valor elevado. Mas a manutenção de estoques na fábrica, em 

armazéns ou em centros logísticos é uma parte importante da estratégia de 

distribuição, pois determina se você pode oferecer um serviço igual ou me-

lhor que o dos seus concorrentes.

f) Serviço ao cliente

No que se refere ao plano de distribuição, na maioria das vezes o que inte-

ressa são os aspectos do serviço ao cliente que afetam a distribuição. Isso se 

relaciona, na verdade, ao nível de disponibilidade do produto para o cliente. 
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Distribuição significa colocar o produto na praça certa, para o cliente certo, 

na hora certa. Na teoria, você quer oferecer aos seus clientes 100 por cento 

de disponibilidade do produto. Na prática, porém, isso é impossível. É ne-

cessário encontrar um ponto de equilíbrio entre os custos e os benefícios 

envolvidos. 

As empresas devem avaliar periodicamente o desempenho dos interme-

diários em relação aos padrões como quotas de vendas, níveis médios de 

estoque, tempo de entrega ao cliente, tratamento dado a mercadorias da-

nificadas ou perdidas e cooperação nos programas promocionais e de trei-

namento . 

- O quarto “P” promoção de vendas
Há um ditado popular que diz: “A propaganda é a alma do negócio”  e, real-

mente, ele tem toda a razão, pois se não divulgarmos o produto aos clientes, 

eles não saberão da sua existência e não poderão adquiri-lo.

Para Kotler e Keller (2006) a comunicação de marketing é o meio pelo qual 

as empresas buscam informar, persuadir, lembrar os consumidores, direta ou 

indiretamente, sobre os produtos e marcas que comercializam. Num certo 

sentido, a comunicação de marketing representa a “voz” da marca e é o 

meio pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com 

os consumidores.

A comunicação de marketing contribui de diversas formas com os consumi-

dores. Eles podem conhecer ou ver como e por que um produto é usado, 

por qual tipo de pessoa, quando e onde, podem receber informações sobre 

quem o fábrica e o que a empresa e a marca representam. A comunicação 

de marketing permite as empresas conectar suas marcas a outras pessoas, 

lugares e eventos, experiências, sensações e objetivos. Posicionando a marca 

na memória e criando a imagem da marca.

São cinco as principais ferramentas da promoção: propaganda, promoção 

de vendas, relações públicas e publicidade, força de vendas e marketing di-

reto. Leia com atenção cada uma delas, pois todas tem a mesma importância 

como ferramenta de promoção.

a) Propaganda  - é um item que está inserido dentro da promoção e juntas 

desempenham papel fundamental na ideia de valor para o cliente. A propa-

ganda se torna importante porque informa os clientes sobre os produtos e 
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intensifica a necessidade de comprá-los. 

É um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, 

empresa ou política que visa influenciar a atitude de um grupo de pessoas 

para uma causa, pisição ou atuação. 

Vale ressaltar que a propaganda influência na escolha do consumidor. A pro-

paganda, além de transmitir informações sobre os produtos, oferece infor-

mações sobre a empresa é necessária porque tem a capacidade de informar 

um grande número de clientes ao mesmo tempo. É importante, também, 

pois ajuda o consumidor a criar ou aumentar a percepção dos atributos dos 

produtos e dos pontos fortes da empresa.

Exemplos de propaganda: anúncios impressos e eletrônicos, espaços exter-

nos das embalagens, encartes das embalagens, manuais, cartazes, folhetos, 

catálogos, anúncios, outdoors.

b) Promoção de vendas  – entre as ferramentas de promoção de vendas 

estão: cupons, concursos, prêmios, brindes, amostras, demonstrações, fi-

nanciamento a juros baixos, entre outras e possuem três características dis-

tintas: 

• Comunicação: que visa atrair a atenção dos consumidores; 

• Incentivo: que visa estimular o consumo; 

• Convite: que objetiva convidar para uma transação imediata.

Promoções de vendas são ferramentas usadas pelos profissionais de marke-
ting . Quantas vezes não recortamos selos em embalagens para concorrer a 

um carro ou uma casa? Dois exemplos atuais de promoção de vendas: 

• Preenchimento de um cupom nos postos Ipiranga para um sorteio em  

que os premiados ganharão Cross Fox e 1 ano de combustível grátis. 

• Promoção de vendas do Boticário que foi veiculada na televisão, na qual 

todos os consumidores que compraram um valor superior a x reais con-

correm a carros, vales-produto e meio milhão de reais.

Esses são exemplos que têm como objetivo aumentar as vendas e fazer com 
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que os consumidores sejam atraídos pelas promoções e optem por comprar 

da empresa e não dos concorrentes .

c) Relações públicas  – se do desenvolvimento de convites, junto ao consu-

midor, utilizando histórias da empresa ou da criação de produtos reconheci-

dos no mercado. Pode, até mesmo, valer-se de institutos sociais e obras de 

caridade de que a empresa participa. 

Como exemplo estão os kits para a imprensa, palestras, seminários, rela-

tórios anuais, doações, publicações, relações com a comunidade, mídia e 

identidade empresarial.

d) Publicidade  - é toda comunicação que não é paga pela veiculação. Por 

exemplo, quando um artigo sobre um produto é publicado em um jornal ou 

revista. As características do produto são comunicadas ao público sem ônus 

para a empresa.

e) Força de vendas  – é a ferramenta mais eficaz em termos de custos nos 

estágios finais do processo de compra, no desenvolvimento da preferência, 

convicção e ação do consumidor. A venda pessoal envolve relacionamento 

ao vivo, imediato e interativo com o consumidor, permitindo uma relação 

duradoura.

f) Marketing direto  – a identificação do potencial de retorno do marketing 

direto é fácil de ser percebida. Basta imaginar a quantidade de ações de 

marketing em massa que se recebe diariamente sem participar do público-

-alvo a que elas se destinavam.

Quantas vezes você escutou apelos para que comprasse um determinado 

CD quando você detesta aquele estilo de música? Ou quantas propagandas 

de cerveja existem para que você compre determinada marca em detrimento 

de outra, e você nem toma bebidas alcoólicas?  

Esse é um dos principais motivos pelo qual o marketing direto vem ob-

tendo sucesso e crescimento no Brasil e no mundo, nos últimos tempos. 

Ele identifica quem a empresa deve atingir e direciona sua estratégia de 

marketing até essas pessoas, que é seu público alvo. Veja algumas ferra-

mentas do marketing direto:

• Mala direta: principal representante do marketing direto é uma forma 
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de comunicação direta, dirigida a quem pretendemos informar sobre um 

produto ou serviço. Quanto mais personalizada a mensagem, maior será 

o impacto do destinatário ao recebê-la;

• Telemarketing: trata-se da utilização do telefone como ferramenta de 

marketing. Ele pode ser utilizado como forma de vender, comunicar, pes-

quisar ou prospectar clientes;

• Catálogo: ao mesmo tempo em que comunica a existência e os atributos 

de um produto, o catálogo é também uma forma de distribuição direta;

• Cuponagem: estratégia muito comum em outros países e ainda inci-

piente no Brasil, consiste em distribuir a pessoas específicas promoções 

especiais de compra de alguns produtos em determinados pontos de 

venda;

• Internet: utilização da rede mundial de computadores para comunica-

ção e interligação virtual entre fornecedores e consumidores. Até agora 

não foi utilizado todo o potencial desta ferramenta, pois há desconheci-

mento por parte dos consumidores sobre o conjunto de recursos que ela 

pode oferecer. Vêm sendo utilizados e-mails como forma de comunica-

ção, com alguns casos de sucesso.

A propaganda tem por missão integrar o esforço promocional, operando 

no sentido de atingir o subconsciente do consumidor com a penetração do 

apelo, influenciando sua decisão de compra .

É através da repetição de um conceito que ele se infunde e difunde, fazendo 

variar a opinião do mercado, mas é preciso existir persistência para que ela 

se mantenha.  Um fator preponderante é a seleção adequada dos veículos 

de divulgação do esforço promocional .

Por isso, torna-se árdua e delicada a decisão entre jornais, revistas, rádios, 

canais de televisão, cinemas, mala direta, outdoor, etc. Nos tempos atuais, 

de notório amadurecimento dos avanços tecnológicos nos meios de comu-

nicação (obtidos através de maciços investimentos em pesquisas nas duas 

últimas décadas), além da TV aberta e das rádios, contamos com a TV por 

satélite, a TV a cabo e suas dezenas ou centenas de canais, os jornais cada 

vez mais atualizados no seu formato e apresentação, as revistas com novos 

e dinâmicos formatos, o acesso a informações via internet e muitos outros 

por vir ainda .
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Para Cobra (1986) através desta multiplicidade infindável de veículos, somos 

maciçamente influenciados pelo marketing em nosso cotidiano. Ele escreve 

que desde que acordamos até o momento em que dormimos todas as nos-

sas ações são acompanhadas pelo marketing. Exemplifica que o sabonete, a 

pasta dental, o papel higiênico, tudo é influenciado por alguma promoção 

no ponto de venda ou por um comercial na televisão, é  estimulado por al-

gum apelo persuasivo. 

Para uma abordagem abrangente do esforço promocional devemos subdi-

vidi-lo em três grupos de relações: as relações com os vendedores, com os 

revendedores e com os consumidores:

• As relações com a equipe de vendas devem ser pautadas pela ampla e 

eficiente disponibilidade da estrutura promocional a serviço dos vende-

dores, os quais devem continuamente buscar desenvolver-se, aperfeiçoar 

e reciclar em torno da temática promocional;

• No que tange às relações com os revendedores, à promoção de vendas 

devem atentar para a importância da rotação dos produtos nos pontos 

de vendas. Para tanto, deve cuidar criteriosamente da sua reposição e 

substituição, pesquisando (até por indagação simples) a frequência com 

que os consumidores compram determinado produto.

Isso nos dá o parâmetro de como está à resposta da demanda no mercado 

e permite localizar pontos vulneráveis onde o esforço promocional deve 

atuar.Os revendedores geralmente são o alvo de brindes especiais em datas 

de significação (aniversário, inauguração, etc.) e no cumprimento e supe-

ração de metas.

Para eles são organizados e promovidos seminários de avaliação e motiva-

ção, encontros para lançamento de novos produtos, presta-se apoio à atu-

alização do layout do ponto de venda, além de continuamente criarem-se 

ofertas especiais. 

Já a relação com os consumidores, no âmbito do esforço promocional, é vol-

tada a intensificar o tráfego nos pontos de vendas e, assim, estimular a de-

manda. Para tal, a promoção utiliza-se de um vasto ferramental, que vai de 

brindes, amostras, concursos, passando por ofertas, embalagens de múltipla 

utilidade, indo até as demonstrações nos pontos de vendas, participação em 

feiras e exposições.  
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Geralmente as organizações varejistas ordenam suas atividades promocio-

nais focando pontos básicos, ou seja, pensam em alvos e estratégicas para 

enfrentar a competitividade.

3.5  Alvos e estratégias no mercado   
 competitivo
O atributo estratégico aparece junto ao marketing na medida em que to-

das as atividades de marketing acorrem num ambiente competitivo, cujos 

objetivos de uma empresa, muitas vezes implicam em que os objetivos de 

outra empresa não sejam contemplados. As empresas precisam descobrir o 

momento certo para lançar o seu produto no mercado, e que exista uma 

sintonia entre as necessidades do mercado e as capacidades da empresa. A 

este fenômeno chamamos de janelas estratégicas .

Todas as atividades do processo de marketing estratégico dependem neces-

sariamente do conhecimento de mercado. Para isso, as empresas precisam 

realizar uma constante coleta de informações para assegurar a capacidade 

de atender às demandas dos consumidores .

O processo de troca, que já foi visto na introdução do estudo das etapas do 

processo de compra, nos remete a um dos muitos conceitos de mercado, 

sendo este apresentado por  Kotler (1985) que escreve que um mercado é 

uma arena para trocas potenciais. 

Um mercado, segundo o pensamento econômico, é onde se encontram as 

ofertas e as demandas. Numa visão de marketing, pode-se qualificar a oferta 

como a intenção de troca de produtos disponíveis por dinheiro, bens ou ser-

viços; e a demanda como a propensão de trocar dinheiro, bens ou serviços 

por produtos que satisfaçam desejos e necessidades .

Quando as pessoas compram algo, possuem uma expectativa com relação 

ao produto ou serviço que acabam de adquirir. Ao comprar um par de sapa-

tos, por exemplo, há a expectativa que ele será confortável, durável, elegan-

te, etc. Além de o consumidor ter tido a expectativa de ter realizado um bom 

negócio, sua percepção é de ter adquirido um excelente produto. 

A percepção é tudo aquilo que o consumidor passa a pensar do produto, 

tendo-o avaliado após o consumo, a expectativa é o conjunto de necessi-

dades e desejos que o consumidor pretende ver satisfeitos consumindo o 
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produto. Assim sendo, quando a expectativa for maior do que a percepção, 

como resultado há a insatisfação do consumidor. 

Entretanto, quando a percepção for maior ou igual do que as expectativas, 

existirá um consumidor satisfeito. Para complementar as informações, apre-

sentaremos agora o valor, satisfação e a qualidade. 

3.6  Valor, satisfação e qualidade
Valor é a percepção da utilidade de um produto ou o quanto “vale” aquele 

produto para quem precisa. O valor é ordinariamente confundido com o 

preço, mas vai além dele .

Quais os valores percebidos por nós? Produtos que nos auxiliam a expressar 

uma atitude, uma moda, um estilo, etc. Por essa percepção de valor estamos 

dispostos a trocar esse produto por uma boa quantidade de dinheiro.

O valor de um produto pode ser comparado com a satisfação que ele irá pro-

duzir. O valor está relacionado com a percepção do cliente, ou seja, o quanto 

o cliente acredita que um determinado produto atende a suas necessidades 

e expectativas .

Para Cobra (2009) o valor percebido pelo consumidor de um produto ou ser-

viço está intimamente ligado aos atributos e benefícios do produto. Confira 

essa afirmação no exemplo abaixo:

Exemplo do Tênis:

• É um calçado esportivo que atende a necessidade de calçar os pés e per-

mitir a prática de esportes;

• É confortável;

• É resistente;

• É jovem;

• Comunica estilo: pode ser jovem, conservador, pode ser chamativo ou 

discreto;
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• Revela a preferência esportiva: tênis, basquete, vôlei, futebol;

• Revela preferência por um determinado atleta: Ronaldo, Guga. Giba;

• Revela status: relacionado ao preço e a quantidade de pares que os con-

sumidores podem ter.

Por isso, o tênis é um objeto de desejo tão cobiçado e de alto preço!

Satisfação  – corresponde à relação entre o desempenho percebido e o de-

sempenho esperado de um produto (segundo a avaliação do consumidor). 

Quanto maior a satisfação, maior o valor percebido, maior a disposição para 

pagar um preço elevado. Por isso, em satisfação do consumidor, o grande e 

simples segredo é: exceder as expectativas dos consumidores. 

Qualidade (custo)  - corresponde a totalidade dos aspectos e características 

de um produto ou serviço com capacidade de satisfazes as necessidades dos 

clientes. Duas óticas: a do produtor e do consumidor.

• Para o produtor: o custo é o quanto ele despendeu pra produzir aquele 

bem ou serviço;

• Para o consumidor: o custo é o quanto ele irá desembolsar para obter o 

bem ou serviço.

Para o produtor o custo do consumidor é o preço e, portanto PREÇO – CUS-
TO = LUCRO:

Se Preço < valor = ocorre à transação

Se preço > valor = não ocorre à transação

3.7 Vendas X marketing 
Muitas pessoas pensam, equivocadamente, que vendas e marketing signi-

ficam a mesma coisa, mas elas não são. Você já parou para pensar qual é a 

diferença entre vendas e marketing?

Descubra agora as diferenças. O processo do marketing é mais complexo e 

engloba os pontos a seguir:
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doc/95520651/Conceitos-
Centrais-Do-Marketing

Segundo http://pt.scribd.com/
doc/95520651/Conceitos-
Centrais-Do-Marketing

Segundo http://treinamentos-
on-line.blogspot.com.
br/2008/08/qual-diferena-entre-
vendas-marketing.html



Rede e-Tec Brasil 56 Marketing: do planejamento empresarial a estratégia pessoal

a) Descobrir os produtos, serviço ou da necessidade que os clientes precisem;

b) Produzir um produto com as características e as qualidades apropriadas;

c) Fixar os preços dos produtos corretamente;

d) Promover os produtos, anunciando de forma a torná-los atrativos e im-

portantes para os clientes;

e) Vender e entregar os produtos nas mãos do cliente.

Vender é uma atividade do processo inteiro do marketing. Vender é o ato da 

troca, da mercadoria ou serviço pelo “valor” ou dinheiro, o ato de persuadir 

ou de influenciar um cliente a comprar. As atividades do marketing apoiam 

e reforçam as vendas.

Marketing efetivamente é a força mais significativa que estimula as vendas. 

A palavra market em inglês significa mercado, o que dá ideia da relação 

complexa e sobre o relacionamento entre comprador e vendedor, enquanto 

vendas, basicamente foca a capacitação do vendedor.

Muitas vezes, as atividades do marketing como a produção de materiais de 

embalagem, a publicidade, devem ocorrer antes que uma venda possa ser 

feita.

As atividades de marketing continuam mesmo após a venda ter ocorrido, 

dando suporte e equacionando soluções para vendas futuras. Os conceitos 

de vender e fazer marketing diferem também.

Há abordagens diferentes para realizar vendas e fazer marketing. Uma abor-

dagem que se faz hoje poderá não ser mais eficaz amanhã, assim também 

como as campanhas que devem se alternar dependendo do momento. 

Na essência do conceito de vendas está o desejo de vender um produto tão 

rapidamente quanto possível e cumprir os objetivos do volume ou das metas 

de vendas. Quando vistos sob a ótica do conceito do marketing, os produtos 

devem satisfazer as necessidades dos consumidores. A ideia é de que quan-

do as necessidades e desejos dos consumidores forem satisfeitos o lucro é 

certo e os mesmos retornarão para efetivar novos negócios .
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Você percebeu a diferença?

O que se pretendeu aqui, foi apenas diferenciar vendas de marketing, que 

muitas pessoas confundem.

Marketing não é só isso. Existem outras abordagens, como marketing de re-

lacionamento, de nicho de mercado, marketing digital ou pela Internet, que 

você irá conhecendo no decorrer de sua prática profissional. 

3.8  Portfólio de produtos
A análise do portfólio é fundamental no processo de formulação de estra-

tégias de marketing diferenciadas para determinados grupos de produtos. 

Estes compartilham relações próximas de utilização e geração de caixa. O 

objetivo do portfólio é equilibrar crescimento de vendas, fluxo de caixa e 

risco .

Uma vez que os objetivos de marketing se relacionam com produtos e mer-

cados, é importante entender a sua posição atual em relação a ambos antes 

de estabelecer os objetivos do seu plano de marketing .

Na análise de portfólio os gestores avaliam os diversos produtos e serviços 

da empresa e alocam recursos de acordo com os prováveis produtos que 

possam ser os mais lucrativos para as empresas no futuro.

O crescimento e o declínio de todos os produtos seguem um ciclo de vida. 

Veja o exemplo dado na figura 05.

O ciclo de vida dos produtos se inicia com a introdução do produto no mer-
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Figura 5 - Ciclo de vida dos produtos
Fonte: Cobra (2009)
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cado, passando pelas fases de crescimento inicial, crescimento rápido, está-

gio de maturidade e declínio ou saturação.

Idealmente as empresas têm um portfólio de produtos, todos em estágios 

diferentes de ciclo de vida, de modo que um crescimento equilibrado possa 

ser alcançado e os riscos minimizados.

O Ciclo de Vida do Produto (CVP) é definido pelo volume de vendas em 

função do tempo, portanto tem influência direta na dinâmica do mercado. 

Normalmente a introdução do produto registra vendas e lucros baixos, pou-

cos concorrentes e altos custos, o que caracteriza um mercado ainda com 

sucesso questionável. A medida que as vendas vão aumentando e os custos 

diminuindo, o mercado se aquece e torna-se mais competitivo. Quando a 

fase da maturidade se estabelece, os lucros são altos e os custos baixos, o 

mercado tende a estabilizar e a empresa precisa defender sua participação 

frente aos concorrentes. Caso o número de vendas diminua muito e os lu-

cros declinem, o produto pode ser abandonado .

Exemplo de portfólio de produtos:

A Coca-Cola Brasil vem ampliando consistentemente o seu portfólio de pro-

dutos, tanto nas versões regulares quanto nas de calorias reduzidas, para 

atender aos diferentes perfis de consumidores, nas diferentes ocasiões de 

consumo. Seu portfólio contempla mais de 150 marcas e extensões de li-

nha que, ao mesmo tempo, hidratam, refrescam e nutrem, proporcionando 

momentos de descontração, bom humor e alegria. Além da Coca-Cola e de 

uma ampla linha de refrigerantes, a empresa hoje conta em seu portfólio 

com os sucos sob o guarda-chuva Del Valle (Del Valle Mais, Del Valle Kapo, 

Figura 6 - Portfólio de produtos da Coca-Cola
Fonte: Coca Cola Brasil (2012)
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Del Valle Frut), os produtos Matte Leão, o hidrotônico i9, a água Crystal, o 

energético Burn, o isotônico Powerade, bem como versões de baixa caloria 

para quem deseja uma alimentação mais leve.

É preciso também reconhecer a taxa de crescimento e participação de mer-

cado, pois, em qualquer mercado os níveis de preços dos principais partici-

pantes tendem a ser muito semelhantes. Num mercado estável os níveis de 

preços dos participantes irão mover-se juntos gradualmente. Isso não signifi-

ca que todas as empresas terão o mesmo nível de lucro . 

No caso de uma empresa ter uma participação de mercado muito grande, 

ela irá beneficiar-se das economias de escala e terá custos mais baixos. A em-

presa com maior participação de mercado terá uma maior margem de lucro, 

o que lhe permitirá suportar melhor uma guerra de preços. A participação 

de mercado de uma empresa também indica a sua capacidade de gerar di-

nheiro em caixa. Ou seja, aumentar a participação de mercado é bastante 

importante, e sempre que possível é importante conquistar o domínio do 

mercado .

O fluxo de caixa é o fator principal na consideração do portfólio de produ-

tos. A capacidade da sua empresa de gerar dinheiro em caixa dependerá, 

em grande parte, do grau de domínio de mercado que existe sobre os seus 

concorrentes .

Um dos métodos mais populares de análise de portfólio desenvolvido pela 

BCG (Boston Consulting Group) exige que as empresas classifiquem todos os 

seus produtos em uma matriz descrita na figura a seguir. 

Conheça agora, cada uma das matrizes 
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Estrelas 
As estrelas aparecem em mercados de alto crescimento e são produtos de 

alta participação no mercado. Isto é, as estrelas frequentemente exigem um 

alto investimento de recursos, como promoções, e novas instalações de pro-

dução para impulsionar seu rápido crescimento. Se o crescimento de merca-

do diminuir, as estrelas migrarão de fortes usuários de recursos para fortes 

geradores de recursos e passarão a ser vacas leiteiras.

Vacas leiteiras
As vacas leiteiras aparecem em mercados de baixo crescimento, mas são pro-

dutos de alta participação no mercado.  (fluxo de caixa equilibrado). Como 

esses produtos já receberam altos investimentos para desenvolver sua alta 

participação no mercado, eles possuem recursos excedentes que podem ser 

alocados a outros produtos que estejam necessitando.

Ponto de interrogação 
Os pontos de interrogação aparecem nos mercados de alto crescimento, mas 

tem baixa participação relativa no mercado. Desse modo, eles são os produ-

tos com a administração mais intensa, visto que exigem recursos significati-

vos para manter e aumentar potencialmente sua participação no mercado. 

Possuem ainda:

• Baixa participação no mercado, alto crescimento de mercado (fluxo de 

caixa negativo);

• Produtos recém-lançados que ainda não preencheram as expectativas;

• Produtos que estão em fase de declínio e precisam de avaliações adicio-

nais em ralação à sua viabilidade a longo prazo.

Cachorros
Os cachorros aparecem nos mercados de baixo crescimento e tem partici-

pação relativamente baixa no mercado. Embora gerem recursos suficientes 

para conseguirem se manter. Os produtos cachorros quase nunca chegam 

a ser produtos estrelas e deverão ser descontinuados, a menos que sejam 

necessários para complementar ou impulsionar as vendas de outro produto 

ou para fins de concorrência.

Possuem ainda as características:
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• Baixa participação no mercado, baixo crescimento de mercado (fluxo de 

caixa equilibrado);

• Tem baixa participação no mercado e costumam não gerar lucros;

• Produtos que poderiam ser retirados do portfólio de produto. 

Esse tipo de ferramenta demonstra aos gestores as diferentes implicações 

das estratégias de marketing formuladas por eles. Também pode ser dirigi-

da ao desenvolvimento de novos produtos ou definição de taxa de retorno 

sobre investimentos. 

Mas, a principal recomendação da Matriz BCG se refere ao gerenciamento 

de caixa baseado no ciclo de vida do produto, quando sugere a utilização do 

superávit gerado pela “vaca leiteira” nas “estrelas”, parte dele no “ponto de 

interrogação” e o abandono do produto “cachorro”  .

Dentro dessa concepção financeira, o portfólio deve ter produtos com dife-

rentes taxas de crescimento e diferentes participações no mercado, gerando 

equilíbrio entre fluxos de caixa. Produtos de alto crescimento exigem maio-

res investimentos e produtos de baixo crescimento geram caixa. O sucesso 

na implantação de estratégias formuladas a partir de ferramentas como a 

Matriz BCG e ao ciclo de vida dos produtos é diretamente proporcional ao 

conhecimento das variáveis e o bom senso de quem as analisa. Quanto ao 

custo, tempo, fluxo de caixa, lucratividade e volume de vendas são as únicas 

variáveis que influenciam o ambiente da empresa e seus produtos, uma aná-

lise simples do modelo pode ser eficiente .

Os objetivos da empresa influenciam a extensão da linha de produtos. Um 

dos objetivos pode ser criar uma linha que induza a venda de produtos su-

periores. Um objetivo diferente é criar uma linha de produtos que facilite a 

venda cruzada. Uma venda cruzada é aquela na qual são oferecidos diversos 

produtos diferentes a partir de uma mesma venda inicial. Outro objetivo é 

criar uma linha de produtos que proteja a empresa contra os altos e baixos 

da economia.

As empresas que buscam grande participação de mercado e rápido cresci-

mento do mercado preferirão linhas mais extensas. Aquelas que enfatizam 

a alta lucratividade adotarão linhas mais reduzidas que consistirão em itens 

cuidadosamente escolhidos .
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Para Kotler e keller (2006) as linhas de produtos tendem a se expandir com 

o tempo. O excesso de capacidade produtiva força o gestor de linha a de-

senvolver novos itens. A força de vendas e os canais de distribuição também 

pressionam a empresa a adotar uma linha de produtos mais completa, a fim 

de satisfazer seus clientes.

Uma linha de produtos pode ser estendida igualmente pela adição de itens 

ao leque já existente. Existem diversos motivos para a complementação da li-

nha: aumentar a lucratividade, buscar satisfazer revendedores que reclamam 

de vendas perdidas, pela falta de itens na linha, tentar utilizar o excesso de 

capacidade, tentar ser a empresa líder no setor oferecendo a linha completa, 

e tentar preencher lacunas que possam constituir oportunidades para os 

concorrentes .

Resumo
Nesta aula aprofundamos mais um pouco no marketing. Você pôde observar 

que o marketing é bastante utilizado nas instituições. Apresentamos Marke-
ting os conceitos de  Troca e Transações, os 4 Ps, importantes componen-

tes do marketing; os alvos e estratégias no mercado competitivo. Também 

apresentamos a você o conceito de valor, satisfação e qualidade, a diferença 

entre marketing X vendas e por fim, a importância portfólio de produto.

Estamos chegando na quarta aula e agora apresentaremos o marketing de 

produtos e serviços, pois já foram apresentadas  bastante informações acer-

ca do conceito e fundamento do marketing e agora, vamos aprofundar nos 

termos produtos e serviços.  
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Aula 4. Marketing de produtos e    
  serviços

Objetivos:

• reconhecer o marketing de produtos e serviços;

• identificar os tipos de produtos; e

• identificar os tipos de serviços.

Olá estudante;

Com a concorrência do mercado, os produtos estão cada vez mais próximos 

de uma igualdade, tanto física quanto tecnológica, deixando nas mãos do 

profissional de marketing a busca pela diferenciação, por dar atributos, sa-

tisfazer os desejos e necessidades dos consumidores com muito mais criati-

vidade e funcionalidade, aproximando a realidade do sonho do consumidor . 

Para compreender melhor essa satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, apresentamos a você os produtos e serviços. 

Em primeiro lugar, você deve ter em mente que o produto é constituído de 

cinco níveis, cada um correspondendo a um grau de satisfação do consumi-

dor e trazendo características próprias, em nível crescente e com expectati-

vas diferentes. Veja cada um deles, segundo Kotler e Keller (2006): 

4.1 Os 5 níveis de produtos
Por inúmeras razões o profissional de marketing deve estar atento ao 
seu produto, sem perder de vista o que a concorrência está fazendo.
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• Benefício central: este é o ponto em que o consumidor está comprando 

o benefício fundamental do produto, como exemplo pode-se citar um 

consumidor que procura um quarto de hotel, onde ele compra descanso 

e pernoite;

• Produto básico: neste ponto o benefício central é transformado em um 

produto básico, como exemplo o quarto de hotel inclui uma cama, ba-

nheiro, toalhas, escrivaninha, penteadeira e armário;

• Produto esperado: aqui uma série de atributos e condições são normal-

mente esperados pelo consumidor, então o quarto de hotel deve ter 

cama arrumada, toalhas limpas, lâmpadas que funcionem e um relativo 

grau de tranquilidade;

• Produto ampliado: este é o nível que o profissional de Marketing excede 

as expectativas do consumidor, dessa forma o hotel pode incluir um apa-

relho de TV com controle remoto, flores frescas, registro rápido, check 

out expresso, boas refeições e serviço de quarto;

• Produto potencial: neste nível o produto tem todas as transformações 

a que um produto deve ser submetido num futuro, é onde as empresas 

procuram novas maneiras de satisfazer os consumidores e diferenciar sua 

oferta, logo, pode ser um hotel exclusivamente com suítes, cujos hós-

pedes ocupam uma série de quartos, representam uma transformação 

inovadora do produto hotel tradicional.

Figura 8 - Cinco níveis de produtos
Fonte: Kotler e Keller (2006)
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Após reconhecer os cinco níveis, conheçamos agora os tipos de produtos 

existentes:

a)  Conveniência - bens e serviços de aquisição frequente, imediata e que 

envolvem mínimo esforço. Leite, pão, componentes eletrônicos (laborató-

rio), etc.

• Impulsivos (adquiridos no momento);

• Estoques (adquiridos para manter um estoque);

• Emergência (adquirido em situação de emergência).

Como o consumidor desenvolve pouco esforço para decidir adquirir estes 

tipos de produtos, o importante é tornar estas trocas o tão convenientes 

quanto possível e reforçar a visibilidade (entre outras, a localização). 

b) Compra -  este tipo de produtos é adquirido após comparação de ca-

racterísticas do produto (preço, qualidade, estilo, etc); Roupas, eletrodomés-

ticos, pintura, seguros, são alguns exemplos.

Antes da aquisição existe certa falta de informação, que é satisfeita durante 

o ato de aquisição. Tornam-se características importantes como atributos 

físicos, garantias, serviços pós-venda, preços, locais de venda, nome e re-

putação da loja. O esforço do pessoal de vendas tem um importante papel 

promocional. As marcas (só por si) não fornecem grande diferenciação. O 

marketing tenta enfatizar o preço ou educar o potencial cliente acerca das 

características menos óbvias, que contribuem para a qualidade, atratividade 

ou singularidade do produto ou diferenciação.

c)  Especialidade - apresentam características únicas. Têm preços elevados 

e estão associados a marcas conhecidas. Aparelhagem HI-FI, carro de luxo, 

móveis requintados, são exemplos deste tipo de produtos. Os potenciais 

clientes sabem, perfeitamente, o que querem e estão dispostos a “pagar o 

preço”. Iniciam o processo de compra com informação completa e recusam 

substitutos.

Dado que os clientes estão dispostos a exercer um esforço considerável, para 

obtê-los, a promoção necessita de apenas alguns (poucos) pontos de venda. 

Elevada personalização e publicidade orientada para a imagem, são o supor-
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te da promoção (normalmente incluem a lista dos pontos de venda).

A tabela seguinte permite esclarecer relações sobre o mix de marketing em 

função dos fatores relevantes para o cliente. No entanto, esta classificação 

levanta um problema para os produtos que não se adaptam, claramente, em 

nenhuma das categorias, isto é, produtos com algumas características que se 

inserem num tipo e outras características que se inserem noutro tipo.

          
Quadro 01: Mix de marketing ao cliente

Conveniência Compra Especialidade

Fatores consumi-
dores

Tempo envolvido Reduzido Considerável Elevado

Frequência aquisição Elevada Média Esporádica

Importância da 
localização

Crítica Importante Irrelevante

Comparação preço/
qualidade

Baixa Considerável Baixa

Fatores  mix de 
marketing

Preço Reduzido Médio Elevado

Promoção Promoção e publici-
dade pelo produtor

Venda e publicidade 
personalizada pelo 

produtor 

Venda e publicida-
de personalizada 
pelo produtor

Extensão canal 
distribuição

Longo Médio Curto

Nº pontos de venda Elevado Reduzido Muito reduzido

Imagem Não importante Muito importante Importante

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006)

4.2 Produtos industriais
Após analisar os bens de consumo, é apresentado os tipos de produtos in-

dustriais, que são também classificados de acordo com outros componentes 

do mix de marketing (preço e promoção), bem como a decisão de compra 

por parte do cliente. Veja no quadro abaixo os tipos de produtos indus-

triais e, após isso, leia as definições.      

 

Quadro 02: Tipos de produtos industriais
Tipo Decisão de compra Preço Promoção

Instalações Complexa, muitos 
membros

Não importante Vendas pessoais

Acessórios Rápida, menos membros Normalmente não importante Propaganda

Matéria-prima Frequente Muito importante Vendas pessoais

Serviços Varia Varia Varia

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006)

Segundo http://www.estgv.
ipv.pt/PaginasPessoais/

eduardop/MkGc2/Acetatos/
Classifica%C3%A7%C3%A3o%20

produtos.doc
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a)  Instalações

Como primeiro grupo, existem os produtos classificados como instalações, 

que são os bens industriais não portáteis, que são comprados, instalados 

e utilizados na produção de outros produtos e serviços. Esses produtos pas-

sam por processos de decisões de compras bastante complexos, pois muitos 

membros da empresa acabam se envolvendo no processo de compra. O pre-

ço normalmente é alto, mas acaba não sendo um aspecto muito importante, 

já que estes produtos tendem a trazer bons retornos para as empresas. O 

processo de promoção é, geralmente, através de vendas pessoais, nas quais 

devem existir persuasão personalizada para cada um dos envolvidos no pro-

cesso de compra. Como exemplos temos: máquina e equipamentos como 

fornalhas, caldeiras, turbinas, linhas de montagem, etc .

b) Acessórios

Estes são equipamentos e ferramentas portáteis, utilizados no processo 

produtivo da empresa, mas que não acabam integrados ao produto final co-

mercializado pela empresa. Quanto à decisão de compra, esta é normalmen-

te rápida, já que acaba possuindo poucos membros envolvidos na escolha 

de compra. O preço normalmente é baixo. O processo de promoção destes 

produtos, que atendem a vários tipos de empresa, normalmente são realiza-

dos com a utilização de propaganda. Por exemplo: empilhadeiras, chaves de 

fenda ou calculadoras .

c)  Matéria-prima

São os itens não processados que são transformados em partes dos produ-

tos acabados. Quanto ao processo de decisão de compra, este acaba sendo 

simples por ser bastante frequente, já que todos os meses devem ser com-

prados matéria prima para a fabricação. O preço passa a ser extremamente 

importante, já que agora está envolvido com o custo variável (ou custo dire-

to) de fabricação do produto, e irá influenciar os preços finais dos produtos 

da empresa .

Na maior parte das vezes, a promoção a ser utilizada deve ser as vendas pes-

soais, já que cada cliente possui volume diferente de compra, e condições 

e preços também variam muito de acordo com a demanda pelos produtos. 

Como exemplo: trigo, cobre e algodão .

Segundo http://
administracaoegestao.com.
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d) Serviços

E por último temos a situação mais específica dos serviços, que dão suporte 
às atividades da organização. Como as empresas hoje em dia têm tercei-

rizado boa parte de suas atividades, as estratégias de marketing a serem uti-

lizadas junto às diferentes características do composto de marketing variam 

muito, seja em relação à decisão de compra, preço ou promoção .

Por isto mesmo este material dedica uma parte específica para os serviços, 

pois estes são hoje um dos grandes desafios do marketing . Como exemplos: 

desde pesquisas de marketing, contabilidade e engenharia, até limpeza e 

envio de encomendas.

4.3 Diferenciação, o princípio do    
 posicionamento
Diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significati-

vas para  distinguir a oferta da empresa das ofertas de seus concorrentes. 

As oportunidades de diferenciação variam de acordo com o setor industrial 

e o mercado. As principais variáveis de diferenciação são: produto; serviços; 

pessoal; canal; imagem. Conheça cada uma delas : 

Na diferenciação por produto, os produtos variam muito quanto ao poten-

cial para diferenciação, produtos como sal, cimento e outros quase não ofere-

cem possibilidades de diferenciação. Em outro extremo, roupas e automóveis 

são exemplos de produtos que oferecem oportunidades quase infinitas de 

diferenciação. Os principais parâmetros da diferenciação do produto são:

• Características: alguns produtos (como automóveis) podem ser apresen-

tados com características diferenciadas. O importante é observar a per-

cepção que o cliente tem do valor da característica em relação ao seu 

custo;

• Desempenho: um produto (como um computador) de alto desempenho 

pode ter valor percebido muito superior a outro de desempenho inferior, 

por uma diferença de custo menos expressiva;

• Conformidade: atender especificações com mais rigor;

• Durabilidade: a reputação de durabilidade pode ser um diferencial impor-

  Segundo http://arquivos.
unama.br/nead/gol/

gol_adm_5mod/adm_
mercadologica/pdf/aula13.pdf

Segundo http://
administracaoegestao.com.
br/marketing-internacional/

classificacao-do-produto-para-o-
composto-de-marketing/



Rede e-Tec BrasilAula 4 - Marketing de produtos e serviços 69

tante para produtos como eletrodomésticos ou móveis;

• Confiabilidade: uma baixa incidência de defeitos e falhas pode ser um 

diferencial importante;

• Facilidade de Conserto: automóveis de manutenção fácil e barata e sof-

twares com bom suporte ao usuário são bons exemplos desse tipo de 

diferencial;

• Estilo: o aspecto e o estilo do produto (relógios, roupas) e/ou da sua em-

balagem (cosméticos, produtos de uso pessoal) constituem diferenciais 

importantes e de difícil imitação;

• Design: constitui a combinação de todas as características que vimos aci-

ma. É a combinação de projeto, funcionalidade, estilo e aparência do 

ponto de vista do valor para o cliente.

Já na diferenciação de serviços, mesmo que o produto não ofereça gran-

des oportunidades para diferenciação (livros e CDs, por exemplo), o serviço 

ao cliente pode ser o  caminho para elaborar uma oferta de valor superior 

para o cliente .

• Facilidade de pedido: Home banking e sistemas de pedidos por telefone 

e Internet são exemplos de formas de facilitar os pedidos;

• Entrega: entregas rápidas e precisas podem ser diferenciais muito  im-

portantes; 

• Instalação: oferecer serviços de instalação para usuários menos experien-

tes de produtos sofisticados (sistemas de informação, por exemplo) pode 

constituir um diferencial decisivo;

• Treinamento do consumidor: a forma de capacitar o usuário de um pro-

duto complexo (equipamentos hospitalares, por exemplo), pode ser um 

diferencial importante;

• Orientação ao cliente: serviços de suporte e sistemas de informações so-

bre o emprego do produto no negócio do cliente;

• Manutenção e conserto: a empresa pode oferecer formas vantajosas de 

Segundo http://arquivos.unama.
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suporte técnico. Em informática, por exemplo, este é um diferencial, im-

portante e muito empregado.

Ao falarmos em produtos podemos citar  seis níveis de hierarquia :

1. Família de necessidade: a necessidade atendida por uma família de produ-

tos. Por exemplo, embelezamento;

2. Família de produtos: produtos com certa similaridade que satisfazem uma 

determinada família de necessidade. Por exemplo: maquiagem;

3. Classe de produtos: grupo de produtos dentro de uma família de produtos 

com coerência funcional. Por exemplo: A Natura oferece produtos que tra-

tam da pele, oferecendo hidratação prolongada – Natura Diversa; produtos 

com preços mais acessíveis – Natura Aquarela; produtos com embalagens 

inovadoras e diferenciadas – Natura Faces; e produtos de textura mais fina e 

embalagens mais sofisticadas – Natura Única;

4. Linha de produtos: grupos de produtos dentro de uma classe de produ-

tos, que desempenham funções semelhantes, são vendidos para os mesmos 

segmentos de clientes e comercializados pelos mesmos canais e com preços 

idênticos. Por exemplo: maquiagem para boca;

5. Tipo de produtos: um grupo de itens que compartilham uma das formas 

que o produto pode ter. Por exemplo: gloss;

6. Item: um produto que se distingue pelo tamanho, preço, aparência ou 

outro atributo. Por exemplo: gloss Extremo Conforto Natura FPS 15, cor 

Orvalho.

4.4  Sistema e mix de produtos
Sistema de produto é um grupo de itens diferentes, mas que funcionam de 

maneira compatível. Exemplo: os celulares possuem acessórios como máqui-

na fotográfica, fone de ouvido, carregador de bateria, capas protetoras. Mix 

de produto é o conjunto de todos os itens que uma empresa vende. O mix 

é composto por várias linhas de produto. No caso da Unilever, poderemos 

encontrar milhares de produtos considerando todas as suas marcas e linhas .

O mix possui as seguintes características : 

Segundo http://www.ebah.com.
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• Abrangência: extensão, profundidade e consistência; quantas linhas di-

ferentes de produtos a empresa oferece. Exemplo: A unilever possui uma 

linhas de produtos para limpeza (sabão em pó, amaciante), linhas para 

alimentação (bebidas, alimentos, temperos, sorvetes) e linhas para higie-

ne pessoal (desodorantes, shampoo, creme dental, hidratantes);

• Extensão: refere-se ao número total de itens do mix; Profundidade refere-

-se as quantas opções são oferecidas em cada linha. Exemplo: na linha 

Dove existem desodorantes em roll-on, spray, sabonete líquido ou em 

barra com diferentes perfumes, cremes para pele oleosa, seca, normal, 

shampoo, condicionador entre outros;

• Consistência do mix: refere-se a quão estreita é a relação entre as várias 

linhas de produtos em termos de uso final, canais de distribuição ou 

qualquer outro critério. As linhas da Univeler são menos consistentes 

tendo como critério à função que desempenha para o comprador.

4.5 Análise da linha de produtos
Uma alta concentração de vendas em poucos itens significa que a linha é 

vulnerável. Toda empresa possui em sua linha de produtos itens com dife-

rentes margens de lucro. Produtos que quase não contribuem para o lucro 

da empresa, e a menos que tenham forte potencial de crescimento, devem 

deixar de fazer parte da linha .

Uma empresa pode classificar os produtos em quatro tipos, que produzem 

margens distintas:

• Produto central: produto com alto volume de vendas e promoção, po-

rém, com baixa taxa de lucro, pois são vistos como commodities. Tome-

mos uma padaria como base da análise. Exemplo: pão francês;

• Produto básico: produto com volume de venda menor e com margens 

ligeiramente maiores. Exemplo: pão de queijo;

• Especialidades: produto com menor volume de venda, mas que podem 

absorver grandes promoções e ainda gerar renda por serviços. Exemplo: 

sanduíche de metro. Pode-se entregar no local da festa;

• Itens de conveniência: itens periféricos com alto volume de vendas per-

Segundo http://www.ebah.com.
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mitindo menos promoções. Os consumidores tendem a comprá-lo no 

mesmo lugar onde compram o produto central, pois é mais conveniente. 

Ex: queijo, presunto, leite.

4.6 Extensão da linha de produtos
As empresas que buscam grande participação e rápido crescimento de mer-

cado preferirão linhas mais extensas. Aquelas que enfatizam a alta lucrativi-

dade adotarão linhas mais reduzidas que consistirão em itens cuidadosamen-

te selecionados. É normal que as linhas de produtos tendam a se expandir 

com o tempo, como forma de melhor satisfazer o consumidor. Entretanto, 

a introdução de novos itens representa mais custos. Logo, alguns dos novos 

produtos serão abandonados. É normal que ocorra um crescimento da linha 

seguido por uma queda em alguns produtos. Pois, a empresa pode querer 

criar uma linha que induza a venda de produtos superiores .

Um objetivo pode ser criar um produto que facilite a venda cruzada. Exem-

plo: a HP vende impressoras e computadores. Outro objetivo pode ser criar 

uma linha que proteja a empresa das altas e baixas da economia. Exemplo: 

empresa que oferece produtos em diferentes segmentos (mercado econômi-

co, médio e alto) 

Você pode se perguntar: Como estender a linha de produtos? Veja abaixo 

algumas formas :

a) Ampliar a linha

Ocorre quando a empresa estende sua linha de produtos para além da fai-

xa atual. É possível ampliar sua linha buscando atingir a classe alta, classe 

baixa ou em ambos os sentidos. Ampliação do mercado para classes baixas: 

Por que uma empresa posicionada no mercado médio lança uma linha para 

classe baixa?

a) A empresa pode observar grandes oportunidades de crescimento neste 

mercado. Exemplo: Casas Bahia;

b) A empresa pode querer bloquear os concorrentes que atendem ao 

mercado que atendem as classes mais baixas para que não tentem se 

expandir para níveis mais altos;
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c) A empresa pode acreditar que o mercado médio está estagnado ou 

declinando.

Ao expandir-se no mercado para classes baixas, a empresa precisa decidir 

que nome usará. Existem três possibilidades:

a) Usar o mesmo nome em todos os segmentos. Exemplo: Sony;

b) Usar uma submarca que mantém a marca central, mas acresce um nome. 

Corre-se o risco de perder parte da imagem de qualidade do nome central 

devido aos menores preços;

c) Lançar a linha com um nome diferente. Exemplo: OMO para mercado mé-

dio.  Surf para mercado para classe baixa. Nesse caso, é necessário investir 

dinheiro para construir a imagem da nova marca;

Riscos: A nova marca (mais barata) pode canibalizar a marca central.

Podemos citar ainda dentro deste item :

Ampliação mercado acima: empresas podem desejar ingressar nessa faixa 

superior do mercado para crescer, para obter melhores margens de lucro 

ou para posicionar-se como fabricante de linha completa. Exemplo: Toyota 

lançou Lexus (novo nome). Algumas marcas acrescentam um adendo ao seu 

nome para demonstrar uma perceptível melhoria na qualidade. Exemplo: 

Sempre Livre Slinea Ultra;

Ampliação Dupla: Empresas ampliam suas linhas mercado acima e abaixo. 

Exemplo: companhias aéreas: 1ª classe, classe executiva e classe econômica.

b) Complementar a linha

Estende-se a linha pela introdução de novos itens aos já existentes: Por que 

complementar a linha? Aumentar a lucratividade; buscar satisfazer revende-

dores que reclamam de vendas perdidas pela ausência do produto; tentar 

utilizar o excesso de capacidade; tentar ser a empresa líder do setor; oferecer 

linha completa; tentar preencher lacunas que possam representar oportuni-

dades para os concorrentes.

Riscos: A complementação será exagerada se resultar em autocanibalização 

Segundo http://www.ebah.com.
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ou em confusão para clientes. A empresa deve diferenciar cada item de 

modo que o consumidor perceba a diferença relativa e não só a absoluta. É 

necessário que a diferença seja perceptível para o consumidor e que o novo 

item satisfaça necessidades dos clientes, não apenas as necessidades inter-

nas da empresa.

c) Modernização, promoção e redução da linha

As linhas de produtos precisam ser modernizadas. A questão que deve ser 

considerada é se ela será renovada gradativamente ou de uma só vez. A 

abordagem gradativa é mais econômica e permite à empresa identificar 

como o público reage ao novo produto. Entretanto, ela possibilita que os 

concorrentes vejam as mudanças.

Em mercados em rápida mudança, a modernização é constante. Exemplo: 

celulares.

Uma mudança tardia ou antecipada pode significar o fracasso do produto. 

As promoções podem ser feitas de dois modos. O primeiro deles é selecionar 

produtos que vendem pouco e realizar uma promoção, a fim de aumentar 

as vendas. Outra maneira seria promover os itens que vendem bem, ao invés 

de tentar melhorar as vendas de itens fracos.

O gerente de linha deve rever periodicamente a linha para detectar merca-

dorias invendáveis. Nesse caso, pode-se retirar este item da linha. Outra oca-

sião para corte ocorre quando a capacidade produtiva está comprometida. A 

Unilever possuía, em 1999, 1600 marcas diferentes. Entretanto, ao observar 

que 90% do lucro era oriundo de, apenas, 400 marcas reduziu seu portfólio 

em três quartos.

As empresas costumam reduzir sua linha em períodos de alta demanda e 

expandi-la em períodos de baixa demanda.

4.7 Determinação do preço do mix de   
 produtos
A lógica de determinação de preços deve ser modificada quando um pro-

duto faz parte de um mix. A empresa deve buscar o conjunto de preços que 

maximize o lucro total do mix. Veja como será a gradação de preços dentro 

das linhas:
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• Preço para características opcionais: A empresa deve decidir qual item 

estará incluso no modelo básico e qual será o preço dos opcionais. Exem-

plo: carros com opcionais de vidros elétricos direção hidráulica. Lanche 

com opcional queijo extra, maionese. Restaurantes podem cobrar pouco 

no prato, mas cobrar mais na bebida;

• Preço para produtos cativos (complementares): a empresa pode estabe-

lecer preços baixos para o produto principal, incentivando o consumo, 

mas estabelecer preços mais altos para os complementares. É o caso de 

máquinas baratas e filmes caros;

• Preço composto: consiste na cobrança de uma taxa fixa e uma taxa va-

riável. Novamente, a taxa fixa deve ser baixa o suficiente para incentivar 

o consumo e a taxa variável traz uma margem de lucro maior. Exemplo: 

telefonia brasileira. Se paga uma taxa fixa de assinatura e uma taxa vari-

ável para ligações que excedam os pulsos inclusos na taxa fixa;

• Preço para subprodutos: podem-se comercializar produtos derivados dos 

produtos centrais. Assim, a receita advinda desses produtos poderá fazer 

com que o preço do item central seja menor para o consumidor. Exem-

plo: pode-se produzir água de coco e utilizar o bagaço em artesanatos;

• Preço para o pacote de produtos: Podemos observar os pacotes puros, no 

qual os itens só podem ser adquiridos em conjunto, e o pacote misto, no 

qual se pode também adquirir o bem separadamente. O preço final do 

pacote deve oferecer ao consumidor uma significativa redução de preço 

em relação à aquisição individual de cada produto do pacote.

Vejamos algumas informações sobre a  Combinação do produto : 

• Mix de produto, por exemplo: kodak, consiste em duas fontes de linhas 

de produtos: produtos de e informação e produtos de imagem;

• Michelin possui três linhas de produtos: Pneus, mapas e serviços de clas-

sificação de restaurantes.

A abrangência, a extensão, a profundidade e a consistência permite a ex-

pansão do negócio.

Existe também a combinação de Marca (ou dualidade de marca), onde esta 

Mais atendendo as necessidades 
imperiosas das empresas, o 
fenômeno combinação de 
produtos, para criar marcas 
combinadas está em ascensão. 
Podemos chamá-la de Mix de 
produto, neste caso e em outros, 
marcas duplas, quando duas ou 
mais marcas são combinadas em 
uma oferta. Cada patrocinador 
espera que o outro nome de 
marca fortaleça a preferência 
ou a intenção de compra. No 
caso de produtos embalados 
em conjunto, cada marca espera 
poder alcançar um novo público 
pela associação com outra marca
http://www.ebah.com.br/
content/ABAAAAW4gAE/
estrategia-produto

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAAAW4gAE/
estrategia-produto
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assume diversas formas:

• Marca combinada de ingredientes, como quando o volvo anuncia que 

usa pneus Michelin;

• Uso da combinação de marcas da mesma empresa, como o General Mills 

anunciando os iogurtes trix e Yoplait;

• Marca combinada em uma joint venture, como nos casos das lâmpadas 

da General electric e Hitachi no Japão, Cartão de crédito de Citibank a 

Advantage;

• Marca combinada de múltiplos patrocinadores, como é o caso da Tali-

gent, uma aliança tecnológica entre a Apple, a IBM e a Motorola.

Muitos fabricantes fazem componentes e motores, chips de computador, 

fibras para carpetes que entram nos produtos de marcas finais e cuja iden-

tidade individual normalmente se pede. Esses fabricantes esperam que sua 

marca seja apresentada como parte de um produto final .

4. 8 Embalagem
Embalagem é o conjunto de atividades de design e fabricação de um reci-

piente ou envoltório para um produto. A embalagem está se tornando, cada 

vez mais, uma potente ferramenta de marketing, principalmente devido a :

• Autosserviço: muitos produtos são vendidos na base de autosserviço 

em supermercados. Uma boa embalagem causa uma visualização instan-

tânea pelo consumidor;

• Afluência dos consumidores: significa que os consumidores estão dis-

postos a pagar um pouco mais pela aparência do produto;

• Imagem de empresa: a embalagem bem desenhada é imediatamente 

reconhecida pelo consumidor, além de funcionar como um verdadeiro 

comercial.

• Oportunidade de inovação: Simplesmente mudando a embalagem, se 

oferece um novo produto no mercado.

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAAAW4gAE/
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A embalagem deve atingir alguns objetivos:

• Identificar a marca;

• Transmitir informações;

• Facilitar o transporte;

• Fornecer orientações sobre armazenagem e consumo.

Para atingir os objetivos de marketing da marca e satisfazer os desejos dos 

consumidores, os componentes estéticos e funcionais da embalagem devem 

ser escolhidos corretamente . 

Quando à estética, é preciso analisar tamanho, forma, materiais, cores, texto 

e ilustrações. 

Os diversos elementos da embalagem devem também estar harmonizados 

com as decisões sobre determinação de preço, propaganda e outros fatores 

de marketing . 

Depois de projetada a embalagem ela deve ser testada. Os testes de enge-

nharia são conduzidos para assegurar que a embalagem resistirá sob con-

dições normais; testes visuais, para assegurar que o texto está legível e as 

cores, harmoniosas; testes de distribuição, para assegurar que os distribui-

dores acharão as embalagens atraentes e fáceis de manusear; e teste de 

consumidor, para assegurar a resposta favorável do consumidor. Além da 

Segundo http://www.
trabalhosfeitos.com/ensaios/
Marca/755932.html

Segundo http://www.quir.com.
br/site/?p=428

Figura 9 - Nova Embalagem da Coca-Cola
Fonte: Kotler e Keller (2006)
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embalagem, o produto recebe também a rotulagem.

4.9 Rotulagem
O rótulo pode ser uma simples etiqueta presa ao produto ou um projeto grá-

fico elaborado, que faça parte da embalagem. Pode trazer apenas o nome 

da marca ou conter muitas informações . A rotulagem:

• Identifica o produto ou marca;

• Classifica;

• Descreve o produto;

• Promove uma ilustração atraente.

O painel principal da rotulagem é inclusão da frase de advertência, as 
cores e o tamanho da letra.

4.10 Garantias e definição de serviços
Garantia é a declaração formal relacionada ao desempenho do produto es-

perado, produtos de qualidade que vão ao encontro das expectativas dos 

seus utilizadores, esse é o compromisso todas as empresas são responsáveis 

pela satisfação das expectativas normais ou razoáveis do comprador. Por 

isso, o produto necessita ter garantia. 

Devido a diversidade e complexidade do conceito, há varias definições sobre 

serviços . 

Figura 10 - Rótulos de remédios com especificações
Fonte: Brandão (2010)

  Segundo http://www.ebah.
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Para Lovelock & Wright (2001, p.5) a maioria das pessoas quase não encon-

tra dificuldade para definir o setor industrial ou agrícola, mas a definição de 

serviço pode confundi-las. 

Gronroos (1993, p.34) relaciona várias definições de serviços propostas por 

vários autores. Conforme Gronroos existe deficiência nas definições, pois en-

caram de forma muito restrita o fenômeno dos serviços, e incluem, em maior 

ou menor extensão, apenas os serviços prestados pelas chamadas empresas 

de serviços.

Gronroos (1993) destaca algumas definições quanto ao serviço, que são 

“atividades, benefícios ou satisfações que são colocadas à venda ou propor-

cionados em conexão com a venda de bens”.

Para Cobra (1986) entende-se como serviço, “uma mercadoria comerciali-

zável isoladamente, ou seja, um produto intangível que não se pega, não 

se cheira, não se apalpa, geralmente não se experimenta antes da compra, 

mas permite satisfações que compensam o dinheiro gasto na realização de 

desejos e necessidades dos clientes”.

Ainda que relutante quanto à questão em debate, Gronroos (1993) partindo 

do estudo e observação das definições citadas, propõe a seguinte definição 

para serviços:

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais 

ou menos intangível, que normalmente, mas não necessariamente, 

acontece durante as interações entre clientes e empregados de serviço 

e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços, 

que é fornecida como solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s) (GRON-

ROOS, 1993, p.36)

Para Las Casas (2002, p.18) existem diversos tipos e várias categorias de 

serviços, sendo alguns mais intangíveis que outros. Segundo Las Casas inde-

pendente do tipo, o serviço, na sua essência, é aquela ação ou desempenho 

que se transfere. Como os serviços são transferidos em diversos níveis, quer 

no aspecto de duração ou aspecto de intangibilidade, conclui-se que ao 

abordar serviços, é impossível considerá-lo de forma única.

Kotler (2000, p.448) afirma que serviço é qualquer ato ou desempenho, 

fundamentalmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que 
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não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar 

ou não ligada a um produto concreto.

Já Dias tem a seguinte definição para serviço: “serviço é um bem intangível, 

podendo ser entendido como uma ação ou um desempenho que cria valor 

por meio de uma mudança desejada no cliente ou em seu benefício. Os atri-

butos de um serviço são seus componentes tangíveis e intangíveis, avaliados 

ou assumidos pelo cliente” (DIAS, 2003, p.106).

São três os tipos de atributos dos serviços: 

• Aqueles que podem ser pesquisados e avaliados antes da compra; 

• Aqueles que podem ser avaliados durante a realização do serviço;

• Atributos que não podem ser avaliados nem mesmo após a realização 

do serviço.

Dentre as definições apresentadas, parece haver uma noção crescente entre 

os pesquisadores, de que é difícil chegar a um consenso entre as definições 

de serviço. Dentre os autores citados, Dias (2003) foi o único a definir ser-

viços como forma de criar valor para os clientes através de uma mudança 

desejada pelo cliente ou através de beneficio.  

4.11 Categorias do mix de serviços
O serviço pode ser agregado ou não a um produto e ser prestado por esfor-

ços humanos ou máquinas. Esses aspectos relacionados são fundamentais 

para a classificação dos serviços.

Os serviços podem ser prestados de diferentes formas: 

• Bens tangíveis: a oferta consiste em um bem tangível (ex: sabão em pó, 

creme dental. Não há nenhum tipo de serviço associado ao produto);

• Bens tangíveis acompanhados de serviços: quando mais sofisticados fo-

rem os produtos (ex: carros e computadores), mais suas vendas depen-

derão da qualidade dos serviços ao consumidor (ex: entrega, assistência 

  Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAABopgAB/

servicos

  Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAABopgAB/

servicos

  Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAABopgAB/

servicos



Rede e-Tec BrasilAula 4 - Marketing de produtos e serviços 81

técnica, instruções de uso, treinamentos de operadores);

• Híbrido: a oferta consiste tanto em bens como em serviços (ex: as pesso-

as frequentam restaurantes pela comida e pelo serviço oferecido);

• Serviço principal acompanhado de bens e serviços secundários: serviços 

adicionais ou bens de apoio (ex: passageiros de companhias aéreas com-

pram o serviço de transporte).

• Serviço puro: a oferta consiste essencialmente em um serviço (ex: os ser-

viços de baby-sitter, psicoterapia e massagem).

4.12 Características específicas de serviços
Para Kotler e Armstrong (1998), os serviços possuem quatro características 

peculiares, que distinguem um serviço de um produto físico: intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Conheça cada um deles:

Intangibilidade: a primeira característica dos serviços é a intangibilidade. Os 

serviços são intangíveis porque não podem ser vistos, provados, sentidos, 

ouvidos ou cheirados antes de serem comprados, ou seja, não podemos 

apreender um serviço com qualquer dos nossos sentidos, ao contrário do 

que acontece com os produtos físicos. Como os serviços são atos ou perfor-

mances, não é possível tanger um atendimento (bom ou mal), uma consulta 

médica, um corte de cabelos ou o deslocamento proporcionado pela compra 

de uma passagem aérea.

Apesar disso, embora o serviço em si seja intangível, há sempre a utilização 

de algo físico, que concorre, ainda que secundariamente, em alguns casos, 

para a consecução do trabalho; uma parte tangível do produto intangível.

Por isso, o acerto (combinação dos termos) da compra dos serviços é feito 

previamente à sua execução, os consumidores não podem ver seus resulta-

dos com antecedência, como ocorreria se estivessem comprando uma ge-

ladeira, um automóvel, ou qualquer bem físico, o que pode gerar incerte-

za e insegurança por parte do comprador. Para reduzir tais sentimentos de 

incerteza e insegurança, os consumidores procuram se apegar aos sinais, 

às evidências proporcionadas pelos aspectos físicos envolvidos na prestação 

dos serviços, como que na tentativa de tornar, de alguma forma, tangível o 

que é por natureza intangível, de modo a poder perceber a sua qualidade no 
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ato da compra, ou antes, dela.

Inseparabilidade: outra característica peculiar dos serviços, em relação aos 

produtos físicos, é a inseparabilidade, isto é, os serviços são inseparáveis de 

quem os executa ou fornece, de tal forma que o prestador do serviço faz 

parte do próprio serviço (Kotler e Armstrong (1993); Semenik e Bamossy 

(1995), Levitt (1985)).

Esta característica, associada ao fato de que os serviços são produzidos e 

consumidos ao mesmo tempo – simultaneidade – faz com que, nos serviços 

em que o cliente esteja presente, haja uma interação entre cliente e presta-

dor, de modo que o cliente também passa a fazer parte do serviço e, con-

sequentemente, a interferir em sua qualidade . Quando, por exemplo, um 

indivíduo, numa consulta, informa ao seu médico sintomas incorretos, omi-

tindo ou mascarando dados, propositada ou involuntariamente, certamente, 

poderá induzir o profissional a um diagnóstico incorreto, já que suas infor-

mações são parte integrante; talvez mesmo a “matéria-prima” do processo 

que constitui a prestação de serviço. Por isso, a interação entre o prestador 

e o cliente é importante fator a ser considerado pelo marketing de serviços, 

como ressaltam os autores já citados.

Variabilidade: a terceira das quatro características marcantes dos serviços 

é que sua qualidade depende , além de quem os presta, também de quan-

do, onde e como são proporcionados, o que os torna altamente variáveis, 

conforme assinalam, dentre outros, Kotler e Armstrong (1993), Semenik e 

Bamossy (1995). Em função da variabilidade, um funcionário pode ser efi-

ciente e atencioso em algumas ocasiões e ineficiente e desatencioso em 

outras, na medida em que seu humor pode variar em função de circunstân-

cias profissionais e pessoais. Numa mesma empresa, poderá um empregado 

prestar atendimento cortês e eficaz, enquanto outro empregado, na mesma 

ocasião, presta atendimento oposto.

Outra forma de manifestação da variabilidade dos serviços pode ser exem-

plificada numa cantina ou lanchonete, onde cada funcionário poderá não só 

atender de maneira cuja qualidade seja variável (ou instável), como o resulta-

do dessa variabilidade poderá ser sentido no próprio sabor de um sanduiche 

ou de uma vitamina preparada por funcionários diversos: o funcionário “A” 

pode deixar os ingredientes serem grelhados por um tempo maior ou menor 

que o deixado pelo funcionário “B”; este, por sua vez, poderá colocar, na 

vitamina, mais açúcar do que colocou o funcionário anterior, e ambos pode-
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rão, em momentos diversos, tratar bem ou tratar mal um cliente, conforme 

seu estado de humor, ou conforme o estado de humor do próprio cliente, 

que, ao reclamar, poderá ensejar uma reação educada ou mal-educada.

Para diminuir a variabilidade as empresas prestadoras de serviços podem pa-

dronizar procedimentos e dar treinamento aos seus funcionários, de modo a 

incentivar que todos tenham procedimentos e condutas semelhantes . Além 

disso, é possível “industrializar” os serviços, executando-o, no todo ou em 

parte, através de equipamentos, como fazem algumas lanchonetes em que, 

dentre outras possíveis tarefas, a fritura de batatas ou o preparo de parte de 

um sanduiche é feito por máquinas que controlam tempo e temperatura, de 

modo a aumentar a padronização e a produtividade.

Perecibilidade: a última das quatro características marcantes dos serviços, é 

a perecibilidade . Os serviços são perecíveis porque não podem ser estocados 

para venda ou uso posterior. Isto pode representar um sério problema para a 

empresa prestadora quando a demanda é flutuante, como acontece nas em-

presas que lidam com serviços de demanda cíclica, sazonal ou irregular. Se 

montarem uma estrutura capaz de suportar os picos da demanda, natural-

mente terão capacidade ociosa (e custos mais elevados) nos momentos em 

que a demanda estiver mais baixa. Se, por outro lado, decidem montar uma 

estrutura para atender ao mínimo necessário, prestarão serviços precários 

quando a demanda estiver mais elevada. Assim, ao montarem sua estrutura, 

devem levar em consideração às flutuações e adotar estratégias flexíveis e 

adequadas para enfrentar cada situação.

São ilustrações dessa característica as empresas de transporte coletivo urba-

no, que necessitam ter um número de veículos superior ao que seria neces-

sário na maior parte do dia, em função de precisar atender à hora do “rush”. 

Além disso, há empresas, que para enfrentar os problemas gerados pela 

perecibilidade, podem adotar preços diferenciados conforme o horário ou 

dia da demanda, para incentivar ou desencorajar o consumo, como ocorrem 

com as companhias de eletricidade, as prestadoras de serviços de telefonia, 

cinemas, hotéis, motéis e parques de diversões, etc.

Outra maneira de lidar com a perecibilidade, por parte da empresa, é em-

pregar funcionários em tempo parcial, ou contratar mão-de-obra temporária 

(com ou sem vínculo empregatício), de modo a atender às flutuações da 

demanda e poder prestar o serviço no momento em que é demandado .
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4.13 Classificação dos serviços
A classificação dos serviços têm sido uma questão indiscutivelmente polê-

mica . Encontram-se várias maneiras de classificar um serviço. Na análise de 

Gianesi & Corrêa (1996, p.44) os serviços são classificados correlacionando 

as seguintes dimensões: foco em pessoas ou equipamentos, grau de contato 

com o cliente, grau de personalização do serviço, grau de julgamento pes-

soal dos funcionários, foco no produto ou no processo e “front office” ou 

“back room”. Gianesi & Corrêa (1996) cruzam estas seis dimensões e criam 

três categorias de prestação de serviços, a saber:

a) Serviços profissionais: existe um alto grau de contato com o cliente 

e, geralmente, o ciclo da prestação de serviço é longo. Exemplo: serviços 

médicos;

b) Loja de serviços: pode ser gerado tanto na linha de frente do atendi-

mento quanto na retaguarda. Exemplos: restaurante e lavanderia;

c) Serviço de massa: pouco, ou quase nada, personalizados, com alto grau 

de padronização das operações. Exemplo: transportes urbanos.

Dias (2003, p. 107) observa que os serviços podem ser diferenciados e clas-

sificados de acordo com algumas características como a tangibilidade, re-

ceptor direto do beneficio, customização do processo, relacionamento com 

o cliente e previsibilidade da demanda . Entre muitas classificações possíveis, 

Las Casas (2002) considera o empenho do consumidor na aquisição do ser-

viço e neste sentido classifica os serviços da seguinte forma:

a) Serviços de Consumo - são serviços prestados diretamente ao consumi-

dor e subdividem-se em conveniência, escolha e especialidade;

b) Serviços Industriais - são aqueles prestados a organizações industriais, 

comerciais ou institucionais e subdividem-se em equipamentos, facilidade e 

consultoria.

O modo tradicional de agrupar serviços, no entender de Lovelock & Wright 

(2001, p.31) é por ramo de atividades . Os autores exemplificam usando 

citações que podem ser feitas pelos profissionais de serviços: “estamos no 

ramo de transportes”, ou hotelaria, finanças, telecomunicações, reparo e 

manutenção. Apesar da ajuda que esses agrupamentos trazem, ao definir 

os produtos principais oferecidos pela empresa e ao entender tanto as ne-
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cessidades do cliente como as da concorrência, podem deixar de captar a 

verdadeira essência de cada ramo de negócios, porque a prestação de servi-

ços pode diferir muito, mesmo dentro de uma única categoria. O serviço de 

refeições pode variar, desde as lanchonetes em shoppings e aeroportos, até 

restaurantes finos e de alto luxo.

4.14  Diferença entre bens e serviços
Bens: Objetos, dispositivos ou coisas;

Serviços: Ações, esforços ou desempenhos;

Produto: Um bem e/ou um serviço.

O produto e/ou serviços devem ser gerado de acordo com as necessidades 

dos clientes, pois são os resultados de ações, processo ou atuações . Já os 

bens, podem ser caracterizados como objetos ou dispositivos físicos. A se-

guir, temos nove diferenças básicas que contribuem para a distinção entre 

bens e serviços, no qual são atribuídas as quatro características únicas de 

serviços (intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibili-
dade):

• Os clientes não obtêm propriedade: é a diferença fundamental, devi-

do ao fato do valor dos serviços serem extraídos sem obter propriedade 

permanente de qualquer elemento tangível;

• Os produtos dos serviços como realizações intangíveis: apesar dos 

serviços serem, muitas vezes, acompanhados de elementos tangíveis, sua 

realização é basicamente intangível. Seus benefícios provêm da natureza 

da realização;

• Envolvimento do cliente no processo de produção: muitas vezes os 

clientes são envolvidos no processo de criação do produto, como nos 

serviços de autoatendimento;

• As pessoas como parte do produto: na atividade de serviços é comum 

que os clientes entrem em contato, não somente com os fornecedores 

de serviços, mas também com outros clientes, principalmente nos servi-

ços de alto contato. Também, o tipo de cliente que utiliza determinada 

atividade de serviço, ajuda a definir a natureza da experiência;
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• Maior variabilidade dos insumos e produtos operacionais: a gran-

de presença de pessoas no sistema operacional gera maior variabilidade, 

tanto nos insumos, como nos produtos do serviço, ao contrário dos bens 

manufaturados, que podem ser produzidos sob condições controladas;

• Mais difícil de os clientes avaliarem: os serviços enfatizam atributos 

de experiência, quem são percebidos durante o consumo ou após a com-

pra, como  gosto, atendimento ou assistência. Não há como se utilizar de 

um critério específico de comparação, pois por se tratar de bens intangí-

veis, sua visão varia de pessoa para pessoa;

• Ausência de estoques: como o serviço é uma atividade e não um bem 

tangível, não se pode estocá-lo. As instalações, equipamentos e mão de 

obra, representam apenas a estrutura da empresa. Um ponto fraco dessa 

falta de estoques ocorre quando há um excesso de demanda, que supere 

a capacidade produtiva, podendo gerar insatisfação nos clientes. Por este 

motivo é necessário utilizar-se de estratégias de marketing, visando uni-

formizar níveis de demanda que correspondam à capacidade;

• Importância do tempo: a velocidade é um fator essencial, já que mui-

tos serviços são entregues em tempo real. Além disso, os clientes não 

estão dispostos a ficar muito tempo esperando  e a rapidez com que 

um serviço é entregue pode se tornar um elemento fundamental para 

aumentar a qualidade;

• Diferentes canais de distribuição: ao contrário de fornecedores de 

bens, que necessitam de canais físicos de distribuição, as empresas de 

serviços podem utilizar-se também de canais eletrônicos ou combinar a 

produção do serviço, como por exemplo, uma loja de varejo e ponto de 

consumo no mesmo local.

A diferença entre bens e serviços nem sempre é fácil de ser estabelecida. Na 

verdade, é muito difícil fornecer um exemplo de um bem puro ou de um ser-

viço puro. Um bem puro implicaria que os benefícios recebidos pelo cliente 

não contivessem elementos fornecidos por serviços. Da mesma forma, um 

serviço puro não conteria bens tangíveis ou palpáveis .

Muitos serviços contêm pelo menos alguns elementos de bens tangíveis, 

como o cardápio de um restaurante, o extrato bancário ou o cartão de as-

sistência 24 horas de uma companhia de seguros. A maioria dos bens, por 

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAABopgAB/

servicos

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAABopgAB/

servicos
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sua vez, oferece pelo menos um serviço, como o de entrega. Por exemplo, o 

simples sal de cozinha é entregue à mercearia; ao vendê-lo, ela pode oferecer 

métodos modernos de faturamento que a diferenciem das concorrentes. Veja 

a lista abaixo:

Quadro 03: Bens e Serviços
SERVIÇOS BENS

Intangível Tangível

É imaterial (uma atividade ou processo) É concreto (uma coisa)

A propriedade não é transferida A propriedade é transferida quando a compra é feita

Não pode ser revendido Pode ser revendido

Não pode ser efetivamente demonstrado antes da compra Pode ser demonstrado antes da compra

Não pode ser estocado Pode ser estocado por vendedores e

Produção e consumo geralmente coincidem Compradores

Produção, venda e consumo são O consumo é precedido da produção

especialmente unidos Produção, venda e consumo ocorrem em locais diferentes

Não pode ser transportado Pode ser transportado

Comprador/cliente toma parte na produção Vendedor não é o produtor

Na maioria dos casos, o contato direto é Necessário. Contato indireto é possível entre empresa e Cliente

O serviço em si não pode ser exportado, mas o sistema de 
prestação de serviços, sim

O Bem pode ser exportado

Heterogêneo Homogêneo

Valor principal produzido nas interações entre comprador 
e vendedor

Valor principal produzido em fábricas

Clientes participam da produção Clientes normalmente não participam da Produção

4.15 Estratégias de marketing de serviços
As atividades do marketing de serviços exigem que, além dos quatro P’s do 

marketing tradicional, voltado para os clientes externos, sejam enfocados os 

aspectos que dizem respeito ao marketing interno e ao marketing interativo. 

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAABopgAB/
servicos

Figura 11 - Três tipos de marketing no setor de serviços
Fonte: Kotler (1998)
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Como forma de melhorar a prestação de serviços da empresa para seus 

clientes, o chamado composto de marketing, ou mix de marketing, deve ser 

desenvolvido pelo administrador para se acompanhar o atendimento aos de-

sejos e necessidades dos clientes. Para KOTLER (2003), “o mix de marketing 

descreve o conjunto de ferramentas à disposição da gerência para influen-

ciar as vendas” (Kotler 2003 p.151).

Normalmente são estudados quatro compostos mercadológicos, mas, no es-

tudo do marketing de serviços, são incluídos mais três elementos devido às 

diferenças entre a prestação de serviços e a venda de bens . Estas sete variá-

veis, conhecidas também como os 7Ps do marketing, são: produto (product), 
preço (price), praça (placement), promoção (promotion), pessoal (personnel), 
procedimentos (procedures) e peculiaridades físicas (physical evidence). Os 

quatro primeiros ”P`s” correspondem ao marketing externo, o quinto (pes-

soal) corresponde ao marketing interno e os dois últimos ao marketing inte-

rativo, que você ira reconhecer agora :

a) Marketing externo

No marketing de serviços, o elemento produto representa o desenvolvimen-

to e a prestação do serviço em si. Em relação a este item, o administrador 

deve se preocupar com a qualidade percebida pelo cliente. Como visto an-

teriormente, os serviços são produzidos no momento em que o cliente o 

precisa, não havendo tempo para corrigir eventuais falhas no processo de 

produção. Dado esse fator, o profissional deve adequar o serviço aos desejos 

e necessidades dos consumidores, tornando-o personalizado e flexível. Pela 

dificuldade de padronização dos serviços, a mensuração da qualidade perce-

bida pelo consumidor depende da avaliação feita pelo próprio cliente, com 

isso, deve a empresa elaborar meios de consultar constantemente o padrão 

de qualidade oferecido, a fim de manter satisfação dos clientes como prio-

ridade fundamental.

O preço tem fundamental importância nos serviços, pois através dele, o con-

sumidor avalia a qualidade do que comprou. O preço praticado deve ser 

justo. Se for cobrado um valor alto, o serviço deverá ter qualidade alta, se o 

preço for baixo, o cliente não será tão exigente quanto a qualidade. 

O objetivo do serviço é gerar valor ao cliente, com isso, apesar de o preço 

cobrado ser baixo, a empresa não pode descuidar da qualidade oferecida, 

deve-se avaliar um padrão mínimo que satisfaça as necessidades do cliente. 

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAABopgAB/

servicos

Segundo http://www.ebah.com.
br/content/ABAAABopgAB/

servicos
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O administrador também deve observar que o preço deve cobrir os custos 

para a realização do serviço, afinal de contas, toda empresa precisa auferir 

lucros. Devido a intangibilidade dos serviços, o profissional de marketing 

pode utilizar estratégias de preços como meio de selecionar o público alvo, 

pois quando os consumidores não têm ideia da qualidade do serviço ofere-

cido, eles podem mensurar a qualidade através do preço cobrado por ele. 

Como exemplo disso, podemos observar que se um médico cobra R$ 500,00 

a consulta e outro cobra R$ 50,00 o consumidor imagina que o primeiro seja 

o melhor. Outra estratégia de preços é o de variar o preço de acordo com a 

demanda, como exemplo, um cinema cobra menos nos dias de semana e no 

período da tarde.

O elemento praça, também utilizado o termo distribuição, em serviços in-

flui no acréscimo de valor para os clientes. O administrador deve buscar 

meios de tornar o mais acessível possível os serviços aos consumidores. Uma 

empresa que trabalhe bem esse elemento terá um diferencial competitivo 

frente aos seus concorrentes. As formas de se posicionar no mercado são vá-

rias, pode ser pela entrega rápida, pela localização fácil, pela disponibilidade 

de vários pontos de atendimento etc. No comércio, para que um produto 

chegue até o consumidor final, ele passa por centros de distribuição, ataca-

distas, varejistas, até que chegam ao cliente. Esse percurso é necessário para 

o melhor atendimento, pois o varejista oferecerá conforto e conveniência, 

disponibilizando os produtos certos, nos locais certos e da forma certa para 

seus clientes.

Quanto ao elemento promoção, há certa dificuldade quando se presta ser-

viços. Por ser intangível, o administrador deve buscar meios de demonstrar 

ao consumidor que o serviço que está sendo oferecido possui alta qualidade 

e que atenderá às suas necessidades. Uma importante fonte de comunica-

ção e promoção dos serviços é através de vendedores, pois estes podem 

demonstrar ao cliente as vantagens, os benefícios, os custos e as garantias, 

diminuindo, assim, a insegurança do cliente. Quando alguém compra um 

serviço, espera receber tudo o que foi enunciado pela empresa, por isso é 

importante não criar expectativas que não serão atendidas, o que gerará 

insatisfação dos clientes, criando uma má reputação da empresa. Reputação 

é, talvez, o principal meio de comunicação em serviços, pois quando um 

cliente fica satisfeito e encantado com o serviço recebido, ele será a melhor 

propaganda que a empresa poderia conseguir. A divulgação boca-a-boca 

representa o testemunho de satisfação e confiança dos clientes atendidos 
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para seus conhecidos, que, naturalmente, criarão uma imagem positiva da 

empresa.

Como visto, todos os elementos do composto de marketing são importantes 

e variam dependendo do tipo de negócio. O administrador deve avaliar o 

serviço e observar em qual elemento a empresa poderá buscar um diferen-

cial competitivo frente à concorrência.

b) Marketing interno

No marketing interno, a empresa deve concentrar esforços para treinar e 

motivar seus funcionários, pois somente funcionários satisfeitos e orgulho-

sos do que fazem conseguem transmitir satisfação e levar serviços de qua-

lidade aos clientes que atendem. A empresa poderá buscar um diferencial 

competitivo através desse elemento quando se preocupa com o recrutamen-

to, seleção e treinamento de seus funcionários. 

A contínua capacitação fará com que os consumidores percebam a preo-

cupação do profissional em atualizar-se e em oferecer inovações, que é re-

quisito essencial para o acompanhamento das mudanças do mercado. Isso 

é fundamental para todos os ramos de serviços onde há maior contato e 

interação entre empregados e clientes. Por isso, as ações de marketing inter-

no, ou seja, a ações de marketing voltadas para dentro da própria empresa, 

dirigidas para “vender” a ideia, o conceito da própria organização para os 

“clientes internos” devem preceder as ações de marketing externo.

 Tal afirmativa encontra respaldo em Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), 

que colocam como de suma importância os aspectos relacionados à de-

monstração de boa vontade e de consideração e atenção individualizada, 

aspectos estes que interferem na maneira pela qual os clientes percebem a 

qualidade do serviço prestado.

c) Marketing interativo

No que tange ao marketing interativo, nos contatos que interagem clientes e 

empregados, na consecução dos serviços, os clientes julgam a qualidade não 

apenas por seus aspectos técnicos – qualidade técnica – mas, também, pelos 

aspectos ligados à maneira como os serviços foram prestados, que constitui a 

qualidade funcional. Essa faceta da qualidade envolve a maneira pela qual o 

cliente foi atendido e as habilidades, principalmente de relacionamento inter-
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pessoal, demonstradas pelo prestador dos serviços. E, a medida que se acirra 

a concorrência e aumentam as pressões para custos menores, o marketing in-

terativo precisa ser aprimorado gerando, segundo Kotler e Armstrong (1993), 

três tarefas desafiadoras para se atingir o sucesso: aumentar a diferenciação 

competitiva, a produtividade e a qualidade do serviço.

Diferenciação competitiva: a diferenciação competitiva, dentre outros as-

pectos, inclusive inovação na prestação dos serviços, pode ser transmitida 

aos clientes através de três fatores, segundo Kotler e Armstrong (1993):

• Através das pessoas: isto é, de funcionários mais capazes e confiáveis 

que os dos concorrentes;

• Através do ambiente físico: além de adequado ao desempenho das 

atividades específicas do serviço, devem transmitir a impressão de quali-

dade, sendo um dos componentes básicos da “atmosfera de loja”, arran-

jo físico e disposição das instalações físicas, inclusive sons, cores, odores, 

etc., que, em seu conjunto, são responsáveis por grande parte das sensa-

ções e impressões que sentem os clientes da organização;

• Através do processo: conjunto de ações e procedimentos de execução 

dos serviços que deve procurar ser feito de modo a ser percebido pelos 

clientes como mais eficaz que o processo dos concorrentes.

Produtividade: O aumento da produtividade, numa mesma unidade de 

tempo ou com os mesmos recursos, ou a obtenção dos mesmos resultados 

com emprego de menor quantidade de recursos (tempo, mão de obra, re-

cursos financeiros, etc.), por sua vez, pode ser alcançado, nos serviços, de 

diversas formas, tais como:

• Tornar mais eficientes os funcionários, treinando melhor os atuais ou 

contratando funcionários que estejam mais aptos a trabalhar com afinco 

e a produzir mais com os mesmo recursos atuais;

•  Aumentar a quantidade de serviços prestados (por exemplo, atendendo 

maior número de clientes) o que, em alguns casos, pode ocasionar perda 

de qualidade e acabar gerando perdas maiores que os ganhos de produ-

tividade;

• “Industrializando” os serviços, isto é, padronizando sua execução ou fa-
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zendo-os através do uso de máquinas e equipamentos, como nos casos 

de algumas lanchonetes e serviços bancários automatizados;

• Fazer com que o próprio cliente execute parte do serviço, como ocorre 

nos estabelecimentos de autosserviço (self-service), com supermercados 

e alguns restaurantes, principalmente, os de comida a quilo.

• Contudo, apesar de suas evidentes vantagens, a excessiva ênfase na pro-

dutividade pode comprometer a qualidade dos serviços e deve ser en-

carada com os devidos cuidados, pois a qualidade é fator primordial de 

fidelização do cliente – estabelecimento de marcante preferência, como 

afirma Vavra (1993).

Qualidade do Serviço: o conceito de “qualidade”, embora possa ser fa-

cilmente entendido, é de difícil definição, que identifica cinco abordagens 

básicas para definir o que vem a ser qualidade:

• Qualidade transcendental - a qualidade se constituiria na excelência 

inata, uma característica absoluta, passível de ser apreendida, porém não 

de ser definida;

• Qualidade baseada no produto - é definida como um conjunto men-

surável e preciso de características;

• Qualidade baseada no usuário - pode ser entendida como a capacida-

de de promover a satisfação de uma necessidade, de forma adequada às 

preferências dos consumidores; 

• Qualidade baseada na produção - pode ser definida como a confor-

midade às especificações ou o grau de conformidade em que determi-

nado produto se atém às especificações do projeto ou que esteja em 

conformidade com as especificações e adequado ao propósito com que 

as especificações foram feitas;

• Qualidade baseada no valor - os custos e os preços adquirem relevo e 

“um produto de qualidade é aquele que provê desempenho ou confor-

midade a um preço ou custo aceitável”.

No que concerne aos serviços, o conceito de qualidade se torna ainda mais 

complexo, pois não pode ser medido através de aspectos objetivos, como 

Segundo http://ucbweb2.
castelobranco.br/webcaf/
arquivos/120372/13480/

topicos_especiais_em_gestao_
empresarial.ppt
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acontece no caso dos bens físicos, pois a qualidade de serviço tem natureza 

mais abstrata e afastar-se das características de intangibilidade e demais ca-

racterísticas que compõem a singularidade dos serviços. Nesse caso, a medi-

da mais adequada, é a percepção da qualidade por parte do cliente.

Os pesquisadores  identificam cinco fatores determinantes da qualidade dos 

serviços :

• Confiabilidade: a habilidade de prestar o serviço exatamente como pro-

metido;

• Capacidade de resposta: a disposição de ajudar os clientes e de forne-

cer o serviço dentro do prazo estipulado;

• Segurança: o conhecimento e a cortesia dos funcionários e suas habili-

dades de transmitirem confiança e segurança;

• Empatia: a atenção individualizada dispensada aos clientes;

• Itens tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, 

dos funcionários e do material de comunicação.

Resumo 
A aula número 4 trouxe as informações principais sobre o  Marketing de 

produtos e serviços, adentrando nos assuntos: produtos e serviços,  produ-

tos industriais, diferenciação, sistema e mix de produtos, análise da linha de 

produtos, extensão da linha de produtos, determinação do preço do mix de 

produtos, embalagem, rotulagem, garantias e definição de serviços, catego-

rias do mix de serviços, características específicas e classificação dos serviços, 

diferença entre bens e serviços e estratégia de marketing e serviços.

Você observou que esta aula foi um pouco mais extensa? Isso ocorreu pelo 

fato de priorizarmos apresentar todas as informações possíveis para que você 

reconheça o universo do Marketing de produtos e serviços. É importante que 

você revise o material se achar necessário, mas não fique com dúvidas. Na 

próxima aula, assunto será a pesquisa de mercado. 
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Aula 5. Pesquisa de mercado

Objetivos:

• reconhecer a pesquisa de mercado;

• identificar a realização da Pesquisa de Marketing e suas aplica-

ções; e

• reconhecer as áreas de potenciais para a Pesquisa de Mercado. 

Olá estudante;

Você já parou para pensar que todas as decisões sobre novos empreendi-

mentos contêm certo grau de incerteza, tanto em relação a informação nas 

quais estão baseadas, como em relação as suas consequências? Dificilmente 

temos 100% de certeza do sucesso de um projeto. Daí a necessidade de 

pesquisar e conhecer o mercado, as realidades. Esta aula se dedicará a isso. 

A lhe apresentar a pesquisa de mercado. Bons estudos!

Para Grewal e Levy (2012) pesquisa de marketing é um conjunto de técnicas 

e princípios para a coleta, registro, análise e interpretação sistemática de 

dados que podem auxiliar as pessoas a tomarem as decisões envolvidas na 

comercialização de bens, serviços e ideias.

Os gestores das organizações consideram vários fatores antes de realizar um 

projeto de pesquisa de marketing. Em primeiro lugar, analisam o quanto a 

pesquisa poderá ser útil para a empresa.

O sucesso de uma pesquisa mercadológica é a sua orientação para a deci-

sões. Isto significa que a pesquisa deve ser empreendida somente quando 

os seus resultados possam contribuir para diminuir a incerteza ou influenciar 

boas decisões. Não há qualquer razão para realizar pesquisa mercadológica 

se o tomador de decisão (o empreendedor) não pretende alterar sua posição 

inicial, não acredita ou não compreende os seus verdadeiros resultados. 
Segundo http://www.pa.sebrae.
com.br/sessoes/pse/pse/pse_
conheca_pesquisa.asp
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A pesquisa não deve ser conduzida para satisfazer curiosidades pes-
soais ou para confirmar uma decisão que já está tomada.

Para o sucesso de um projeto de pesquisa mercadológica, o investidor deve 

desvestir-se de todos e quaisquer pressupostos. A informação, por si só, não 

leva à decisão nem ao sucesso. É preciso escolher uma direção que ajude a 

identificar problemas e oportunidades e que indique caminhos que reduzam 

as incertezas

O processo de pesquisa de marketing pode ser dividido em cinco etapas, 

seguidas de uma sequencia:

Etapa 1: Definir os objetivos da pesquisa
Geralmente as pesquisas consomem um volume de recursos e tempo bastan-

te significativos, é importante conhecer com antecedência onde se devem 

buscar as respostas e quem será seu publico alvo. Definir, de forma clara, os 

objetivos que se pretende atingir, os dados ou informações necessárias.

Etapa 2: Elaborar o  projeto de pesquisa
Nesta etapa é necessário ter clareza da linha da pesquisa. Identificando os 

tipos de dados necessários a fim de coletá-los durante a abordagem, sejam 

os envolvidos com o problema, sejam outros, que mantenham pontos di-

ferentes de interação com o mercado. Após a empresa ter identificado os 

objetivos e necessidades, deverá considerar se os dados requeridos são, por 

natureza, secundários ou primários.

Os dados secundários são aqueles já coletados em outras fontes e, geral-

mente, estão disponíveis como informação. Como por exemplo: dados do 

censo, faturamentos das vendas, número de clientes, etc.

Geralmente um projeto de pesquisa inicia com a revisão de dados secundá-

rios disponíveis. Estes dados podem ser facilmente acessados a custos rela-

tivamente baixos. As empresas geram diariamente uma grande quantidade 

Figura 12 -  Processo de pesquisa de marketing 
Fonte:  Adaptado de Cobra (2009)

Segundo http://www.pa.sebrae.
com.br/sessoes/pse/pse/pse_

conheca_pesquisa.asp
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de dados secundários a partir de suas operações.

A maioria dos dados externos necessários às empresas são secundários, isto 

é, são regularmente obtidos e organizados por entidades públicas ou priva-

das, como prefeituras municipais, secretarias de estado, órgãos do Governo 

Federal, entidades de classe, universidades, entre outras fontes. 

Os dados Primários são aqueles coletados na fonte para atender às neces-

sidades específicas da pesquisa a partir de observações, entrevistas pessoais 

ou pela internet.

Na maioria das vezes é mais caro coletar dados primários do que utilizar 

dados secundários e, normalmente, leva mais tempo. Além disso, os profis-

sionais que atuarão a campo na coleta dos dados necessitam treinamentos 

e certa experiência para coletar dados primários que não sejam duvidosos, 

mas sim válidos e confiáveis.

Somente nas circunstâncias e hipóteses de esgotamento das fontes secundá-

rias e, se as necessidades de informações persistirem, daí deve-se pensar na 

consulta direta às fontes originais, ou seja, na obtenção de dados primários.

Para Kotler e Keller (2006) dados primários podem ser coletados de cinco 

maneiras: pesquisa por observação, pesquisa de grupo de foco, levantamen-

tos, dados comportamentais e pesquisa experimental, como descrito abaixo:

• Pesquisa por observação: consiste na utilização dos sentidos (visão, 

tato, olfato e audição) para estudos e levantamentos. É possível reunir 

dados novos observando pessoas e cenários relevantes. Os consumidores 

podem ser observados discretamente enquanto fazem compras ou usam 

produtos.

• Pesquisa de grupo de foco: é a reunião de seis a dez pessoas cuida-

dosamente selecionadas com base em determinadas considerações de-

mográficas, psicográficas, entre outras, para discutir vários tópicos de 

interesse. A pessoa que conduzirá faz perguntas com base em um roteiro 

de discussão preparado, a fim de assegurar que os tópicos necessários 

sejam abordados.

• Levantamentos: utiliza-se este tipo de ação para verificar as convicções, 

preferências e o grau de satisfação das pessoas. A abordagem pode ser 

Segundo http://www.zanco.
com.br/art-empreede-
marketing_pesquia_de_merc.
htm
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realizada em espaços públicos, shopping centers, etc. perguntando as 

pessoas sobre suas preferências sobre determinado assunto.

• Dados comportamentais: os clientes deixam pistas de seu comporta-

mento de compras nos registros e nos bancos de dados de clientes. É 

possível obter muitas informações por meio da análise desses dados. As 

compras refletem preferências e são mais confiáveis do que declarações 

feitas a pesquisadores de mercado. Por exemplo: as pessoas sempre de-

claram preferir marcas da moda, mas os dados mostram que na prática 

elas compram outras;

• Pesquisa experimental: a pesquisa mais válida cientificamente é a ex-

perimental. Seu propósito é captar as relações de causa e efeito, elimi-

nando as explicações contraditórias das verificações observadas. Consi-

derando que o projeto e a execução do experimento eliminam hipóteses 

alternativas que possam explicar os resultados.

Esse tipo de pesquisa exige a seleção de grupos homogêneos de pessoas que 

serão submetidas a diferentes tratamentos. Consiste numa série ordenada 

de perguntas, efetuadas por escrito e respondidas sem a interferência do 

entrevistador.  Os condutores controlam as variáveis externas e verificam se 

as diferenças identificadas nas respostas são estatisticamente significativas. 

Para que serve o projeto de pesquisa?
• Conhecer o perfil do cliente: caracterização dos clientes nos aspectos 

quantitativos (potencial do mercado, participação da empresa no mer-

cado, etc) e qualitativos (estilo de vida, características comportamentais, 

hábitos de consumo, escolaridade, renda, etc);

• Perceber a estratégia dos concorrentes e observar seus pontos fortes e 

fracos;

• Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem produtos e ser-

viços: sistema de vendas e distribuição; políticas de preços e cobrança; 

qualidade dos produtos e serviços.

O objetivo é possibilitar ao empreendedor a avaliação comparativa de seus 

potenciais fornecedores e, a partir de certos critérios, definir uma classifi-

cação dos mesmos para orientar o processo de compras, se for ocaso, de 

terceirização de atividades:

 Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAILsAA/

pesquisa-mercado
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• Dimensionar o mercado;

• Identificar o segmento de mercado mais lucrativo;

• Detectar novas tendências;

• Avaliar o desempenho de seus produtos e serviços;

• Identificar a quantidade ou volume que o mercado é capaz de absorver e 

a que preços estes produtos poderão ser vendidos.

O que pode ser analisado
• Estudo do consumidor: o tamanho do mercado, a sua segmentação, cos-

tumes e hábitos do consumidor;

• Estudo do produto: melhorias técnicas ou comerciais em produtos já exis-

tentes, novas utilidades para produtos;

• Novos produtos: decisão de abandono de produtos;

• Estudo do produto industrial: testes de longevidade (ciclo de vida), testes 

de confiabilidade (problemas técnicos), testes de desempenho (produtivi-

dade), testes de funcionamento, testes de viabilidade;

• Estudo da embalagem: cor; tamanho, aceitação, tipo de material, for-

mato;

• Estudo da imagem de marca: o que os clientes internos e externos acham 

da marca, quais as mais conhecidas, qual a sua simbologia;

• Estudo do preço de venda: quantos cobram os concorrentes, qual a mar-

gem de contribuição, quantos pagam os consumidores, quanto se deve 

produzir (ponto de equilíbrio);

• Estudo da distribuição: problemas de localização, de comercialização, es-

tudos de implantação, definição de rotas e logística;

• Estudo da concorrência: mapeamento da concorrência direta e indireta, 

estudo dos diferenciais competitivos, estudo para parceria e terceirização;
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• Estudos de conjuntura: definições e levantamentos de cenários, estudos 

de viabilidade econômico-financeiros mercadológicos;

• Estudo das promoções e da publicidade: definição das estratégias de pro-

moção, estudos de otimização de mídia, testes de recall e de lembrança, 

campanhas de incentivos e de endomarketing.

Etapa 3: Coleta de  dados
A coleta dos dados inicia efetivamente após a elaboração do questionário de 

pesquisa. Abordar as fontes selecionadas e coletar informações e subsídios 

para “clarear” o problema ou, até mesmo, para desvendá-lo.

Conforme Grewal e Levy (2012) dependendo da natureza do problema da 

pesquisa, a coleta dos dados poderá empregar pesquisas exploratórias ou 

conclusivas.

A pesquisa exploratória procura entender o fenômeno em questão, pro-

porciona informações iniciais quando o problema não tem uma definição 

clara. A investigação inclui métodos informais, como revisão de dados se-

cundários disponíveis, ou métodos mais formais que compreendem a pes-

quisa qualitativa, como técnicas de observação, entrevistas em profundida-

de, grupos de foco e técnicas projetivas, etc.. 

Esse tipo de investigação é, muitas vezes, quantitativo, oferecendo um meio 

para confirmar as suspeitas, experimentos específicos. No caso formal, ela 

também permite que o pesquisador teste suas previsões.

Pesquisa conclusiva proporciona as informações necessárias para confir-

mar os critérios preliminares que os gestores podem usar para seguir ca-

minhos apropriados de ação. Este tipo de pesquisa pode ser, por vezes, de 

natureza descritiva, ou experimental. 

Pesquisa experimental é um tipo de pesquisa quantitativa que sistemati-

camente manipula uma ou mais variáveis para determinar quais delas têm 

um efeito causal na outra.

Etapa 4: Analisar os  dados
Deve ser cuidadoso e ordenado. Para gerar informações significativas deve-

-se analisar os dados coletados. Dessa forma, dados são definidos como 

números brutos ou outras informações pontuais que, sozinhas, tem uma 

 Segundo http://books.google.
com.br/books?id=7I6IAMtldX4C
&printsec=frontcover&hl=pt-BR

Segundo http://maestrando.
files.wordpress.com/2013/05/

metodologia-de-pesquisa-tipos-
de-pesquisa-e-mc3a9todos.pdf
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valor limitado e não geram uma informação. Pois, somente depois de inter-

pretados, estes dados se tornam informações. As quais são utilizadas para 

tomada de decisões.

O propósito da tabulação dos dados em informações é descrever, esclarecer, 

prever e avaliar uma determinada situação.

Etapa 5: Apresentação dos resultados
Nesta fase final do processo de pesquisa de marketing, são preparados os 

resultados e apresentados ao tomador de decisões. Um relatório de pesquisa 

de marketing inclui: resumo executivo, o corpo do relatório (o qual apresen-

ta os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada, e as descobertas deta-

lhadas), as conclusões, as limitações e as tabelas, figuras e anexos adicionais 

apropriados.

Um relatório para ser eficaz deve ser curto, interessante, metódico, preciso e 

apresentar recomendações para, se necessário, implementações.

Faz-se necessário a elaboração de um projeto de pesquisa que defina clara-

mente:

• O motivo ou problema que dá origem à pesquisa;

• Os objetivos a serem atingidos;

• A definição do público-alvo e do tamanho e tipo de amostra;

• A metodologia a ser utilizada;

• As estratégias e instrumentos para coleta de dados;

• Os resultados esperados;

• O cronograma de execução;

• O orçamento do trabalho a ser considerado pelo empreendedor como 

investimento pré-operacional.

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAILsAA/
pesquisa-mercado
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5.1 Pesquisas de marketing e suas    
 aplicações
A Pesquisa de Mercado por si só não resolve problemas, mas ajuda a resolvê-

-los. Portanto, não basta realizar uma pesquisa, é necessário saber interpre-

tar seus resultados e tomar decisões baseadas neles. Essas decisões, relativas 

a ações específicas de Marketing é que irão resolver o problema identificado.

Os problemas de Marketing são questões que precisam ser respondi-
das.

• Será que o produto novo tem chances de ser bem sucedido?

• Qual o tamanho do mercado potencial? 

• Como nossa marca e as dos concorrentes são percebidas pelos 
consumidores?

• Quais as características que os consumidores desejam no novo 
produto? 

São muitas as questões que podem surgir no processo de Marketing, seja 

estratégico, seja operacional. A Pesquisa de mercado começa quando se tem 

um problema bem formulado. A definição do problema (e também dos ob-

jetivos da pesquisa) é o passo mais difícil do processo. Uma definição incor-

reta do problema levará a uma distorção dos resultados finais, a conclusões 

erradas, a desperdícios de recursos (tempo e dinheiro). E, se não detectado 

o erro a tempo, levará, ainda, a uma orientação errada para os negócios da 

empresa. Por isso, deve-se dedicar o tempo necessário para a descrição do 

problema de Marketing, e não iniciar uma pesquisa às pressas, já elaborando 

uma lista de perguntas.

Vejamos as áreas de potenciais para a pesquisa de Mercado:

Pesquisa de produto:
• Aceitação e potencial de novos produtos;

• Estudos de produtos concorrentes;

• Testes de produtos existentes;

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAILsAA/

pesquisa-mercado?part=2

Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAILsAA/

pesquisa-mercado

 Segundo http://www.ebah.
com.br/content/ABAAAAILsAA/

pesquisa-mercado?part=2

Segundo hftp://ftp.unilins.edu.
br/leonides/Aulas/Pesquisa%20
de%20Mercado/PESQUISA%20

DE%20MERCADO%20-%20
Aula.ppt
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• Embalagens.

Pesquisa de negócios/ corporativa:
• Previsões e tendências de negócios;

• Preços;

• Localização e fábricas, depósitos, aquisições, operações;

• Mercados internacionais;

• SIM (Sistema de Informação de Marketing);

• Empregados da empresa.

Pesquisa de responsabilidade corporativa:
Estudos sobre fatores ambientais: legais, ecológicos, políticos, sociais, cul-

turais.

Pesquisa de propaganda:
• Motivação de propaganda;

• Mídia;

• Eficácia dos anúncios;

• Estudos da concorrência.

Pesquisa de vendas e de mercado
• Mensuração de potencial de mercado;

• Análise dos segmentos de mercado;

• Determinação das características do mercado;

• Análise das vendas;

• Estabelecimento das cotas e territórios de vendas;

• Estudos dos canais de distribuição;
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• Teste de mercado e auditoria de lojas;

• Painéis de consumidores;

• Estudos de comissões de vendas;

• Estudos sobre promoções de vendas.

A Pesquisa de Mercado, por si só, traz à empresa apenas dados. A sua aná-

lise, o cruzamento de dados, a interpretação de resultados é que transfor-

mam os dados (brutos) em informações que serão subsídio para a decisão. 

Ela pode trazer diferentes tipos de dados. Alguns são numéricos (ou podem 

ser tratados como se fossem), podem ser contados. Outros dados tratam de 

impressões, opiniões. Essa diferença quanto aos dados obtidos, é tão impor-

tante que classifica as pesquisas de mercado em dois tipos3:

Pesquisa quantitativa - aplicação de questionários onde os resultados po-

dem ser contados e tabulados em forma de:

• Mensuração;

• Quantidade;

• Tamanho;

• Números;

• Questionários;

• Amostra;

• Tabulação;

• Tabelas;

• Estruturada.

Pesquisa qualitativa - discussões em grupo, entrevistas em profundidade, 

onde os resultados não podem ser contados e tabulados e sim realizado:

Segundo http://sergiogarrido.
tripod.com/senac/modacerta/
mkt_moda/curso/aula2/a2_1.

htm
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• Avaliação;

• Opiniões;

• Juízos;

• Sensações;

• Roteiro;

• Discussões de grupo;

• Entrevistas em profundidade;

• Recrutamento;

• Transcrição;

• Não estruturada.

A Pesquisa de mercado sempre busca dados do ambiente externo a orga-

nização ou empresa. O mais comum é buscar informação sobre quem com-

pra o produto. Quando se busca dados internos a empresa, não estamos 

diante de um processo de Pesquisa de Mercado.

Os Profissionais de Marketing devem ser entendidos como qualquer pes-

soa da empresa que poderá usar as informações resultantes da pesquisa de 

mercado como subsídio para a tomada de decisão. Os resultados de uma 

pesquisa, que é a informação, somente se tornam úteis na medida em que 

são distribuídos aos profissionais que possam ter algum envolvimento na 

tomada de decisões ou na formulação de sugestões para que todo o esforço 

despendido traga um retorno à organização.

Informação arquivada é entulho

Resumo 
A pesquisa de mercado foi tema desta aula. Dentre as informações essen-

ciais estão as de que a pesquisa de mercado não deve ser realizada por mera 

curiosidade. Os resultados de uma pesquisa só são úteis se forem distribu-

ídas aos profissionais envolvidos na tomada de decisões ou na formulação 

Segundo http://sergiogarrido.
tripod.com/senac/modacerta/
mkt_moda/curso/aula2/a2_1.
htm

Segundo http://sergiogarrido.
tripod.com/senac/modacerta/
mkt_moda/curso/aula2/a2_1.
htm
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de sugestões para que todo o esforço despendido traga um retorno à orga-

nização. Além dessas, destacamos os tipos de pesquisas e como realizá-las. 

Pesquisar é uma necessidade cotidiana de muitas pessoas. Pesquisamos 

preços, locais, entre outros elementos, principalmente, quando se trata de 

investimentos. Assim também deve ocorrer com as empresas, o marketing 

está disponível para isso. Após receber essas informações você já pode ob-

servar no seu ambiente de trabalho se as pesquisas de mercado e marketing 

fazem parte do planejamento do local. Falando em planejamento, a próxima 

aula tratará do planejamento de marketing.
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Aula 6. Planejamento de marketing

Objetivos:

• identificar como se realiza o planejamento de marketing; e

• reconhecer o que é planejamento de marketing.

Prezado(a) estudante:

A eficiência em marketing não é alcançada por acaso. As empresas pla-

nejam, cuidadosamente, suas estratégias de marketing para reagirem de 

acordo com as mudanças no ambiente, a concorrência e os clientes por meio 

de um plano de marketing. Você já parou para pensar no que é um planeja-

mento? Como se deve realizar? Inicie sua leitura e boa aula!

Planeja-se quando há um objetivo a alcançar, delineando-se as formas de 

alcançá-lo. Quando não se pensa no que será feito, há ausência de planeja-

mento. Nesse caso, as atividades são do tipo “apagar incêndio”. De acordo 

com essa definição de Kotler (1998), planejar estrategicamente significa es-

tar em sintonia com o mercado, visando a adaptação da direção estratégica 

de uma empresa às mutantes oportunidades de mercado, considerando-

-se sempre os recursos disponíveis e objetivos perseguidos. Esse aspecto da 

definição revela um importante componente da estratégia, uma vez que o 

gestor deve procurar nas mudanças a chave para seu sucesso, considerando 

determinado nível de recursos. Pode-se afirmar que o planejamento é carac-

terizado por uma série de aspectos importantes, conforme citado:

• O planejamento é um processo;

• É caracterizado por uma análise de dados internos e externos;

• É orientado diretamente para o concorrente, em vez de aos clientes;

• Ocorre em vários níveis;

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_
Global_e_Pla_Mkt.doc
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• É um processo multifuncional.

O planejamento tem três dimensões:

1. Estratégico – envolve toda a empresa;

2. Tático – corresponde a cada função da empresa;

3. Operacional – corresponde ao plano detalhado de cada divisão ou depar-

tamento.

A integração do planejamento é feita com o foco nas mudanças ambientais 

e nos objetivos empresariais. O plano de marketing estabelece objetivos, 

metas e estratégias do composto de marketing em sintonia com o plano 

estratégico geral da empresa. É toda a relação produto/mercado, que em 

conjunto com outros planos táticos, forma o plano estratégico.

PLANO DE Marketing + PLANO DE PRODUÇÃO

+ PLANO FINANCEIRO + PLANO DE RECURSOS HUMANOS

= PLANO ESTRATÉGICO

PLANO DE VENDAS + PLANO DE PROPAGANDA

+ PLANO DE NOVOS PRODUTOS + PLANO DE MERCHANDISING

= PLANO DE Marketing

6.1. A importância de um plano de   
 marketing
O plano de marketing é importante para as organizações, uma vez que é 

resultado de um processo de planejamento. O processo de planejamento 

toma forma no momento em que o gestor e sua equipe escrevem o plano. 

Um bom plano não valida uma ideia de marketing, mas uma boa ideias de 

marketing é validada com um bom plano. Ele é usado para concretizar a 

criatividade, a imaginação e a inovação.

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc
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Além disso, ao escrever um plano, é necessário pensar nos detalhes das ati-

vidades a serem desenvolvidas. Um produto novo deve ter vários componen-

tes, como marca, embalagem, rótulo, garantia, etc. Ao serem passados para 

o papel, todos esses detalhes são pensados com maior cuidado e os recursos 

necessários são levantados e devidamente alocados. Com isso, uma organi-

zação poderá saber o que fazer, passo a passo, no período considerado para 

o planejamento dentro de uma coerência de objetivos e políticas.

Com um plano de marketing escrito, também é possível fazer comparações. 

Como o plano une estratégias sintonizadas com determinado ambiente, 

qualquer pessoa que fizer estudos ou comparações para avaliar sucessos ou 

fracassos nos resultados da organização tem procedimentos detalhados, o 

que ajuda na melhoria do desempenho futuro. Assim, é possível identificar 

o que deveria ser feito em condições semelhantes para que os resultados se 

repetissem ou fossem evitados.

O plano bem feito servirá como base do plano de negócios, o que atrairá 

bons investidores quando necessário e facilitará a obtenção do capital. Qual-

quer ideia deve ser apresentada com base em fundamentos, justificando-se 

os vários passos a serem tomados pela administração.

Elaborar planos de marketing contrapõe-se ao improviso, situação que pode 

prejudicar o andamento dos negócios.

Fazer planos formais de marketing é recomendado em qualquer situação. 

No entanto, como uma estratégia é resultante das condições do mercado, 

é obvio pensar que a maior ou menor necessidade de um planejamento 

depende muito das condições em que este ambiente se apresenta. Observe 

o quadro abaixo:

          
Quadro 04  Mercados e estratégias

Maior necessidade de estratégia Menor necessidade

A oferta maior que procura
Produtos diferenciados
Concorrência perspicaz                                     
Mudanças tecnológicas rápidas                         
Mudanças rápidas no produto

A procura é maior que a oferta
Produtos padronizados
Concorrência limitada
Mudanças tecnológicas lentas
Mudanças lentas no produto

Mercado dinâmico Mercados estáveis

A maior ou menor necessidade do planejamento decorre de uma necessida-

de maior ou menor de se planejar de acordo com as diferentes características 

ambientais. Uma pequena empresa, por exemplo, não pode justificar a falta 



Rede e-Tec Brasil 110 Marketing: do planejamento empresarial a estratégia pessoal

de planejamento devido ao tamanho ou falta de recursos. Poderá, sim, fazer 

um plano a sua atual situação.

6.2 Os Componentes do plano de marketing
O plano de marketing é um documento escrito, composto por uma análise 

da situação atual, pelas oportunidades e ameaças da empresa, pelos obje-

tivos de marketing, pela estratégia detalhada pelos planos de ação e pelas 

demonstrações de resultados financeiros. 

Grewal e Levy (2012) afirmam que há três principais fases do plano de ma-
rketing que são: planejamento, implementação e controle.

Um plano de marketing envolve cinco etapas, conforme figura a seguir:

Etapa 1: definir missão e visão 
A declaração de missão, uma ampla descrição dos objetivos da empresa e 

do escopo das atividades que serão empreendidas, tenta responder duas 

perguntas importantes: que tipo de negócio nós somos? De que precisamos 

para cumprir nossas metas e nossos objetivos?

Figura 13 -  O Plano de Marketing
Fonte:  Grewal e Levy (2012)

Segundo http://books.google.
com.br/books?id=7I6IAMtldX4C
&printsec=frontcover&hl=pt-BR

Segundo http://books.google.
com.br/books?id=7I6IAMtldX4C
&printsec=frontcover&hl=pt-BR
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A procura por melhores resultados é algo imprescindível para que as or-

ganizações se mantenham competitivas em um cenário compassado tan-

to por regras advindas dos processos de internacionalização quanto pelo 

crescente nível de exigência pertencente a um novo perfil de consumidores. 

Desse modo, as organizações começam a atuar de forma bem mais ideoló-

gica e, ainda, uma vez que os produtos e serviços mostram-se mais iguais e 

apresentam-se de maneira mais semelhante, as organizações, atualmente, 

andam apostando em um conjunto próprio de características.

Alguns exemplos:

• A missão da Nestlé: oferecer ao consumidor brasileiro produtos reco-

nhecidamente líderes em qualidade e valor nutritivo, que contribuam 

para a alimentação mais saudável e agradável, gerando sempre oportu-

nidades de negócios para a empresa e valor compartilhado com a socie-

dade brasileira;

• A  missão  da  Coca- Cola: refrescar todos os consumidores em corpo, alma e 

mente. Inspirar momentos de otimismo através de nossas marcas e ações. 

Criar valor e fazer a diferença onde quer que atuam.

• A missão da Vinícola Aurora: excelência e eficiência na produção e/ou 

distribuição de vinhos, bebidas e alimentos gerando prazer no consumo.

• A missão da Batavo: criar e disponibilizar soluções e oportunidades 

rentáveis no agronegócio.

Etapa 2: Matriz FOFA
Após desenvolver a missão, uma empresa precisa realizar a análise da situa-

ção, utilizando a análise FOFA (também conhecida como SWOT), que avalia 

o ambiente interno, considerando suas forças (F) e fraquezas (F) e o ambien-

te externo, considerando suas oportunidades (O) e as ameaças (A).

A matriz FOFA é um instrumento metodológico para análise de projetos,  or-

ganizações que se propõe a planejar, diagnosticando sua situação e preparar 

propostas de ações estratégicas. É muito importante compreender a dife-

rença entre fatores internos e externos, pois todo diagnóstico objetiva um 

bom planejamento, e fatores internos podem ser fortalecidos ou eliminados 

e fatores externos podem ser aproveitados ou evitados. Concluído esse mo-

mento inicial de análise da situação, deve-se então preparar o Plano de Ação 

Segundo http://www.infoescola.
com/administracao_/missao-
visao-e-valores-os-principios-
essenciais/
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com as propostas de ações que incidirão sobre os fatores identificados.

Preparar uma matriz de ações a serem empreendidas, deverá ser considera-

do que:

As FORÇAS devem ser fortalecidas, usadas, maximizadas;

As FRAQUEZAS devem ser eliminadas ou compensadas;

As OPORTUNIDADES devem ser aproveitadas;

As AMEAÇAS devem ser evitadas ou seus efeitos devem ser minimizados. 

   

Quadro 05 Matriz FOFA

PONTOS POSITIVOS
F
A
T
O
R
E
S 

I
N
T
E
R
N
O
S

FORÇAS
Área Comercial - vendedores externos;

Equipamentos, tecnologias, sede da 
empresa;

Maleabilidade de negociações e prazos;
Logística própria;
Prazo de Entrega;

Tradição;
Estrutura Física.

OPORTUNIDADES
Marca consolidada;

Prospecção de novos Mercados;
Produto diferenciado (variedade);

Prospecção para representar novos 
produtos/novas praças.

F
A
T
O
R
E
S 

E
X
T
E
R
N
O
S

FRAQUEZAS
Pedidos não completos;

Pontualidade nas entregas;
Situação financeira da empresa;

Comprometimento dos colaboradores 
(motoristas, auxiliares); 

Pouca divulgação dos produtos.

AMEAÇAS
Concorrentes;

Mercado aquecido;
Mudança de estratégia dos concor-

rentes.

PONTOS NEGATIVOS
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006)

Etapa 3: Identificar oportunidades
Esta etapa propõe avaliar as oportunidades para o aumento das vendas e 

lucros por meio da segmentação de mercado, seleção e posicionamento.

Segmento de mercado é o resultado da divisão de um mercado em peque-

nos grupos. Este processo é derivado do reconhecimento de que o mercado 

total representa o conjunto de grupos com características distintas, que são 

chamados segmentos. Em função das semelhanças dos consumidores que 

compõem cada segmento, eles tendem a responder de forma similar a uma 

determinada estratégia de marketing.  Isto é, tendem a ter sentimentos e 

Segundo http://www.iteia.org.
br/construindo-a-matriz-fofa-no-

planejamento
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percepções semelhantes sobre um rol de marketing, composto para um de-

terminado produto.

A Seleção é feita após uma empresa identificar os diversos segmentos de 

mercado que deseja alcançar, ela avalia a atratividade de cada segmento e 

decide qual deseja conquistar, utilizando um processo conhecido como sele-

ção de segmentos (solteiros, casais, jovens, crianças, familias, idosos).

O posicionamento envolve o processo de definição de variáveis do composto 

de marketing para que o público-alvo tenha uma compreensão clara, distin-

ta e desejável sobre a essência do produto ou sobre o que ele representa em 

comparação com os concorrentes. 

Após identificar os segmentos do mercado, a empresa precisa avaliar cada 

uma das suas oportunidades estratégicas.

Etapa 4: Implementação do composto de Marketing – pla-
no de ação
Após a empresa identificar e avaliar diferentes oportunidades de expansão, 

realizando uma análise de segmentação, seleção e posicionamento, ela co-

meça a adotar medidas concretas; é decidido o que fazer, como fazer e 

quantos recursos deverão ser alocados para isso. Nesta etapa do processo de 

planejamento é implementado ao composto de marketing (produto, preço, 

praça e promoção), em todos os bens e serviços de acordo com o valor que 

eles acreditam que os mercados-alvo terão. 

Uma das principais etapas de um plano de marketing é o plano de ação. O 

formato final do plano é praticamente um resumo das atividades pretendi-

das para o período. Por isso, como representa uma espécie de cronograma 

de atividades mercadológicas, ele poderá ser considerado um componente-

-chave para a atividade de planejamento. Algumas empresas elaboram ape-

nas um plano de ação, dispensando as outras etapas. Com esse procedimen-

to, buscam alcançar maior objetividade.

O plano de ação corresponde às atividades operacionais de uma empresa. É 

um detalhamento do que se deve fazer, quando e como as atividades serão 

desenvolvidas. Um plano destes, distribuído entre os vários participantes, 

ajuda cada setor a entender qual sua participação no plano geral. Assim, 

entendendo o que se faz, fica mais fácil executar um plano mais abrangente, 

que necessita de diferentes atividades para que sejam alcançados os objeti-

Segundo http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Segmenta%C3%A7%C3%A3o_
de_mercado

Segundo http://books.google.
com.br/books?id=7I6IAMtldX4C
&printsec=frontcover&hl=pt-BR

Segundo http://books.google.
com.br/books?id=7I6IAMtldX4C
&printsec=frontcover&hl=pt-BR

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_
Global_e_Pla_Mkt.doc
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vos. Após escolher as estratégias e táticas básicas para alcançar os objetivos 

de marketing, é necessário transformá-los em programas ou planos de ação 

que permitirão dar instruções claras à equipe de trabalho. Cada plano de 

ação deve incluir:

• Posição atual – onde a empresa está agora;

• Alvos – o que fazer – aonde a empresa quer chegar;

• Ação – o que a empresa precisa fazer para chegar aonde quer;

• Pessoa responsável – quem fará o que deve ser feito;

• Data de início;

• Data de conclusão;

• Custo definido no orçamento.

As partes componentes de cada plano de ação precisam ser detalhadas. 

Cada uma das ações deve ser desmembrada em várias partes. Na preparação 

do folheto publicitário podem existir diversos estágios, incluindo:

• Contratação de alguém para fotografar os produtos;

• Solicitação ao departamento de engenharia para que prepare um texto 

com informações técnicas;

• Preparação de um layout preliminar;

• Revisão do texto;

• Preparação da arte final;

• Revisão geral;

• Impressão.

Quando o planejador elabora um plano de marketing, geralmente ele o faz 

citando suas táticas em linhas gerais, de forma abrangente. Não há detalha-

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc
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mento das atividades e, nessa forma de apresentação, raramente um plano 

seria de utilidade para a empresa. Após programar suas atividades tendo 

como base os planos de ação, é necessário combinar os planos e ações in-

dividuais em programas funcionais maiores: produto, preço, praça e propa-

ganda. Estes programas funcionais devem aparecer no plano de marketing 

para serem desenvolvidos num programa global.

Etapa 5: Avaliar o desempenho do plano
A etapa final do processo de planejamento inclui a avaliação dos resultados 

da estratégia e a implementação do programa. Nesta etapa são utilizados 

meios para explicar por que as coisas acontecem e projetar o futuro. Elas 

permitem comparar resultados em regiões de ação da empresa, linhas de 

produtos que estão no mercado e períodos de tempo. 

A medida que as estratégias são implementadas através do plano, a em-

presa deve acompanhar os resultados e monitorar os acontecimentos nos 

ambientes interno e externo. Alguns ambientes permanecem estáveis de 

ano para ano. Outros evoluem lentamente de maneira bastante previsível. 

Outros, ainda, mudam rapidamente, de modo imprevisível e, por vezes, vio-

lentamente. A empresa, no entanto, deve ter a certeza de um detalhe: o 

mercado muda constantemente. E a medida que este fato ocorre é necessá-

rio analisar e revisar a implementação, os programas, as estratégias e a até 

mesmo os objetivos. 

6.3  Estratégia de marketing
Uma vez definidos os objetivos, há necessidade de uma determinação de 

que as atividades são necessárias para alcançá-los. Estratégias de marketing 

são os meios pelos quais os objetivos de marketing são alcançados. É impor-

tante entender o que é uma estratégia e no que ela difere de uma tática. 

Estratégias são métodos abrangentes escolhidos para se alcançar objetivos 

específicos. Elas descrevem as maneiras de se atingir o alvo estabelecido no 

prazo exigido. As estratégias não incluem detalhes sobre os cursos indivi-

duais de ação que serão seguidos no dia a dia. Tais ações são chamadas de 

táticas.

Um planejador deverá conhecer muito bem seu produto para desenvolver 

uma tática adequada. Todos os componentes de um produto podem ser de-

senvolvidos ou mudados de acordo com as situações de um mercado. Quais 

são esses componentes? Um produto “dissecado” apresentará uma série de 

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_
Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://books.google.
com.br/books?id=7I6IAMtldX4C
&printsec=frontcover&hl=pt-BR

Segundo http://pupila2.com/
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Global_e_Pla_Mkt.doc



Rede e-Tec Brasil 116 Marketing: do planejamento empresarial a estratégia pessoal

fatores, como:

• Qualidade;

• Design;

• Marca;

• Rótulo;

• Garantias;

• Assistência técnica;

• Serviços.

É muito importante, neste momento, que se enfatize o diferencial desejado. 

Um diferencial é “algo mais” que oferece ao produto. Quanto mais benefí-

cios um produto oferecer, maiores serão as chances de sucesso se estiverem 

atendendo às necessidades do mercado. Por isso, é recomendado que o 

planejador procure diferenciar o máximo possível, ampliando o produto com 

benefícios adicionais e que estejam dentro de uma relação custo/benefício 

razoável. Como a concorrência procura sempre imitar, o diferencial deve ser 

mudado para acompanhar novas tendências e tornar um benefício nova-

mente diferenciado. Existem vários tipos de estratégias:

• Estratégias defensivas – desenvolvidas para prevenir a perda dos clien-

tes existentes;

• Estratégias de desenvolvimento – idealizadas para oferecer aos clien-

tes existentes uma variedade maior de produtos ou serviços;

• Estratégias de ataque – desenvolvidas para gerar negócios por meio 

de novos clientes.

6.4 Custos, orçamentos e controles
Para concluir o plano de marketing, é necessário que sejam considerados 

aspectos tais como elaborar o orçamento, controlar a execução do plano 

de marketing para que se possa obter resultados que atinjam os objetivos 

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_

Global_e_Pla_Mkt.doc
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propostos e redigir o plano para ser distribuído aos responsáveis por sua exe-

cução. Para um entendimento do orçamento de marketing, há necessidade 

de se entender o processo de orçamento de uma empresa. O Orçamento é 

um plano que surge em decorrência do que a empresa espera vender em 

determinado período e dos recursos que necessita investir para obter esses 

resultados.

Por isso, é importante iniciar com a determinação dos objetivos de vendas, 

com base nos objetivos mais amplos estabelecidos pela administração. O 

início do orçamento pela área de vendas justifica-se, pois é a partir daí que 

serão determinadas as necessidades de recursos financeiros, matéria-prima, 

funcionários etc. Os aspectos relacionados com as vendas são os mais inte-

ressam e os mais relevantes são:

• Orçamento de vendas;

• Receita projetada de vendas;

• Orçamento das despesas de vendas;

• Orçamento de lucros e perdas;

• Custos de vendas adicionais.

Do ponto de vista do plano de marketing, envolve tanto os aspectos estraté-

gicos quanto táticos das ações da empresa. Não existe uma estrutura padrão 

de planos de marketing, mas os componentes essenciais do plano são:

Sumário executivo
Rápido sumário dos principais objetivos e recomendações apresentados no 

plano. Auxilia a alta administração a encontrar rapidamente os principais 

pontos do plano.

Análise ambiental
Identificação dos supostos básicos de ponto de partida para o planejamento, 

em relação ao ambiente externo e interno.

Situação atual de mercado
Inclui uma descrição do mercado e seus segmentos (tamanho e evolução, 

necessidades do consumidor e fatores ambientais que afetam a compra), 

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_
Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_
Global_e_Pla_Mkt.doc

Segundo http://pupila2.com/
administracao/files/File/Mkt_
Global_e_Pla_Mkt.doc



Rede e-Tec Brasil 118 Marketing: do planejamento empresarial a estratégia pessoal

desempenho de produtos (vendas, preços e margens), concorrência (estraté-

gias, táticas e participação de mercado) e distribuição (tendências e desen-

volvimentos dos canais).

Ameaças e oportunidades
Previsão de ameaças e oportunidades que possam surgir para os produtos da 

empresa. É importante incluir tantas quanto possível, avaliar a probabilidade 

e o dano/ benefício potencial de cada uma e preparar-se para aquelas mais 

relevantes.

Objetivos e questões
A partir da análise das ameaças e oportunidades é possível estabelecer os 

objetivos, ou metas a se atingir no plano e as questões envolvidas no atingi-

mento destes objetivos. É importante que os objetivos possam ser na medida 

do possível, quantificados, expressos de forma curta e precisa, acompanha-

dos de uma justificativa de sua importância para a organização. O conjunto 

de objetivos deve traçar um quadro preciso e realista do futuro desejado 

para a empresa.

Estratégias de Marketing
É delineada a estratégia de marketing geral, ou esquema para atingir os 

objetivos de marketing. Consiste em estratégias específicas para mercados-

-alvo, mix de marketing e nível de gastos com marketing, e como cada uma 

delas responda a ameaças, oportunidades e questões críticas expostas ante-

riormente.

Programas de ação ou táticas de Marketing
As estratégias de marketing devem ser transformadas em programas de 

ação que devem responder as questões: o que será feito? Quando? Quem é 

o responsável? Quanto irá custar? O plano tático deve ser o mais detalhado 

possível.

Veja agora, uma  síntese para elaboração do Plano de Marketing. Observe 

que o trabalho deverá ser seguido através das Normas da ABNT:

• CAPA

• SUMÁRIO

• INTRODUÇÃO
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• DESENVOLVIMENTO 

 – ANÁLISE AMBIENTAL (SWOT)

 – OBJETIVOS REFERENTE A INSERÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NO 

MERCADO
- Quantitativos (no mínimo 03)
- Qualitativos (no mínimo 03)     
 

• ESTRATÉGIA DE MARKETING

• PÚBLICO ALVO

• ESTRATÉGIA DO COMPOSTO MERCADOLÓGICO

 – PRODUTO
_ Classificação
_ Marca
_ Embalagem
_ Serviços e Garantias
_ Ciclo de vida do produto
_ Há possibilidade de novos produtos? Justificativa

 –   PREÇOS
_ Objetivo dos preços
_ Passos para a determinação dos preços   
 

 –   PRAÇA
_ Canais de distribuição a serem utilizados
_ Novas formas de distribuição
_ Transporte e armazenamento    
 

 – PROMOÇÃO
_ Propaganda
_ Slogan
_ Promoção de vendas
_ Merchandising

PLANO DE AÇÃO: Este item servirá para informar o trabalho que cada aluno 

teve para desenvolver o plano de Marketing: Veja como montar:
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PROJEÇÃO DE VENDAS e LUCROS: Este item refere-se a projeção de vendas 

pelos próximos 12 meses. Observe como criar esse item:

Período Vendas
Lucro bruto

(mark-up-custo)
Observações

Mês do lançamento

Mês 2

Mês 3

• CONCLUSÃO 

• BIBLIOGRAFIA

• ANEXOS

Resumo 
Nesta aula você obteve informações sobre o planejamento de Marketing. 

Verificou que o plano de marketing tem grande importância para as organi-

zações, pois um bom planejamento evita constrangimentos e inconvenien-

tes. Ainda dentro do contexto de planejamento, trouxemos as informações 

sobre os componentes do plano de marketing, as estratégias de marketing, 

os custos, orçamentos e controles.

Estamos chegando ao final da disciplina. Até aqui pudemos listar para você 

os componentes principais do Marketing. Essas informações serão impor-

tantes para o seu desenvolvimento profissional. Se ainda houver dúvidas, 

busque os outros canais de estudos disponíveis. Para encerrar, lhe traremos 

agora, as informações sobre o marketing pessoal.
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Aula 7. Marketing pessoal

Objetivos:

• reconhecer o conceito de marketing pessoal; e

• identificar as questões relacionadas ao marketing pessoal e do 

marketing de relacionamento.

Caro(a) estudante;

Você já deve ter ouvido falar em marketing pessoal. Pode ter sido no am-

biente de trabalho, entre amigos ou na televisão. O certo é que esse tipo 

de marketing é uma realidade e surgiu há algum tempo atrás.  A partir de 

1950 até os dias atuais constata-se o uso de forma racional das técnicas de 

venda pessoal, propaganda, promoção de vendas e pesquisa de mercado. 

Acompanhe mais um pouco dessa informação nesta aula final. Vamos lá?

7.1 História do marketing pessoal 
No século XIX, o pensamento empresarial era dominado por considerações 

financeiras e de produção. As empresas se preocupavam em vender e dis-

tribuir o que já havia sido produzido. Ninguém se preocupava em atender 

aos desejos e anseios particulares do mercado, pois naquela época o padrão 

de vida estava estagnado em níveis muito baixos e o marketing chegava a 

ser considerado como uma atividade isolada. Com a Revolução Industrial , 

o marketing começa a adquirir grandes dimensões.  Durante a 2ª Guerra 

Mundial nada foi feito em relação ao marketing, entretanto, o período pós-

-guerra contribuiu pela forma da utilização das estratégias de guerra e sua 

ampla aplicação no campo mercadológico. Ocorreu uma queda dos padrões 

de consumo e perda do poder aquisitivo da população, as propagandas 

passaram a fazer uso dos apelos psicológicos e as práticas mercadológicas 

tornaram-se mais fortes. 

Como já citado na nossa conversa inicial a partir de 1950 até os dias atuais 

constata-se o uso de forma racional das técnicas de venda pessoal, propa-

Segundo http://www.ibmex.
com.br/artigos/Marketing_
Pessoal.pdf

Segundo http://www.ibmex.
com.br/artigos/Marketing_
Pessoal.pdf
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ganda, promoção de vendas e pesquisa de mercado. O marketing começa 

a ser utilizado como um poderoso diferencial entre empresas que buscam o 

sucesso na satisfação dos seus clientes. No início do século XX verificou-se 

uma compreensão mais perfeita e profunda do que realmente interessava 

ao mercado, necessitando conhecer melhor os anseios, interesses e necessi-

dades concretas dos consumidores para produzir aquilo que realmente eles 

desejassem. Diante desse fato, as empresas criaram departamentos de pro-

paganda, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e de mercado, 

ocorrendo uma maior produção e ampliação dos negócios. 

Agora que você já viu mais sobre o histórico, reconheça o conceito de 

Marketing Pessoal.

7.2 Conceito de marketing pessoal
O marketing pessoal é um desdobramento do marketing e surge como uma 

ferramenta para se alcançar o sucesso profissional, pois engloba os cuidados 

com a imagem. Ele vem conquistando cada vez mais espaço nas mais diver-

sas áreas de atuação humana, contribuindo para o crescimento pessoal e 

profissional no mercado de trabalho e nos mais diversos contextos.

Para Kotler (2003) o marketing pessoal é uma nova disciplina que utiliza os 

conceitos e instrumentos do marketing em benefício da carreira e das vivên-

cias pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus 

atributos, características e complexa estrutura.

Las Casas (1997) conceitua o marketing como sendo:

(...) a área do conhecimento que engloba todas as atividades con-

cernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos de-

sejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determi-

nados objetivos de empresa ou indivíduos e considerando sempre o 

meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam 

no bem-estar da sociedade. (Las Casas 1997, p.26) 

Já Oliveira Neto (1999) o define da seguinte forma:

O processo encetado por um indivíduo, envolvendo a concepção, 

planejamento e execução, de ações que contribuiriam para: a for-

mação profissional e pessoal do indivíduo (produto), a atribuição 

Segundo http://www.ibmex.
com.br/artigos/Marketing_

Pessoal.pdf

Segundo http://www.academia.
edu/3837412/marketig_pessoal

Segundo http://www.academia.
edu/3837412/marketig_pessoal
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de um valor justo e compatível com o posicionamento de mercado 

que se queira adquirir (preço), a execução de ações promocionais 

de valorização pessoal (promoção), que o colocariam no lugar certo 

na hora certa (distribuição)” (OLIVEIRA NETO, 1999, p.23).

Segundo http://www.academia.edu/3837412/marketig_pessoal.

Para Mello (2006), o marketing pessoal é formado de cinco ferramentas 
que apresentam, quando utilizadas juntas, resultados muito positivos. 
São eles: a  embalagem do produto (é a aparência da pessoa), higie-
ne pessoal, conteúdo (competência, caráter, honestidade, fidelidade), 
postura física (credibilidade) e comunicação. Especialmente quando é 
usado como um instrumento para realçar competências e habilidades 
pode fortalecer as redes de relacionamento e o status da pessoa no 
mundo do trabalho, favorecendo a consolidação de espaços neste uni-
verso cada vez mais competitivo.

O marketing pessoal além do sucesso profissional pode ser um dos 
maiores aliados da conquista do emprego e do espaço profissional. 

Atualmente, para se destacar no mercado de trabalho a tendência é, 
cada vez mais, as pessoas utilizarem o marketing pessoal que, além de 
ajudar a identificar os pontos fortes, pode fortalecê-los, na medida em 
que agrega valor à imagem da pessoa, ajudando a identificar e desen-
volver talentos, habilidades e competências. 

Hoje, além de criar e consolidar uma imagem positiva no mercado, fun-
damental ser reconhecido por ela. E isso o marketing pessoal pode fa-
zer, pois valoriza o ser humano, seus atributos e características, com o 
objetivo de possibilitar a utilização plena das capacidades e potenciali-
dades não somente na área profissional como também na área pessoal.

Segundo Oliveira Neto (1999),

O marketing pessoal não trata nem reduz as pessoas a um objeto. 

Ao contrário, valoriza o ser humano em todos os seus atributos e 

características inclusive em sua complexa estrutura física, intelec-

tual e espiritual. Na verdade possibilitar a utilização plena, divulgar 

e demonstrar cada uma de nossas capacidades e potencialidades é 

sua principal tarefa. (Oliveira Neto 1999, p.22),
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Nos dias atuais, o marketing pessoal se converte em uma vantagem 
competitiva, já que facilita a inserção de profissionais no mercado de 
trabalho se revela cada vez mais competitivo; e, sobretudo, vem ga-
nhando importância porque cada vez mais as empresas estão valori-
zando em seus funcionários, mais do que simplesmente a experiência 
profissional. Hoje há uma preocupação maior com o capital intelectual 
e, principalmente, com a escolha daqueles que realmente serão par-
ceiros e poderão contribuir de forma mais incisiva para o sucesso da 
organização.

Quando falamos que o marketing pessoal promove o crescimento pes-
soal e profissional, estamos nos referindo ao fato de que ao utilizá-lo, 
a pessoa passa a buscar o aprimoramento de seus talentos e compe-
tências, através da atualização de conhecimentos específicos e gerais, 
e com isso podendo realizar mais facilmente suas metas e objetivos. 
Na verdade, o marketing pessoal ajuda a criar a marca da pessoa e é 
uma ferramenta importantíssima, pois melhora a imagem e desenvolve 
habilidades como liderança, percepção e o próprio carisma.

Segundo Doin (2006), atualmente é cada vez mais reconhecida nos mais 
diversos meios a importância de se desenvolver uma marca que se tor-
ne uma referência no mercado e possa, com isso, ser a mais lembrada, a 
mais procurada, a mais remunerada, a mais desejada, a mais querida. E 
isso não acontece somente com produtos ou serviços, mas com pessoas 
também.

Doin (2006) também afirma que o profissional deve edificar uma marca 
pessoal no universo onde atua, sendo essa a sua principal ferramenta 
para se colocar diante dos desafios.

Ao desenvolver atitudes, melhorar a apresentação e a comunicação, 
o marketing pessoal faz com que eles trabalhem a favor da pessoa 
no ambiente profissional. Segundo Rosa (2008) uma imagem negativa 
pode limitar as oportunidades da pessoa. “É preciso ter cuidado para 
com a imagem e buscar eliminar dela qualquer item que possa trazer 
impacto desfavorável”.

Já para Doin (2006) o marketing pessoal tornou-se uma ferramenta es-
tratégica essencial no processo de se conduzir com sucesso uma mar-
ca pessoal no mundo atual. Adverte que para ser eficaz no marketing 



Rede e-Tec BrasilAula 7 - Marketing pessoal 125

pessoal, o conhecimento da dimensão humana e seu aprimoramento 
pessoal, são fundamentais, porque acima de tudo, o marketing pessoal 
é um processo de desenvolvimento pessoal e o sucesso é apenas con-
sequência.

Na criação da marca pessoal, Rogar (2007) ainda complementa que é 
fundamental o conteúdo e a qualificação profissional, ou seja, a pessoa 
precisa justificar sua marca. 

Deste modo, o marketing pessoal ganha cada vez mais evidência, tanto 
que a criação de uma marca pessoal é ensinada em muitas universida-
des americanas e vem ganhando espaço em algumas instituições no 
Brasil.

Autoconhecimento e metas
Pesquisas mostram que menos de 3% da população tem metas específicas, 

pessoais ou profissionais, mas somente 1% da população coloca sua meta 

no papel. Algumas perguntas são importantes nessa tarefa do conhecimen-

to como, por exemplo: Quais são suas metas? Você sabe visualizar o que 

quer? Suas metas são coerentes com seus valores? Como é a sua visão de 

mundo? Qual o sentido de sua vida? Você tem um diferencial?

O autoconhecimento é um dos principais requisitos de um profissional de 

sucesso, essas pessoas têm o seu objetivo claramente definido, pensam ou 

agem de forma organizada e são geralmente muito determinadas. Ter me-

tas pré-definidas ajudam a melhorar o marketing pessoal. Uma pessoa mal 

resolvida, que não organiza seu próprio tempo, pode causar uma má im-

pressão a seus colegas e, principalmente, a seu superior. Algumas empresas 

dão grande valor a pequenos detalhes, alguns até imperceptíveis, mas muito 

importantes para a divulgação da política e dos valores estabelecidos pela 

instituição. Conhecer a si próprio não é apenas olhar-se no espelho e deco-

dificar a imagem refletida, e sim saber os ideais e valores que se deseja ou 

que se pretende alcançar.

Nos exames de seleção, algumas empresas aplicam testes de autoconheci-

mento, assim elas conhecem um pouco do indivíduo e avaliam por este a 

capacidade intelectual dos pretendentes à vaga. 

Após estudarmos e refletirmos sobre o autoconhecimento e metas, podemos 

pensar em melhorar a embalagem, pois quando se encontra a resposta para 
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essas perguntas é hora de partir para a parte mais consistente do marketing 

pessoal: aquisição de conteúdo. O ser humano possui uma capacidade para 

reter conhecimento, embora algumas vezes não se dê conta disso. Deve-se 

sempre melhorar o produto. A embalagem é algo de grande importância, 

pois ela é o cartão de visitas. Algumas mudanças externas ajudam a agregar 

valor ao produto. 

Várias medidas podem ser tomadas para melhorar a aparência, ou, até mes-

mo, mostrar o conteúdo no interior. Claro que ninguém é igual a ninguém e 

apesar da mídia propor padrão de profissionais a ser seguido, cada um de-

senvolve um padrão de acordo com suas próprias características. O cuidado 

com o visual precisa ser analisado minuciosamente. Assim, o traje correto e 

oportuno a cada momento, a combinação estética de peças, cores e estilo, 

bem como os cuidados físicos fundamentais (o corte do cabelo, a higiene, a 

saúde dentária, etc...) são importantes para uma composição harmônica e 

atrativa da imagem. 

Para as pessoas se lançarem ao mercado como produto é importante saber 

que o homem é fruto do meio em que vive e, por isso, deve conhecer o 

mercado com suas próprias aptidões, para que assim, possa se estabelecer o 

preço que lhe é devido. Portanto, o marketing está relacionado como depar-

tamento de vendas, promoções e propaganda. 

Algumas dicas para melhorar o marketing: cuidar da saúde, roupas e sapa-

tos adequados, atenção aos detalhes, ser organizado, o corpo fala, como as 

pessoas te veem?

Hoje se fala muito que o importante é o conteúdo, que não se deve dar tan-

ta importância à imagem. Belas palavras, mas na prática não é bem assim. 

Antes de ver o conteúdo, a primeira coisa que vemos é a forma, o que está 

na parte externa desse conteúdo. 

Por isso, além de se preocupar com essa parte externa é necessário também 

o desenvolvimento pessoal. 

Trabalhar a imagem não é apenas lapidar os aspectos externos, mas os in-

ternos também, ou seja, a forma e o conteúdo. Quem trabalha só a forma, 

esquecendo-se do conteúdo, está esculpindo uma máscara que cedo ou 

tarde cairá. 
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Uma pessoa que possui talento e competência suficiente para exercer a sua 

atividade, desde que pratique e aperfeiçoe constantemente o seu Marketing 

Pessoal, pode chegar ao topo, elevando o seu nível de notoriedade e ima-

gem e ser recompensado por isso. 

Essa tarefa exige paciência, disciplina, perseverança, autoestima, determina-

ção, crenças e valores que norteiam as atitudes comportamentais para que 

faça o uso correto das habilidades criadas e aperfeiçoadas. 

A leitura frequente de revistas, jornais, bons livros, reportagens e outros tam-

bém são de suma importância no aperfeiçoamento do marketing pessoal, 

ser autodidata, claro que cursos de reciclagem e especializações são essen-

ciais na busca de conhecimento e informações diárias. O talento e a deter-

minação podem fazer a diferença e melhorar a marca.  

Veja agora, alguns aspectos no marketing pessoal, 

a) Networking:

Networking é a expressão em inglês usada para definir uma rede de relacio-

namentos. Pessoas que criam vínculos que permitam fazer o boca-a-boca, a 

divulgação imediata daquilo que somos e fazemos. Não se trata de uma rede 

de amigos, mas muitos na rede podem ser amigos. Também não é uma rede 

de afins, embora muitos possam ter coisas em comum. 

O networking é um conjunto de técnicas, cujo objetivo é estimular um com-

portamento natural de solidariedade e de ajuda recíproca em todos aqueles 

que tomam consciência de que estamos em interdependência na rede de 

relacionamentos humanos. 

Um verdadeiro networking é uma via de mão dupla. Um ajuda o outro, 

mesmo não sendo por uma condição imposta. A melhor maneira de se ini-

ciar um networking é começando a descobrir necessidades e necessitados e 

tentar ajudá-los.

No mesmo patamar de importância está o comportamento ético, porque é 

a confiança depositada nos membros da rede que vai possibilitar sua nave-

gação. Quem não tem boa reputação não é indicado nem recebe ajuda. O 

altruísmo é o valor que move a humanidade na direção do bem. 

 Segundo http://
marketinggpessoal.blogspot.
com.br/2012_09_01_archive.
html



Rede e-Tec Brasil 128 Marketing: do planejamento empresarial a estratégia pessoal

É o desejo de ajudar, de ser solidário com o outro antes mesmo de imaginar 

que essa atitude possa gerar algum benefício próprio no presente ou no 

futuro. 

Um bom networking depende muito mais de uma postura de “estou à sua 

disposição” do que de alguma técnica planejada. É algo tão simples como 

sempre foram as comunicações humanas que transmitiram de pessoa a pes-

soa, ideias ou conceitos que eram favoráveis a todos os que participavam de 

uma determinada rede de relacionamentos. 

O marketing pessoal vem fortalecendo o crescimento pessoal e profissional, 

assim como as redes de relacionamento e o status profissional, podendo 

favorecer a conquista e a consolidação de espaços no mundo do trabalho 

competitivo quando é usado como um instrumento para apresentar compe-

tências e habilidades. 

Outro aspecto importante é manter sua rede de relacionamentos sempre 

ativa, ou seja, o seu networking. Fazer novos contatos sem se esquecer dos 

velhos, também pode ajudar a quem procura ascensão no mercado. Inovar, 

sair da rotina, participar de associações, eventos, viajar, praticar atividades fí-

sicas são atitudes simples, mas com grande efeito para alargar os horizontes. 

Agir com simplicidade mantendo a cordialidade, com as pessoas que estão 

à sua volta também é algo que transmite uma boa impressão e traduz os 

valores e crenças do indivíduo observado.

Outros fatores que devem ser analisados na prática do marketing pessoal, 

para o caminho do sucesso são: a qualidade do posicionamento emocional 

para com os outros; a comunicação interpessoal; a montagem de uma rede 

relacionamentos; o correto posicionamento da imagem; a prática de ações 

de apoio ajuda e incentivo para com os demais.

b) Criatividade: uma necessidade em prol do Marketing pessoal 

A criatividade é a ferramenta mais adequada para se encontrar a maneira 

de fazer mais com menos, de reduzir custos, de simplificar processos e sis-

temas, de aumentar lucratividade, de encontrar novos usos para produtos, 

de encontrar novos segmentos de mercado, de diferenciar o currículo, de 

desenvolver novos produtos e muito mais. 

Segundo http://
marketinggpessoal.blogspot.
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marketing-pessoal-para-o.html
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Criatividade é uma das chaves do sucesso do marketing pessoal. A criativi-

dade pode ser a multiplicadora do seu resultado. Se fazendo melhor e mais 

do que os outros você espera ter o dobro do resultado deles, ao aplicar a 

criatividade, pode ser que você tenha um resultado 10 ou até 100 vezes 

melhor que o deles. 

Todo ser humano tem um potencial de criatividade, todavia, alguns obstá-

culos impedem que as pessoas descubram seu próprio potencial por vários 

motivos, tais como: dificuldades em perceber a criatividade nos atos simples 

da vida, por acreditar que a criatividade é algo próprio de pintores, cantores 

e demais artistas; a maioria recebeu instrução através de um processo edu-

cacional fragmentado que não valoriza o aspecto pessoal e nem as experiên-

cias de cada pessoa; tendência a rejeitar o novo; punição pelo erro, ao invés 

de aprender com eles; dificuldades de se livrar das ideias velhas.

c) Marketing pessoal – muito além da autoajuda:

Você sabia que o marketing pessoal é como uma faca? Estranho, não? Mas 

como qualquer ferramenta, ele pode ser usado a seu favor ou contra você. 

Muitas pessoas não acreditam nele, desconfiam de seu embasamento, mas 

uma coisa é fato: você sempre está fazendo o seu marketing! É como eu 

digo, basta ter existido para ter deixado uma marca nas pessoas.

A velocidade da sociedade contemporânea não nos oferece muito tempo 

para que reflitamos sobre qual conceito teremos sobre cada pessoa. Então 

é fato: as pessoas criarão uma percepção sobre você e, infelizmente, não 

investirão muito tempo nisto.  Há também quem diga que marketing pes-

soal é tema para gente rica e fútil, que não tem com o que se preocupar. 

Pode-se afirmar justamente o contrário: se as pessoas querem prosperar ain-

da mais e apresentam conteúdo, recomenda-se que considerem esta com-

petência no seu rol de prioridades para seu desenvolvimento. É o tipo de 

conhecimento de alto retorno, gerando muitos ganhos com pouco investi-

mento.

Houve-se dizer também que “fazer marketing pessoal” é mostrar para gente 

que você não gosta, o que você não tem e o que não é, mentindo, contando 

vantagens. Se começar o desenvolvimento assim, alerta-se que reside aí um 

grande risco. Marketing pessoal precisa ser feito na base da verdade, ética 

e valores do ambiente onde as pessoas querem atuar. Então, muito cuidado 

na hora de criar um personagem. Máscaras sempre existirão, o ser humano 

Segundo http://andredametto.
blog.terra.com.br/2007/05/
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é composto de “pessoas” - profissional, familiar, afetiva - dependendo de 

cada grupo, mas isto não significa ir contra seus valores.

Não tente agradar a todos

Uma das formas de introduzir a “agenda” do marketing no cotidiano das 

empresas, países e também de pessoas é deixar claro que existe ciência por 

trás de toda a retórica existente sobre o assunto. Não faltam consultores, ar-

tigos, livros, palestras e uma panaceia de conceitos para deixar sempre com 

a sensação de que não sabemos tudo. E nem precisamos! O mais importante 

para o marketing pessoal é saber qual o seu objetivo, reconhecer seus pon-

tos fortes, ter bem claros os seus valores, encontrar um local onde aplicá-los, 

e fazê-los percebidos. 

John Kennedy, ex-presidente norte-americano, sabiamente dizia que o se-

gredo do sucesso é não querer agradar a todo mundo. Kotler, renomado 

autor de marketing, chama este modelo de 4 Ps: produto, preço, praça e 

promoção. Como qualquer negócio, temos um “produto” a oferecer: as 

nossas competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e a “embala-

gem” disso tudo. A embalagem tem tomado um vulto tão importante que 

chega a ser reconhecida como outro P, de package.

Nas pessoas a forma é tudo que se refere aos cinco sentidos: sua imagem, 

os sons que você emite, o seu cheiro, sim, o seu cheiro. É muito triste ver 

profissionais talentosos serem preteridos por que não cuidaram da forma 

com que se vestiam, o tom de voz e a cadência de seu discurso, ou pior, do 

mau hálito. 

A importância da forma foi comprovada cientificamente. Albert Merabian, 

da Universidade da Califórnia, em seu livro Silent messages, defende que o 

poder de influência do conteúdo das palavras em um discurso não passa de 

7%, enquanto a forma como as palavras são ditas e a fisiologia representam 

38% e 55% deste poder, respectivamente. Veja a seguir um quadro resumo 

deste modelo de 4Ps:
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Figura 14 -  Marketing pessoal e os 4 Ps
Fonte:  Adaptado de Kotler (2003)

Fica cada vez mais claro então que, mais do que ser bom, é importante tam-

bém parecer ser bom. O diferencial de um produto, um serviço ou mesmo 

de uma pessoa não é intrínseco a eles, mas está na percepção do outro, que 

pode ser um cliente, um amigo, ou como o marketing denomina o mercado. 

Este mercado tem diversas necessidades, e cabe ao marketing gerenciá-las, 

convertendo em desejos que o seu negócio atenda. Isto é o que chamamos 

de demanda.

Kotler (2003) afirma que o “marketing pessoal é uma nova disciplina que 

utiliza os conceitos e instrumentos do marketing em benefício da carreira e 

das vivências pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos 

os seus atributos, características e complexa estrutura.” É importante deixar 

claro que marketing pessoal conta pontos a favor em qualquer processo 

seletivo: flerte, namoro, dinâmica de grupo, entrevista de emprego ou até 

mesmo a atenção dirigida em uma reunião. É o tipo de competência que 

serve para a vida toda, em diversas vivências.

Na figura 18 é apresentado um modelo simples que resume os 4Ps de Ko-

tler, denominado de tripé do marketing pessoal. Nele defende-se que um 

bom marketing pessoal é feito primeiramente de conteúdo: é fundamental 

ter o que “marketear”. Mas não apenas, invista na sua forma, ou seja, 

aquela embalagem comentada anteriormente. Invista na rede. Aumente 

a sua gama de contatos, comunique a eles quem você é, o que foi, mas, 

principalmente, quem você quer ser. É lindo ver as trocas que uma boa 

rede gera. Mas, cuidado para não ser um vampiro, daqueles que só ligam 
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quando precisam de algo.

O segredo do bom network é o desejo verdadeiro de estabelecer uma rela-

ção com o outro, mesmo que profissional. Isto envolve tempo, confiança e 

trocas de ambas as partes. Algo que simplesmente não se tolera, que são 

aquelas pessoas que só entram em contato para pedir, pedir e pedir. Doe 

um pouco também, pode começar assim uma troca muito produtiva e você 

ganhará muito também. Coloco a seguir um quadro resumo da tríade.

É bom deixar claro também que o marketing pessoal não é um substitutivo 

para outras competências: liderança, trabalho em equipe, gestão do conhe-

cimento, planejamento, empreendedorismo, gestão da mudança, gestão 

de conflitos, negociação e criatividade são competências complementares e 

que merecem desenvolvimentos específicos. 

d) Marketing pessoal de excelência, pontos chave:

Percorrer o caminho do desenvolvimento pessoal através do marketing pes-

soal proporciona-lhe um conjunto de mais-valias tanto para a vida privada 

como para a vida profissional, podendo, por exemplo, enfrentar as suas en-

trevistas de emprego de forma mais otimista e criando, com todos os que 

constatarem, uma empatia que está muito além de tudo o que vivenciou.

Tornar-se um perito em marketing pessoal significa tornar-se uma pessoa 

com valor acrescentado, podendo a partir desse ponto influenciar e ajudar 

todos os que o rodeiam para obter tudo o que deseja. O marketing pessoal 

Figura 15 -  Marketing pessoal e suas relações
Fonte:  Dametto (2007)
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de excelência pode ser resumido em dez pontos base.

• Otimismo: saber aceitar críticas, ser positivo, ter a percepção dos aspec-

tos positivos de todos os desafios;

• Integridade: ser ambicioso dentro dos limites de crescimento, sempre 

sem prejudicar nem enganar ninguém;

• Maturidade: saber fazer uma boa gestão de conflitos sem criar novos 

desafios ou desequilíbrios;

• Empatia: saber valorizar o trabalho de parceiros ou colaboradores, reco-

nhecer o mérito dos outros e saber aprender com eles;

• Paciência: ter sentido de oportunidade, saber proporcionar as oportuni-

dades no momento certo;

• Espírito de equipe: disponibilizar a sua ajuda sem que seja necessário 

solicitar, preocupar-se que o trabalho dos outros também seja bem su-

cedido;

• Visão: ter a percepção clara do que faz e a razão pela qual está a fazer. 

Proporcionar melhorias e soluções inteligentes no seu trabalho e no dos 

colegas;

• Visibilidade: disponibilizar-se como voluntário para apresentações de 

trabalhos, projetos e tarefas eu possam ser um bom desafio de cresci-

mento;

• Solidariedade: saber parar e disponibilizar-se para ajudar os outros quer 

no trabalho quer na sua vida pessoal;

• Liderança: ser uma boa influência sempre sobre os colegas e criar um 

clima confiança em torno de si de forma a que os outros o procurem para 

encontrar soluções.

Quando decidir dar início ao seu plano de marketing pessoal toda a sua vida 

mudará, e você nunca mais será o mesmo. Comece já hoje a traçar a sua es-

tratégia de marketing pessoal para obter da vida tudo aquilo que sempre 

sonhou.
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e) Estratégias de marketing pessoal:

Definir ações específicas direcionadas para cada objetivo é a etapa comple-

mentar do seu plano de marketing pessoal. É importante atribuir tempos a 

cada ação e estabelecer prazos como uma forma de organização. Veja, en-

tão, como pode de forma prática e objetiva  efetuar a organização de metas, 

objetivo pessoais e respectivos timmings.

• Target (alvo): quando atingido identifica que o objetivo foi alcançado;

• Controle: monetarização de um objetivo;

• Timming: período estabelecido para a realização de objetivo;

• Ações: iniciativas a realizar com o fim de atingir o objetivo.

Todas essas etapas devem ser incluídas neste plano de marketing pessoal 

como ações, e deverão ter prazos estipulados dentro do período para con-

clusão do objetivo. Veja a tabela abaixo:

Tabela 04: Plano, objetivos e metas

Metas Objetivo Controle Timming Ações

Ser reconhecido como 
uma referência em 
marketing pessoal no 
circulo  profissional e 
de amizades

Fazer pós-graduação em 
marketing pessoal 
Alvo: Diploma de conclu-
são de curso

Class. Curso Ago. 2011 - Procurar um curso reconhecido no 
mercado- Efetuar a matricula
- Criar rotinas de estudo mínimo 3 
horas dia
- Concluir as disciplinas no tempo 
normal do curso
- Destacar-se pela participação 
regular nas aulas e conseguir os 
melhores resultados e classificações 
da turma

Fazer planos de marke-
ting pessoal como vo-
luntário para instituições 
de emprego e formação 
profissional 
Alvo: Duas campanhas 
num ano

Plano 
exe. camp.

Sep. 2011 - Procurar instituições de emprego e 
formação profissional- Contatar as 
instituições
- Planear as sessões de marketing 
pessoal

Criar uma página web 
com o objetivos de parti-
lhar experiências pessoais 
e profissionais 
Alvo: 200 visitas/dia e 2 
artigos por semana

google 
analytics

Nov. 2010 - Procurar um serviço de hospeda-
gem- Definir a estrutura e design da 
página
- Preparar os primeiros conteúdos a 
publicar

Fonte: Pina (2010)

Segundo http://
marketingpessoal.org/101-

plano-accao/
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Não existe certo ou errado no planejamento pessoal. O que é importante 

é a prática, a sensibilidade e a obtenção de resultados, que se adquire com 

o passar do tempo. Além disso, todas as etapas para elaboração do plano, 

bem como o quadro de acompanhamento de objetivos e metas podem (e 

devem) ser revistas e redirecionadas periodicamente, a fim de se ajustarem 

as novas situações.

Fazer o controle de resultados e rever e redirecionar as metas, além de ser 

persistente é uma atitude fundamental para atingir seus objetivos definidos 

no plano de marketing pessoal.

No final de todo este processo, e de acordo com os resultados obtidos e o 

sucesso alcançado nas suas metas, a sua realização pessoal e profissional, 

é fundamental. O controle de resultados e a avaliação das ações ajudam a 

reformular as metas e a criação de novos objetivos.

Assim, os resultados que ainda não foram conseguidos podem então estar 

mais próximos com o acumular da experiência e a conquista de uma nova 

visão estratégica.

Objetivos e metas de marketing pessoal
A melhor forma de não se perder na  concretização da sua  estratégia de 

marketing pessoal passa por definir claramente as metas e subdividi-las em 

diversos objetivos intermédios, ou seja, referências específicas, quantitativas, 

que podem ser usadas para medir o progresso da sua estratégia de marke-
ting pessoal. Vejamos essas Metas:

• Quais são as prioridades ou conjunto de prioridades a serem alcançadas;

• Devem ser atingíveis, de outra forma, podem acabar por desmotivar sua 

realização.

Se desejar fazer uma viagem e não consegue agendar férias nem tem dinhei-

ro ou rendimentos suficientes em curto prazo, não adianta focar-se em fazer 

a viagem nos próximos tempos visto que muitas coisas precisam ser ajusta-

das para que tudo possa fluir bem. O importante é dividir o próximo ano por 

etapas para que torne a meta atingível e mantendo-se sempre focado na 

próxima etapa e não na etapa final.

Segundo http://
marketingpessoal.org/95-
objectivos-metas-possiveis/
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Objetivos
São as várias etapas de uma meta até sua conclusão, apresentando indica-

dores que ajudam a medir o progresso da meta estabelecida. Os objetivos 

devem ser realistas e é essencial ter um período de tempo definido. Continu-

ando o exemplo da viagem, para realizar essa meta pode ser preciso:

• Poupar dinheiro para as despesas da viagem;

• Tirar o passaporte e vistos;

• Comprar a moeda do país;

• Elaborar um plano de gestão de tempo da viagem;

• Estudar o roteiro da viagem, locais a visitar, localizações.

Veja também outros passos na criação da sua estratégia de marketing pes-

soal:

• Em que ponto se encontra a sua vida?

• Identifique a sua missão, visão, os seus valores e política pessoal;

• Quais as suas competências? Conheça suas forças e fraquezas;

• Conheça o seu mercado, identificar oportunidades e ameaças;

• Ações e estratégias necessárias para alcançar objetivos.

7.3 Oportunidades e ameaças do    
 marketing  pessoal
Seja qual for a área que definiu para a sua estratégia de marketing pessoal, 

é essencial um conhecimento prévio para que seja possível identificar as boas 

oportunidades e possíveis ameaças. A seguir são relacionadas algumas per-

guntas para a reflexão e identificação de oportunidades ou ameaças. A mes-

ma pergunta pode ajudar a identificar tanto uma oportunidade como uma 

ameaça. Por exemplo, no caso da pergunta “como está o mercado em que 

trabalho?”, se o mercado está estagnado ou em declínio, é uma ameaça à 

sua carreira, o que necessita de ações como investir em novas oportunidades 

Segundo http://
marketingpessoal.org/91-
identificar-oportunidades-

ameacas/
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de trabalho. Se o mercado estiver em crescimento, deve-se refletir em como 

aproveitar para evoluir profissionalmente. Vamos lá então:

Imagem e apresentação:
• Que imagem passa para o mercado e para as pessoas?

• De que forma enquadra essa imagem aos ambientes e situações?

Conhecimentos
• O que há de novo na sua área profissional e no seu ramo de atividade (e 

na empresa se estiver enquadrado numa)?

• Mantém-se sempre informado e desenvolve os conhecimentos que pre-

cisa para manter-se competitivo?

• Consegue surpreender e ir para além do esperado?

Relacionamentos
• Que impacto tem perante as outras pessoas?

• Qual a sua reputação?

• Consegue ter a percepção do que os outros pensam sobre si?

Finanças
• Tem conhecimento de novas regras, leis e outras informações financeiras 

que podem aumentar os rendimentos?

• Tem a noção de quais os melhores momentos para realizar certas despe-

sas ou poupar?

Saúde
• Como regula os fatores externos de forma a evitar que o stress do dia a 

dia se transforme em doenças e outros problemas?

• O que o fragiliza emocionalmente? As emoções debilitadas podem ser 

fatores de doença?

Segundo http://
marketingpessoal.org/91-
identificar-oportunidades-
ameacas/
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Trabalho
• Fazer uma análise de mercado. Quais as tendências da sua área, expan-

são, declínio ou estagnação?

• Que ramos de atividade pode ser uma boa aposta e que estão em ex-

pansão?

• Que mudanças existem relativamente às necessidades do mercado de 

trabalho ou da empresa onde trabalha?

Cidadania e voluntariado
• Tem acompanhado os acontecimentos a nível social e político?

Forças e fraquezas
Fazer uma análise detalhada das nossas forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças, permite ter uma boa percepção de todos os potenciais ativos de 

ataque e de todas as limitações a trabalhar e, assim, encontrar e recriar van-

tagens competitivas pessoais.

É preciso também, pensar sobre a Missão, Visão, Valores e Política Pessoal, 

pois para  desenvolver a sua estratégia de marketing pessoal necessita olhar 

para dentro de si e descobrir a sua essência, a sua missão (a sua razão de 

ser, a sua finalidade), a sua visão (percepção, discernimento, inteligência), 

valores (princípios e crenças) e política pessoal (a sua forma de agir). 

Abaixo destacamos algumas informações pertinentes:

Missão
A missão de uma empresa é a sua “alma”, a sua razão de existência, deve 

ir para além do puro materialismo na obtenção de lucros (ou de conquistar 

bens materiais). E você? Qual a razão da sua existência? O que a faz mover-

-se, de onde vem a sua força e motivação para viver?

Partindo do princípio que temos todos os recursos essenciais e necessários 

para conquistar qualquer realização na nossa vida, que não existem quais-

quer barreiras na concretização de qualquer que seja o nosso sonho. Caso 

pudesse escolher e não tendo quaisquer limites aos seus sonhos pode ques-

tionar-se sem pudor de:

• Qual é o seu apelo a ação?

Segundo http://
marketingpessoal.org/91-
identificar-oportunidades-

ameacas/

Segundo http://
marketingpessoal.org/76-

missao-visao-valores-politica/
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• O que mais o realiza?

• O que o faz sentir-se especial e reconhecido?

• O que lhe transmite realização pessoal ou profissional?

• Qual o preço que está disposto a pagar para realizar os seus sonhos?

• Até onde está preparado para ir?

Por exemplo, o seu sonho é ajudar ao próximo porque alimenta o seu cora-

ção ou então administrar sua própria empresa é a realização mais importan-

te para si neste momento.

Por norma todos nós já sabemos o que precisamos, no entanto, temos mui-

ta dificuldade em reconhecer e assumir esse sentimento dentro de nós. Se 

olhar à sua volta, o mundo representa essa ausência de realização e é refle-

xo de nossas escolhas. Será que as verdades impostas pela sociedade tem 

sido uma resposta positiva? Será que anular os nossos sonhos representa 

uma solução? Escutando o seu coração e tendo em conta os seus sonhos 

e realização, que escolhas vai fazer daqui para frente? E não tente abafar 

seus desejos em função de sua situação atual. O potencial do ser humano é 

imenso e capaz de transformar tudo aquilo que desejar. Passo-a-passo, dia 

a dia, você poderá alcançar seus objetivos mantendo o foco e a disciplina.

A missão de uma empresa é a razão de sua existência, que sempre deve ir 

além de gerar lucro (ou de conquistar bens materiais). E você? Qual a sua 

razão?

Visão
A maioria das declarações de visão pessoal gira em torno de a pessoa ser 

uma pioneira em um nicho específico, com diferenciação e qualidade tornar-

-se reconhecido no meio social e profissional.

• Como você se vê daqui a 5 ou 10 anos?

• Como você se vê com 60 anos?

• O que deseja ter realizado?
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• O que deseja ter mudado?

• Como espera ser visto pelas pessoas de sua convivência?

• Que tipo de exemplo deseja ser?

Valores
Os valores representam as crenças sobre as quais regemos a nossa vida, em 

que acreditamos que nos torna especiais e melhores pessoas e profissionais.

Exemplos de valores – honestidade, respeito com as pessoas, com as leis e 

com o meio-ambiente, a liberdade, a fé, a boa vontade, a fidelidade, o amor 

e valor próprio, entre outros.

• Quais valores o fazem parar e pensar antes de agir?

• Quais valores gostaria de inserir na sua vida?

Política Pessoal
A nossa forma de agir e como colocamos em prática a nossa missão, visão 

e valores representam a nossa política pessoal. As opções que escolhemos 

e as regras que estabelecemos sobre nos mesmos definem a consistência e 

firmeza com que percorremos o caminho que definimos para alcançar as 

nossas realizações.

Por exemplo:, suas regras de como administrar as finanças, a metodologia 

que adotar na educação dos filhos, os limites que estabelece entre os amigos 

e esposa/marido. Acredite: estabelecer regras que orientem suas decisões 

não só facilita o alcance dos objetivos, como também permite liberar sua 

mente para coisas mais importantes.

7.4 Marketing de relacionamento
Em meados da década de 90, surgiu uma nova roupagem para o marketing. 

O marketing de relacionamento é um termo novo que ilustra um fenômeno 

antigo. Isso faz com que todas as teorias apresentadas até o momento se-

jam remetidas ao passado, onde era possível que uma empresa tivesse um 

conhecimento mais aprofundado e individualizado de cada cliente, possibi-

litando, assim, a personalização de produtos e serviços de acordo com seu 

perfil. Conforme Kotler e Armstrong (2003, p.474), “o marketing é visto 

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_

relacionamento.pdf
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agora como a ciência e a arte de descobrir, reter e cultivar clientes lucrati-

vos”.

Na concepção de Dantas, Rocha e Coelho:

O marketing de relacionamento surgiu porque as transformações ocor-

rem com tanta rapidez e são tão imprevisíveis que os padrões e com-

portamentos já estabelecidos no mercado não são mais sustentáveis 

(DANTAS, ROCHA e COELHO, 1997, p.129). 

Assim, para que uma empresa permaneça competitiva no mercado, ela deve 

fortalecer os laços com seus clientes, fornecedores e comunidade, em geral, 

desenvolvendo formas de surpreendê-los e de buscar sua lealdade por meio 

de relações mais sólidas e duradouras. O marketing de relacionamento inclui 

ainda no seu rol de serviços, tanto o cliente interno como o externo, além 

dos fornecedores e parceiros comerciais.

Na visão de Zeithsndl e Bitner (2003, p.139), “o marketing de relaciona-

mento representa uma mudança de paradigma para a área de marketing, 

migrando de um foco de compras e transações para outro em retenção e re-

lações”. De acordo com Gordon (1998, p. 98), marketing de relacionamento 

é um “processo contínuo de identificação e criação de novos valores com 

clientes individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma 

vida toda de parcerias”.

Na percepção de Bogmann (2000, p. 135), o marketing de relacionamento 

“procura criar novo valor para o cliente e compartilhar esse valor entre o pro-

dutor e o consumidor, reconhecendo o papel fundamental que os clientes 

individuais têm”.

Já Melo (2009, p. 22), ressalta que “o marketing de relacionamento visa o 

relacionamento de longo prazo. Além disso, ele busca uma forma individu-

alizada de entender e atender os clientes”. Esse mesmo autor salienta ainda 

que quando uma empresa adota uma orientação voltada para o mercado, 

ela está utilizando uma cultura de negócios que cria e agrega valor aos clien-

tes, sendo dessa forma uma estratégia mais efetiva e eficiente na conquista 

e fidelização de clientes, Orientação para o mercado: Ação de coletar, trans-

formar e disseminar informações sobre os clientes e os concorrentes para 

toda a empresa, a fim de subsidiar a tomada de decisões estratégicas na 

empresa. (PERISCINOTO, 2007)
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Para identificar as necessidades dos clientes antes mesmo que eles consigam 

percebê-las, a organização deverá firmar um relacionamento baseado na 

confiança, prestar atenção nos dados internos e externos, ao mesmo tempo 

em que acompanha a evolução do mercado (MUNHOZ, 2009). Esse relacio-

namento, ao ser consolidado, contribui para uma maior lucratividade pois, 

quanto mais tempo um cliente permanece com uma empresa, menores são 

as chances de abandoná-la e, assim, o retorno financeiro proporcionado por 

esses clientes passa a ser contínuo. Portanto, a fidelização do cliente torna-

-se imperativa diante da extrema concorrência existente no cenário atual.

7.4.1 Novo panorama do marketing
As atuais mudanças e o dinamismo dos mercados forçaram as empresas a 

repensar suas estratégias para que pudessem se adaptar às novas exigências 

de seus clientes e acompanhar um novo e competitivo ambiente de negó-

cios. De acordo com Melo (2009, p.7), “Antes, o fator-chave de sucesso de 

uma empresa era ser eficiente e bem administrada. Hoje, só isso não basta. 

É preciso ser criativa, inovadora e rápida na antecipação das necessidades 

do mercado”. Ao longo da história é possível visualizar que o marketing 

tradicional estava voltado para o Marketing Share, ou seja, para a atração 

de novos clientes, focando apenas o relacionamento de curto prazo. Com o 

atual advento do marketing de relacionamento, essa visão mudou, ele foca 

o Customer Share que visa a participação do cliente no mercado, onde são 

focadas ações de desenvolvimento e manutenção de relacionamentos de 

longo prazo (MELO, 2009).

No quadro a seguir é possível observar melhor as diferenças entre o marke-
ting tradicional e o marketing de Relacionamento:

Tabela 05: Marketing tradicional e o marketing de relacionamento

MARKETING TRADICIONAL MARKETING DE RELACIONAMENTO

Uso de “truques”, macetes e promoções para capturar a 
mente dos clientes

Existe um diálogo entre empresa e cliente e entre a 
empresa e o mercado

Preocupa-se em aumentar o número de clientes a curto-
-prazo

Preocupa-se em manter a participação do cliente no meu 
mercado a longo-prazo

Aplica-se a um ambiente com poucas diversidades e 
opções

Aplica-se ao ambiente atual, de grande diversidade e 
opções

Foca a gerência de produtos: procura mais clientes para 
produtos específicos

Foca a gerência de clientes: procura mais produtos e 
serviços para seus clientes

Remuneração baseada pelas vendas em períodos pré-
-estabelecidos

Remuneração baseada no desenvolvimento e fortaleci-
mento das relações empresa-cliente

Pode ser implementado por um departamento Exige a participação de toda a estrutura Organizacional

Fonte: Adaptado de Dantas, Rocha e Coelho (1997)
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O marketing de relacionamento possui ainda seis dimensões que se diferem 

das definições históricas do marketing (GORDON, 2000):

a) Procura criar novo valor para os clientes e compartilhar esse valor entre o 

produtor e o consumidor;

b) Reconhece o papel fundamental que os clientes individuais têm, não ape-

nas como compradores, mas na definição do valor que desejam;

c) Exige que uma empresa planeje e alinhe seus processos de negócios, suas 

comunicações, sua tecnologia e seu pessoal para manter o valor que o clien-

te individual deseja;

d) É um esforço contínuo entre o comprador e o vendedor;

e) Reconhece o valor dos seus clientes por seu período de vida de consumo 

e não como clientes ou organizações individuais que devem ser abordados a 

cada ocasião de compra;

f) Procura construir uma cadeia de relacionamentos dentro da organização 

para criar o valor desejado pelos clientes, assim como entre a organização e 

seus principais participantes.

A concorrência fez com que elas focassem toda sua atenção para essa nova 

modalidade de cliente, buscando um maior entendimento sobre seus aspec-

tos e buscando maior proximidade com esses diversos públicos. Swift (2001, 

p.3) relaciona os principais tipos de clientes existentes no mercado atual:

a) Cliente: é o cliente de varejo que compra o produto ou serviço final;

b) Empresas: cliente que compra o seu produto (ou serviço) e adiciona o 

mesmo ao produto que fábrica, para venda a outro cliente da empresa. Esse 

utiliza o produto dentro da própria organização para aumentar a lucrativida-

de ou os serviços;

c) Canal: pessoa ou organização que não trabalha diretamente para você 

e (normalmente) não está na sua folha de pagamento, que compra o seu 

produto para vender ou para utilizá-lo como seu representante nessa área;

d) Cliente interno: pessoa ou unidade de negócio dentro de sua empresa (ou 
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companhias associadas) que precisa do seu produto ou serviço para obter 

sucesso nos próprios objetivos de negócio. Normalmente, este é o cliente 

mais ignorado de uma organização e (potencialmente) o mais lucrativo ao 

longo do tempo.

Portanto, para acompanhar essas mudanças, as organizações passaram a fo-

car suas estratégias para atingir esse novo público, angariando esforços para 

a criação de um relacionamento contínuo entre os vários tipos de clientes 

existentes, utilizando a tecnologia a seu favor, buscando assim uma maior 

lucratividade por meio de uma relação onde todos se beneficiam.

7.4.2 Vantagens e restrições do marketing de    
 relacionamento
Assim como o marketing de relacionamento pode trazer inúmeros benefí-

cios para a empresa que o adota, traz também algumas desvantagens. As 

vantagens, listadas por Gordon (1998, p. 106) são: 

Desenvolver a fidelidade entre os clientes, dispor de um ambiente que 

favoreça soluções inovadoras, estabelecer um local propício para testar 

novas ideias e alinhar a empresa com os clientes que valorizam o que 

ela tem a oferecer. (GORDON, 1998, p. 106)

A lucratividade também é uma vantagem, uma vez que o marketing de re-

lacionamento promove a cultivação de clientes mais lucrativos ao longo do 

tempo, além de proporcionar uma vantagem competitiva sustentável para a 

empresa que o adota.

Já, para Zeithandl e Bitner (2003, p. 142) os benefícios para organização 

são: “aumento das compras, custos baixos, publicidade gratuita por meio do 

boca-a-boca e retenção de funcionários”. O aumento das compras ocorre na 

medida em que os clientes amadurecem (idade, ciclo de vida, crescimento da 

empresa) e compram mais que um serviço em particular. A justificativa para 

custos mais baixos está ligada ao fato de que, segundo Clancy e Shulman 

(apud KOTLER; 1998, p. 475), “custa cinco vezes mais atrair um novo cliente 

do que manter satisfeito um cliente existente”. A publicidade gratuita por 

meio do boca-a-boca ocorre quando um cliente satisfeito indica o forne-

cedor a outros consumidores, e dessa forma a empresa reduz custos para 

atração de novos clientes. A retenção de funcionários significa para a em-

presa uma economia, no que diz respeito à rotatividade de funcionários, pois 

esses preferem permanecer em empresas que possuem uma base estável de 

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_

relacionamento.pdf
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clientes e gastam mais tempo fortalecendo relacionamentos em vez de atrair 

mais e mais clientes (ZEITHANDL; BITNER, 2003)

O marketing de relacionamento é uma filosofia que pode oferecer às em-

presas uma série de vantagens mas, antes de se optar em implantar essa 

estratégia, é necessário estudar o perfil da empresa, pois a empresa que o 

adotar precisará mudar muito seu entendimento interno.

Gordon (1998, p. 112) esclarece que:

O marketing de relacionamento transforma ou tem potencial para 

transformar tudo nos negócios, incluindo a cultura, liderança, geren-

ciamento e cada uma das capacidades pessoas, processos, tecnologia, 

conhecimento e percepção que tornam o marketing de relacionamen-

to possível. (GORDON, 1998, p. 112)

Dessa forma, uma das barreiras para a implantação do marketing de relacio-

namento repousa na dificuldade de sua inserção em empresas tradicionais 

e inflexíveis. Para convencer a empresa de que essa estratégia é vantajosa, 

faz-se necessário criar evidências concretas de que o empreendimento irá 

recompensar os dispêndios para sua implantação e manutenção. Gordon 

(1998, p. 113) frisa que “o marketing de relacionamento deve fornecer um 

valor superior para o acionista acima de qualquer outro procedimento”. Por-

tanto, antes de pensar que as dificuldades estão em como criar um rela-

cionamento com os clientes, deve-se ultrapassar as barreiras que existem 

dentro da própria empresa. Outro ponto importante está no fato de que é 

necessário investir em tecnologia, processos, pessoal e sistemas de conhe-

cimento e percepção, o que pode ser oneroso, de acordo com o porte da 

empresa.

7.4.3 Os 4Ps do marketing e o marketing de    
 relacionamento
O mix de marketing define opções de produto, serviço, preço, praça e 

promoção de acordo com o julgamento predeterminado dos gestores de 

marketing sobre o valor de cada segmento, e o modo mais eficiente e efe-

tivo de fornecer esse valor. A tecnologia está mudando tudo isso. Agora ela 

pode combinar todos esses elementos em variedades infinitas e em tempo 

real, o que permite aos clientes se envolver e interagir com a empresa em 

todos os aspectos de criação de valor (GORDON, 1998).

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_
relacionamento.pdf)
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No ponto de vista de Melo:

O marketing de relacionamento não substitui as técnicas do marketing 

tradicional baseada no composto de marketing, mas, cada vez mais se 

percebe os 4 Ps voltados ao marketing de massa, que torna menos do-

minante face o papel preponderante do cliente como elemento-parte 

da produção de bens e serviços. (Melo, 2009, p. 22)

O marketing de relacionamento adequar-se aos conceitos do mix de marke-
ting e define uma nova concepção. A seguir poderemos verificar seus impac-

tos sobre essas variáveis, segundo Gordon (1998):

a) Produto: os produtos são cooperativamente projetados e existe uma in-

teração em tempo real entre a empresa e seus clientes prioritários, existe um 

processo de colaboração que cria valores e agrega vantagens individuais de 

acordo com o perfil desse cliente. O produto resultante dessa colaboração 

pode ser exclusivo ou altamente adaptável às suas exigências, com muito 

mais conteúdo de conhecimento incorporado;

b) Preço: no marketing de relacionamento, o preço, assim como o produto, 

varia conforme as preferências e os preceitos estabelecidos pelos clientes, 

ele muda proporcionalmente. Ele também deve refletir as escolhas feitas e o 

valor criado a partir de tais escolhas. O cliente é então convidado para parti-

cipar no processo de mensuração do preço, e, como ele tem a oportunidade 

de participar dessa negociação e essa estratégia proporciona mais confiança 

no relacionamento;

c) Praça: a distribuição é considerada a partir da perspectiva do cliente, que 

define onde, como e quando comprará a combinação de produtos e serviços 

ofertados. Esse tipo de distribuição dá aos clientes a oportunidade de esco-

lhas dos componentes individuais dos produtos e serviços ofertados;

d) Promoção: são oferecidas aos clientes várias formas de comunicação 

com a empresa, como a utilização da tecnologia, tais como a internet, car-

tões inteligentes, integração de telefonia informatizada nos centros de aten-

dimento, etc. Dessa forma, barreiras entre fornecedor e cliente podem ser 

rompidas, pois as empresas podem oferecer inúmeras opções para que os 

clientes se comuniquem, obtendo diretamente uma informação para envol-

ver, informar e orientar cada um deles sobre seus comportamentos e prefe-

rências, moldando dessa forma uma estratégia de promoção personalizada.
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7.5 Satisfação e lealdade do cliente:
Quando um cliente resolve obter um produto ou serviço de certa empresa, 

o seu desejo é suprir uma necessidade, e antes de tomar sua decisão, ele 

analisa uma série de fatores que irão condicionar a sua escolha.

O consumidor será levado a consumir produtos e serviços de uma empresa 

que for capaz de lhe entregar maior valor agregado. O valor percebido pelo 

cliente é a diferença entre o valor total esperado (valor do produto, dos ser-

viços, dos funcionários e da imagem da empresa) e o custo total ocorrido 

(preço, custo de tempo, de energia física e psíquica), ou seja, é o conjunto 

de benefícios esperado por um determinado produto e/ou serviço. (KOTLER, 

1998).

Pode-se observar abaixo uma esquematização simplificada mostrando os 

principais fatores de percepção de um cliente e sua posterior fidelização:

Na concepção de Melo (2009, p. 14):

Tomando por base as expectativas do cliente, pode-se definir satisfação 

como a extensão pela quais as expectativas dos clientes em relação a 

um produto ou serviço são atendidas por meio do grau de valor perce-

bido. (MELO, 2009, p. 14)

A satisfação é o julgamento de um indivíduo, após a comparação do desem-

penho ou resultado do produto adquirido em relação a suas expectativas 

(KOTLER, 1998).

Já a lealdade pode ser definida sob a ótica de medição de frequência ou vo-

lume repetida de compra de uma marca e, para que isso aconteça, o cliente 

deve esperar que o produto ou serviço oferecido continue sendo a melhor 

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_
relacionamento.pdf

Figura 16 -  O ciclo de relacionamento
Fonte: Adaptado de Melo (2009, p.12)
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alternativa em relação à concorrência (MELO, 2009).

Existe também uma “escala de lealdade” que pode auxiliar o entendimento 

desse aspecto no marketing de relacionamento (MELO, 2009):

a) Clientes prováveis: qualquer pessoa que pode vir a se tornar cliente de 

uma empresa;

b) Clientes potenciais: pessoas que já tem uma ideia razoável sobre os 

produtos e serviços, mas que ainda não compraram nada;

c) Experimentadores: são aqueles que se dispõe a testar os produtos e 

serviços pela primeira vez;

d) Repetidor de compra: repetição da compra de um produto ou serviço, 

criando-se um compromisso mental com a empresa;

e) Clientes leais: escolha da marca de certa empresa em detrimento da 

concorrência, aquisição de vários produtos e serviços desta empresa;

f) Defensores: são os clientes que defendem ativamente uma marca e pra-

ticam o marketing viral.

Algumas empresas, quando fundadas, tinham o cliente no topo do modelo 

de negócios e, ao longo do tempo, continuam usando a defesa dos direitos 

do consumidor como sua principal estratégia - e vantagem competitiva. O 

gigante de leilões on-line e Bay Inc. exemplifica essa nova ordem mundial.

Figura 17 - Organograma
Fonte: Kotler e Keller (2007)
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O desafio do marketing de relacionamento repousa na capacidade de atingir 

um maior número de clientes defensores, criando uma relação sólida e contí-

nua com esses clientes, de forma a garantir uma maior lucratividade a longo 

prazo pois, apenas a satisfação do cliente não garante sua fidelização, ela é 

apenas um nível que a empresa deve superar na busca de sua total lealdade.

7.6 Marketing one-to-one e Marketing   
 de Relacionamento: 
Pensar em marketing um a um é como voltar a fazer negócios como anti-

gamente, onde o dono do negócio conhecia inteiramente cada um de seus 

clientes, seus hábitos e necessidades, com a ajuda da tecnologia (PEPPERS; 

ROGERS, 2001).

 O marketing um a um é voltado para o atendimento individualizado das 

necessidades e expectativas dos clientes. Ele tem como objetivo vender di-

versos produtos para um mesmo cliente, onde há o estabelecimento de re-

lacionamentos individualizados que permite o desenvolvimento de longos 

relacionamentos entre empresa-cliente por meio de inúmeras transações co-

merciais desenvolvidas ao longo do tempo (RAMOS, 2007). Para Peppers e 

Rogers (2000, p.14), “Significa tratar clientes diferentes de forma diferente”. 

Las Casas (2005, p. 7) define o marketing um a um como “um estágio mais 

avançado do marketing de relacionamento, em que cada cliente é tratado 

individualmente e a oferta da empresa é totalmente customizada para o 

cliente”.

Já para Melo (2009, p. 9):

O marketing um a um tem foco na adaptação da oferta do produto 

aos clientes e, portanto, parte do produto como ponto de início do 

processo de planejamento e deve ser praticado por meio do uso da 

customização em massa (MELO, 2009, p. 9)

É importante se destacar que o marketing um a um não se aplica a todos os 

clientes, ele engloba somente os melhores clientes. 

Existem quatro estratégias do marketing um a um, que podem ser utiliza-

das para a implementação do marketing de relacionamento. Peppers Rogers 

Group (2000, p 23) lista esses quatro passos - identificar, diferenciar, intera-

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_
relacionamento.pdf
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gir e personalizar:

1. Identificar: É conhecer a fundo cada cliente, suas preferências e seu his-

tórico individual (reclamações, sugestões, canal de comunicação utilizado; 

lucratividade, valor real, potencial e estratégico, etc);

2. Diferenciar: é segmentar estrategicamente os clientes; ou seja, identificar 

os clientes de maior valor (CMV), levando em consideração o custo-benefício 

e maior lucratividade; e de maior potencial (CMP), medido pela quantidade 

de compras ou utilização de serviços do concorrente, comparando com a sua 

participação na empresa, descobrindo assim o potencial a ser desenvolvido 

dentro da empresa. O valor estratégico, mesmo não sendo possível ser men-

surado, também é considerado, utilizando uma técnica de interpretação, 

tendo como referência os clientes mais ativos e que mais interagem com a 

empresa. Pode-se diferenciar clientes de acordo com suas necessidades, pois 

quanto mais a empresa conhece as necessidades de seus clientes, maiores 

são as oportunidades de interação com ele. 

3. Interagir: A interação é o próximo passo para que seja possível criar uma 

relação de aprendizado com os Clientes de Maior Valor e Clientes de Maior 

Potencial identificados na estratificação. A interação pode ser iniciada pelo 

cliente, quando ele contrata a empresa por meio do seu canal de atendi-

mento, como call center; e pode também ser iniciado pela empresa, quando 

ela o contata para informar ou oferecer algum produto ou serviço. Quando 

a interação é iniciada pela empresa, ela deve respeitar duas regras: deve 

utilizar o canal de comunicação preferido do cliente e deve ter permissão do 

cliente para utilizar esse canal. Dessa forma, ela estará oferecendo um servi-

ço personalizado de acordo com as preferências de cada cliente, que estará 

mais disposto a participar dessa interação e fornecer um feedback para a 

empresa, que poderá mudar seu comportamento perante o cliente a partir 

desse feedback.

4. Personalizar: É realizada a personalização de produtos e serviços para 

que o cliente veja conveniência em continuar na empresa e para que a ex-

periência de fazer negócios seja única. Quando a personalização é realizada, 

mais valor é entregue ao cliente, pois as necessidades dos clientes são aten-

didas de acordo com sua preferência, mas tudo isso exige que a empresa te-

nha mais flexibilidade para se adequar a essas necessidades, exigindo que a 

mesma invista em treinamento das pessoas que mantém contato direto com 

o cliente. Quanto mais sucesso uma organização tem na personalização, 
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mais simples e conveniente se torna a relação cliente-empresa. 

A premissa do marketing um a um é, portanto, a identificação, a diferencia-

ção, a interação e personalização dos clientes mais significantes para empre-

sa. É necessário criar e manter uma relação de aprendizado de forma a fazer 

com que eles invistam mais tempo e dinheiro para preservar essa relação. O 

marketing um a um busca atender as necessidades básicas e amplia essas 

necessidades com o intuito de manter o relacionamento e diminui a pres-

são sobre sua margem de lucro, proporcionando em contrapartida maior 

conveniência para o comprador se manter ativo no seu negócio. O maior 

benefício do marketing um a um é possuir informações sobre a clientela que 

o concorrente não tem.

7.7 Database marketing 
Para que a organização consiga atender seus clientes de forma individualiza-

da é necessário que ela possua um banco de dados com todas as informa-

ções referentes a eles. Gordon (1998, p. 43) diz que:

O marketing de relacionamento inclui a reunião e a análise de dados 

sobre os clientes individuais, históricos de contrato e informações sobre 

transações para facilitar uma comunicação recíproca contínua, preser-

vando desse modo os clientes e enfatizando a fidelidade dos mesmos. 

Os profissionais de marketing de banco de dados se concentram mais 

em questões como o perfil do cliente, formulação de prognósticos e 

outras análises para orientar o marketing direto. (GORDON, 1998, p. 

43)

No database marketing é possível construir, utilizar e manter informações 

gerais sobre os clientes e com a ajuda de outros bancos de dados é possível 

manter uma linha de comunicação com os clientes, permitindo assim a reali-

zação de transações comerciais (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).

No entendimento de Bretzke (2005, p. 396), o database marketing permite 

acumular e tratar um número muito grande de informações sobre os clientes 

atuais e potenciais, para:

a) Identificar os clientes mais propensos a responder a ações de marketing;

b) Desenvolver um relacionamento de alta qualidade e de longo prazo, com 

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_
relacionamento.pdf
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compras repetidas;

c) Capacitar o envio de mensagens desejadas no tempo certo, no formato 

certo, para pessoas certas por meio do desenvolvimento do modelo predi-

tivos;

d) Enviar mensagens que encantarão o cliente;

e) Construir fidelidade;

f) Fazer com que as despesas de marketing tenham a melhor relação, custo 

– benefício;

g) Aumentar o lucro.

Uma das funções mais importantes do database marketing é a mensuração 

dos resultados. Ele aumenta a vantagem competitiva de três maneiras:

1. Aumenta as taxas de respostas;

2. Permite reagir mais rapidamente a qualquer movimento da concorrência 

ou do ambiente de negócios;

3. Integra e melhora o atendimento, aumenta o nível de satisfação e conse-

quentemente da fidelidade.

Para manter um sistema de banco de dados de clientes é necessário que a 

organização dispense um investimento especial e, uma vez implantado, ele 

deve ser bem gerenciado para que possa produzir rendimentos mais do que 

suficientes para cobrir seus custos (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).

7.8 Customer Relationship Management -  
      CRM ou Gerência de relacionamento  
      com o Cliente 
A Administração do Relacionamento com o Cliente ou Customer Re-
lashionship Manangement - CRM é uma forma de gestão que integra tec-

nologia e marketing, reunindo o máximo de informações sobre os clientes 

e gerenciando essas informações de modo a transformá-las em relaciona-

mentos positivos, tornando possível que a empresa possa proporcionar um 

Segundo http://www.luziania.
ueg.br/master/biblioteca/
tcc_adm/marketing_de_

relacionamento.pdf
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atendimento personalizado, de forma a criar um diferencial competitivo no 

seu negócio, onde as técnicas do marketing de relacionamento deverão es-

tar presentes, bem como a participação de todos os colaboradores. O CRM 

deve estar integrado com todas as atividades existentes dentro e fora da 

empresa (MELO, 2009).

O CRM auxilia também as empresas em suas estratégias de go to market 
ou de ida ao mercado com maior rapidez e qualidade, em relação aos seus 

concorrentes (CARVALHO; NEVES, 2001).

Swift (2001, p. 12) define CRM como “uma abordagem empresarial destina-

da a entender e influenciar o comportamento dos clientes por meio de co-

municações significativas para melhorar as compras, a retenção, a lealdade 

e a lucratividade”. 

Para Bretzke (2005 p. 404):

CRM é uma tecnologia que permite capturar os dados do cliente e de 

todos os seus contatos e transações, consolidá-los em um banco de 

dados central, além de analisar e promover o uso inteligente da infor-

mação a cada contato (BRETZKE, 2005 p. 404)

Complementando esse mesmo conceito, Melo (2009, p. 23) informa que 

“CRM refere-se a uma estratégia de negócios voltada a entender, atender 

(se possível, antecipar) e administrar as necessidades dos clientes atuais e 

potenciais da empresa”. Dessa forma, entende-se que a técnica de CRM 

é uma iniciativa que permite que a empresa gerencie todos os aspectos de 

suas interações com os clientes atuais e potenciais (BROWN, 2007).

O CRM integra pessoas, processos e tecnologia para maximizar o valor do 

relacionamento para o benefício dos clientes e para o lucro da empresa. Ele 

deve representar a cultura e o objetivo de uma empresa, e por isso, todos 

devem colaborar.

Para Bretzke (2005) uma das principais características do CRM é informatizar 

os principais canais de relacionamento com o cliente (como call center, ven-

das, help desk e assistência técnica), sendo um canal único e integrado de 

relacionamento com os clientes.

O objetivo do CRM, conforme Swift (2001, p. 14) é “aumentar as oportuni-
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dades melhorando o processo de comunicação com o cliente certo, fazendo 

a oferta certa, por meio do canal certo e na hora certa”. Esse mesmo autor 

lista os benefícios do CRM:

a) Capacidade de reter os clientes e os canais lucrativos para ampliar o ne-

gócio (lucratividade);

b) Obtenção de clientes certos, com base em características conhecidas ou 

aprendidas, que dirigem o crescimento e as margens crescentes;

c) Lucratividade dos clientes, aumento das margens individuais dos clientes 

e, ao mesmo tempo, oferta do produto certo no momento certo;

d) Tomada de decisões mais rápida e mais informada;

e) Precisão melhorada;

f) Melhores serviços aos clientes;

g) Lançamento mais rápido do produto no mercado;

h) Mudança do enfoque no produto para o enfoque no cliente.

Esses benefícios servem para demonstrar que as ações de CRM são essenciais 

para o sucesso de uma empresa que está preocupada em atender bem seus 

clientes. Mas, muitas empresas ainda não acreditam no CRM. O principal 

obstáculo para implantação de sistemas de CRM é a falta de compromisso 

da alta direção da empresa.

O CRM pode ser dividido em dois componentes: o operacional, que se atém 

à coleta de dados dos clientes, por meio dos canais de comunicação e o ana-

lítico, que trabalha os dados coletados para fomentar futuras ações (MELO, 

2009).

Existe também o Electronic Customer Relationship Management - E-CRM ou 

Administração do Relacionamento Eletrônico com o Cliente, que segundo 

Melo (2009, p. 64), “descreve a inclusão dos canais eletrônicos, principal-

mente os disponibilizados pela internet, como elemento inovador em uma 

estratégia de CRM”.
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O desafio então é adequar as diversas áreas da empresa, as pessoas, tecno-

logia, cultura e fazer o alinhamento estratégico da empresa com o conceito 

CRM. É necessário reestruturar a empresa para que ela tenha uma visão 

única do cliente, pois a tecnologia serve apenas como uma ferramenta de 

suporte para o relacionamento, a empresa, por meio dos seus stakeholders, 
que torna isso possível. Sem esse devido ajuste, a implementação dessa es-

tratégia fica comprometida e perde o foco dentro da empresa.

Quando uma empresa possui conhecimento, entende e atende bem seus 

clientes, ela é capaz de agir de maneira oportuna e isso proporciona mais 

chance para se alcançar sucesso. Portanto, é muito importante conhecer 

bem os clientes, trabalhados de maneira correta para que se consiga força e 

crescimento a longo prazo.

7.9 Programas de relacionamento e   
 fidelização
Todos os objetivos e estratégias do marketing de relacionamento estão fun-

damentados na fidelização do cliente. O processo de fidelização é realizado 

durante toda a vida de relacionamento que o cliente mantiver com a empre-

sa, e busca o relacionamento estável e duradouro, sendo ele diferenciado e 

personalizado. Os programas de relacionamento e de fidelização nasceram 

da necessidade de reconhecer a lealdade dos clientes preferenciais e mais 

lucrativos por meio do fornecimento de algum tipo de vantagem, com o 

intuito de promover o fortalecimento da marca, o aumento da duração do 

seu relacionamento e manter a sua afinidade com a empresa (MELO, 2009).

De acordo com Melo (2009, p. 81), o objetivo do programa de fidelização 

é “estabelecer um nível mais elevado de retenção de clientes nos seus seg-

mentos mais lucrativos pelo aumento de sua satisfação e valor percebido, 

além de aumentar a influência na preferência em futuras compras pelo au-

mento do nível de uso”.

Para implantar adequadamente um programa de fidelização, primeiramente 

deve-se analisar os padrões de comportamento dos clientes sob ótica de três 

efeitos psicológicos (MELO, 2009):

1. Efeito direto ou indireto: é analisado aqui o nível de envolvimento do 

cliente com o produto. Para produtos de baixo envolvimento, o incentivo se 

torna a recompensa principal, mas quando o incentivo é retirado, a razão 

Segundo http://www.luziania.
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primária pela compra desaparece. Já para produtos de alto envolvimento, os 

incentivos agregados a eles são pequenos, e o produto se torna a recompen-

sa principal, e não o incentivo. Aqui as recompensas são implantadas para 

motivar a lealdade de forma indireta. Exemplo: baixo grau de envolvimento 

- distribuidoras de gasolina que, na tentativa de fidelizar clientes, caem na 

armadilha de realizar continuamente vários tipos de promoções, como acú-

mulo de pontos para aquisição de um produto. Alto grau de envolvimento 

– cartões de fidelização que disponibilizam um desconto para aquisição de 

produtos com alto valor, como um carro.

2. Avaliação das recompensas: para mensurar o valor de um programa 

de fidelização, são analisados: o valor monetário do uso da recompensa – 

comparação entre o valor de uma passagem aérea e o custo do acúmulo das 

milhagens para ganhara; a variedade de escolha das recompensas – varie-

dade de destinos para viagem; o valor da aspiração pela recompensa – uma 

viagem exótica gratuita é mais desejada que um desconto; o esforço ne-

cessário para receber uma recompensa – quantidade de pontos necessários 

para ganhar uma passagem e a facilidade de uso do programa.

3. Efeito do tempo: quando as recompensas são disponibilizadas em me-

nor tempo, elas aumentam as chances de sucesso do programa, pois os 

clientes são mais imediatistas. Quando ela é demorada, é necessário manter 

os clientes informados sobre a acumulação de benefícios, por meio de envio 

regular de extratos informando essa acumulação. Os programas de fideliza-

ção são criados e moldados de acordo com a relação que se deseja manter 

com os clientes e a natureza do negócio, com o intuito de manter os melho-

res clientes no rol de produtos e serviços oferecidos. Melo (2009, p. 5) lista 

quatro níveis de benefícios que podem ser disponibilizados gradualmente ao 

cliente, conforme a maturidade do relacionamento e a viabilidade:

1) Benefícios de oferta de serviços adicionais: oferta complementar 

de novos produtos e serviços de melhor qualidade;

2) Benefícios financeiros: são oferecidos estímulos e recompensas por 

frequência de consumo e utilização, que são trocados por vantagens e 

benefícios;

3) Benefícios sociais: quando a compra não é mais o momento mais 

significativo do relacionamento e o cliente é estimulado a aumentar seu 

envolvimento com a marca participando de ações e eventos patrocinados 
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pela empresa;

4) Benefícios estruturais: a empresa passa a desenvolver e entregar 

para seus melhores clientes produtos e serviços customizados e persona-

lizados, objetivando a construção de uma dependência mútua estrutural.

Após a análise dos benefícios, deve-se analisar qual o modelo de relaciona-

mento que melhor se adequará à realidade de uma empresa. Rapp (apud 

MELO, 2009, p. 5) lista seis modelos, conforme quadro abaixo:

• Modelo de recompensas: são programas que procuram recompensar o 

relacionamento e a repetição de compra por meio de prêmios, incentivo, 

bônus e pontos;

• Modelo educacional: objetiva a formação de clientes conscientes que 

forneçam informações para o desenvolvimento de novos produtos e ser-

viços;

• Modelo contratual: oferecimento de benefícios especiais aos clientes, 

como ofertas exclusivas ou entrega periódica de um produto ou serviço 

especial, participação em eventos exclusivos, preços mais baixos, etc.;

• Modelo de afinidade: formação de grupos de clientes que comparti-

lham interesses comuns relacionados aos produtos, por meio de um alto 

nível de envolvimento e interação com a marca;

• Modelo de serviço de valor agregado: aperfeiçoamento de produtos 

e serviços agregando valor a eles, como empréstimo de veículo durante 

o período de conserto ou revisão, cartões de crédito que oferecem salas 

VIP em aeroportos, etc.;

• Modelo de parcerias: formação de grupos de empresas para oferecer 

aos clientes um conjunto de serviços e produtos complementares aos 

existentes, como parcerias entre agências de turismo, hotéis, locadoras 

de veículos e companhias aéreas.

Deve-se atentar, ainda, que para serem mais efetivos, os programas de fide-

lização devem focar produtos com alto envolvimento, pois os produtos de 

baixo envolvimento são adquiridos por mero impulso dos clientes ou, sim-

plesmente, uma compra habitual, enquanto o de alto envolvimento requer 
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a manutenção de um relacionamento permanente com a empresa (MELO, 

2009).

Resumo
Estudamos nessa aula os fundamentos do marketing pessoal vimos um pou-

co de sua história, seu conceito e como lidar com as oportunidades e ame-

aças.

Estudamos, também, o novo panorama do marketing pessoal, uma aborda-

gem sobre o marketing de relacionamento. Além disso, as vantagens restri-

ções e os 4 Ps do marketing e do marketing de relacionamento.

Trabalhamos, ainda a questão da satisfação e lealdade do cliente, o database 

do marketing e o CRM, Customer Relationship Management.

E assim terminamos a nossa última aula. Esperamos que tenha sido de ótimo 

proveito para você. Um abraço!
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Palavras Finais

Procuramos trazer para você, aluno, aulas com mateiras de relevância nos 

conceitos e práticas que envolvem a ciência do marketing.

Esperamos que tenha conseguido aprender e apreender o que foi tratado e, 

mais que isso, que consiga utilizar no seu dia-a-dia profissional.

Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.

Prof. Claudio Edilberto Höfler e Profa. Suzi Pacheco da Silva
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