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DESCOMPLICANDO O MARKETING 

 

1.1. Entendendo o que é Marketing. 

 

“Marketing”, nos dias de hoje, é um termo muito difundido e utilizado com um grande 

escopo de significados. Você acorda pela manhã, liga a TV, e um comercial do detergente em pó 

OMO aparece na tela; escova os seus dentes com creme dental Sorriso, e, logo após, você se depara 

com um comercial:“Não fume. É prejudicial à saúde”. Vai até o supermercado, experimenta um 

cafezinho, e compra um chocolate que não estava nos seus planos de compra. Voltando para casa, 

você identifica inúmeras empresas “adotando” praças e avenidas, numa demonstração de que 

começam a se preocupar com o verde, com o meio ambiente a ser preservado e com a qualidade de 

vida para a sociedade. Tudo isso passa a ser foco estratégico de muitas empresas. 

Organizações sem fins lucrativos podem vender os produtos com um lucro e, depois, usá-lo 

apenas para cobrir seus custos, como os parques nacionais que,promovidos por uma agência de 

turismo governamental, podem buscar as mais variadas metas, como doações de sangue, votos para 

candidatos políticos, redução do consumo de cigarros, uso de embalagens recicláveis ou dedicação 

de trabalho voluntário com crianças ou pessoas idosas necessitadas. Um bom exemplo a ser citado é 

a Fundação Pró Sangue, o maior hemocentro da América Latina, sem fins lucrativos, responsável 

pelo fornecimento de sangue para 280 hospitais da rede pública da Grande São Paulo, onde a 

campanha de marketing foi realizada, procurando sensibilizar as pessoas por meio da solidariedade. 

Todas essas situações e muitas outras envolvem o marketing, confundido com comunicação 

ou propaganda, às vezes confundido com vendas ou com pesquisa de mercado. As experiências em 

marketing podem-se dar de várias formas. Supostamente, sempre que compramos bens, produtos 

(tangíveis) e serviços (intangíveis), estamos participando deste processo; até mesmo quando 

apoiamos uma causa social. Concebe-se que o marketing é utilizado com exclusividade para as 

empresas com fins lucrativos, mas também pode ser utilizado por outros tipos de organizações ou 

pessoas. O marketing tem lugar sempre que uma  unidade social, indivíduo ou empresa, procura 

trocar algo de valor com outra unidade social. Nesta concepção, o marketing envolve atividades de 

troca procurando facilitar a satisfação das necessidades e desejos humanos. 

Para compreender o marketing é importante que alguns pontos sejam considerados. 

Deve-se estudar as relações de troca (transação comercial) - a troca é o ato de obter um 

produto (conceito de produto genérico) desejado  por alguém oferecendo-se algo em contrapartida 

(dinheiro); a relação de troca acontece quando existem necessidades, desejos, por parte de quem 

deseja adquirir o produto ou serviço de pessoas, grupos ou empresas. Ambas as partes devem 

participar de forma voluntária, e estar em busca de um valor e convencidas de que se beneficiarão 

com a troca. 

A responsabilidade do marketing não se atém ao estudo ou ao conhecimento do mercado, ela 

abrange a necessidade de ação contínua e ininterrupta sobre o mercado. Deve-se olhar para o cliente, 

entendê-lo, analisar com profundidade todos os acontecimentos que estão ocorrendo no mercado: 

moda, modismos, tendências, e extrair dessa análise o entendimento para assegurar o crescimento ou 

mesmo a sobrevivência das empresas. 

A palavra marketing foi importada da língua inglesa para a portuguesa, e até hoje não foi 

adequadamente traduzida. 

Embora compartilhem muitas palavras de origem comum, principalmente latina, o inglês e o 

português são idiomas extremamente diferentes nos processos de composição de palavras e formação 

de frases. 

Marketing, em português, seria mercadizando ou mercadização, mas tem sido traduzido como 

mercadologia, que em português significa estudo de mercado, mas é importante ressaltar que 

mercadologia não é marketing. Esta explicação é importante para o entendimento da palavra 
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marketing, comum na língua inglesa, e usada há séculos sem que nunca ninguém se tivesse 

preocupado com a definição. 

O sufixo - ing, no idioma inglês, identifica o gerúndio dos verbos usado no presente contínuo, 

como o sufixo - ndo em português, ou substantivos derivados do gerúndio, como o sufixo - ação em 

português, sempre respondendo pela designação de ações ou movimentos. 

O gestor de marketing, aquele que estará empenhado em movimentar o mercado, pode 

chamar seu trabalho de marketing ou mercadologia, mas não pode procurar desenvolver estratégias 

simplesmente pelos acontecimentos do mercado. Sua responsabilidade não se atém somente ao 

conhecimento do mercado, deve abranger a necessidade de ação contínua e ininterrupta sobre ele. 

Quando o mercado era uma coisa simples (o lugar onde as pessoas se encontravam para 

efetuar trocas de mercadorias e, mais tarde, trocar de mercadorias por dinheiro), o marketing 

significava simplesmente ir fazer trocas. 

Como o conceito de mercado mudou, e hoje é muito mais complexo, também evoluiu a noção 

da palavra marketing, que atualmente é utilizada para designar um grande número de ações e 

atividades relacionadas com o mercado. Hoje pode-se definir o mercado como conjunto de pessoas 

e/ou empresas que oferecem ou procuram bens e serviços, ou seja, estabelecem relações de troca; 

estas pessoas ou empresas produzem e consomem bens e serviços. 

Fazer marketing, portanto, consiste em mobilizar eficientemente os recursos da empresa para 

fazer face aos problemas e oportunidades propostas pelo mercado, uma questão de bom senso 

empresarial, não deixando de ser uma área para atuação de profissionais eficientes e bem preparados, 

capazes de conquistar e manter clientes para suas empresas. 

 

1.2. O Significado do Marketing 

São inúmeras as definições apresentadas pelos mais diversos autores entendendo-se que cada 

um a achou mais apropriada, para a época. 

Seguem-se algumas definições, antes de apresentar a deste autor. Uma das mais tradicionais é 

a da American Marketing Association (AMA): 

“Marketing é a execução das atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços 

do produtor ao consumidor ou utilizador”. 

Várias outras definições e sugestões sobre o que é ou deveria ser marketing já foram 

propostas: 

“O processo na sociedade pelo qual a estrutura da demanda para bens econômicos e 

serviços é antecipada ou abrangida e satisfeita através da concepção, promoção, troca e 

distribuição física de bens e serviços”. 

(Ohio State University, 1965) 

“O conceito de marketing deveria abranger também as instituições não lucrativas”. 

(Philip Kotler e Sidney Levy, 1969) 

“O marketing deve ser encarado como uma fórmula para tornar o ato de vender supérfluo”. 

(Peter Drucker, 1970) 

Ao analisar esse conceito de marketing proposto por Drucker, entende-se que sempre haverá 

necessidade de se efetuar esforços para vender, tornando a venda supérflua. O foco consiste em fazer 

o cliente compreender que o produto ou serviço se adapta a ele e, assim, se venda por si só. 

“É uma atividade humana dirigida a satisfazer necessidades e desejos através do processo 

de trocas”. 

(Philip Kotler, 1980) 

“Marketing é ligar a organização com o meio ambiente e com os valores, as normas e a 

cultura geral da sociedade”. 

(Gerald Zaltman, 1987) 

“Atender as necessidades do cliente com lucro”. 

(Philip Kotler, 1990) 
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“é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que 

necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com outros”. 

(Philip Kotler, 2000) 

“É a ação de descobrir necessidades e desejos dos consumidores, visando desenvolver 

produtos e serviços que os encantem”. 

(Marcos Cobra, 2000) 

No entender do autor define-se marketing como: 

“Conjunto de esforços criativos e táticos que devem ser utilizados para adaptarmos o 

produto ou serviço ao mercado, às mudanças ocorridas no macroambiente, com o foco de conservar 

e tornar leal o cliente”. 

(Giuliani) 

 

1.3. Para compreensão do conceito proposto, definiremos procurando evidenciar os conceitos 

centrais. 

 

ESFORÇOS CRIATIVOS E TÁTICOS: 

É raro quando uma empresa consegue satisfazer a todos em um mercado; portanto, é 

necessário ser criativo no sentido de acompanhar as mudanças do mercado, saber acompanhar de 

forma a ser rápido nas mudanças, ou seja, responder aos desafios do nosso tempo de forma criativa, 

analisando os concorrentes, as mudanças de perfil do consumidor, a moda, os modismos e 

tendências, procurando não atribuir à criatividade somente o sentido de fazer uma comunicação, mas 

sim idealizando uma campanha publicitária com inúmeros recursos para chamar a atenção. 

Por isso é preciso ser criativo, procurando identificar e analisar as diferenças demográficas, 

psicográficas e comportamentais existentes entre compradores, oferecendo mais valor para os 

clientes. 

Para alcançar o plus a mais para o cliente, a tática torna-se indispensável, pois será o processo 

que empregaremos para sairmos bem em nosso empreendimento, procurando para isso desenvolver 

atividades específicas para perseguir o foco estratégico. 

Num mundo globalizado de competição feroz, o sucesso depende cada vez mais de fazer algo 

diferente, de ser mais criativo e rápido nas posturas estratégicas do que a concorrência, procurar 

antecipar acontecimentos fazendo cada aspecto de seu marketing render mais com menos dinheiro, o 

que alguns chamam de “pensamento lateral” (lateral thinking), ou seja, conhecer outras empresas, 

analisar seu desempenho e adaptar o que é bom para sua empresa, ou mesmo imitar ou itimizar os 

melhores desempenhos de outras empresas. 

Para elucidar, selecionamos três casos ilustrativos: 

Marketing para Sempre 

Um restaurante mexicano de San Francisco (Estados Unidos) oferece almoço grátis para o 

resto da vida àqueles que se tatuarem com o logotipo da empresa. 

A promoção foi instituída em 1998 e, no prazo de um ano, quarenta pessoas já acharam que 

vale a pena. E ostentam em sua pele esqueletos de “sombreiros” cavalgando espigas de milho 

flamejantes. 

Num mundo globalizado, o sucesso depende cada vez mais de fazer algo diferente, ser 

criativo. 

Fique atento para não praticar um antimarketing: 

O restaurante deve ter feito bem as contas: quem comer comida mexicana apimentada todo 

dia certamente não terá muita vida pela frente, o que acabará sendo econômico. (Grandes idéias em 

marketing, set. 1999, p.4). 

Autênticos Pedaços da Rua X. 

Greg Madsen, dono de uma loja de camisetas em Miami Beach, apontou: 
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Quando a prefeitura da cidade interditou metade da rua onde está sua loja, congestionando o 

tráfego e diminuindo consideravelmente o número de pessoas que por ali passavam, ele teve uma 

idéia brilhante. Criou etiquetas escritas “Autênticos pedaços da Rua X”, pegou pedaços do asfalto, 

juntou as duas coisas e mais um vale para ser usado na sua loja, e começou a distribuir entre as 

pessoas no congestionamento. A promoção deu o que falar: saiu no jornal, as rádios comentaram e, 

depois que o tráfego voltou ao normal, suas vendas dispararam (cortesia: Grandes idéias em 

marketing www.editoraquantum.com.br). 

 

Loja Interativa “O Boticário” 

O Plano Real trouxe um novo consumidor ao segmento de cosméticos e higiene pessoal, e 

com ele vieram elevados patamares de crescimento. 

A partir de constatações identificadas no público alvo de O Boticário, surgiram várias e 

importantes conclusões: a desinformação sobre a extensão das linhas de produtos em torno de 450 

itens; a distância entre a vendedora e o cliente; a resistência do consumidor masculino diante de uma 

loja marcadamente feminina; a demora no atendimento; dificuldade para escolher fragâncias; 

constrangimento ao perguntar preços e vontade de tocar e experimentar produtos. 

A análise indicou um caminho radical: mudar o processo, o layout das lojas, o tipo de 

atendimento, mudar a operação e a gestão, renovar a imagem da marca. Por consenso do grupo, O 

Boticário passaria a ter lojas de auto-atendimento assistido, um sistema em que o cliente pudesse 

escolher diretamente o produto, mas tudo à disposição, com uma consultoria para obter mais 

informações ou sugestões. Uma loja interativa, não apenas uma palavra da moda, mas um outro 

formato de loja. Interação entre consumidor e produto e interação entre consultoria e consumidor. 

A opção pelas lojas interativas colocou a rede O Boticário em um caminho de crescimento 

acelerado (Revista Mercado, maio/1999, p.97-99). 

 

PRODUTO: Um produto é algo oferecido por profissionais de marketing para clientes com 

propósito de troca. As pessoas satisfazem as suas necessidades e seus desejos com produtos. 

SERVIÇO: Qualquer atividade ou benefício intangível que uma parte pode oferecer à outra e 

que não resulte na posse de algo. 

Dentro do conceito de produto e serviços estão inseridos conceitos importantes para o 

entendimento do marketing como: 

TROCA: uma transação voluntária entre uma organização e um cliente destinada a beneficiar 

ambas. A troca é entendida como o ato de obter o objeto desejado através do oferecimento de algo 

em retribuição. 

NECESSIDADES: referem-se a bens ou serviços que os consumidores ou compradores 

organizacionais requerem para sobreviver. Podemos destacar a hierarquia de necessidades humanas 

descrita por Maslow como necessidades que as pessoas têm: fisiológicas (como sede, fome, sexo), de 

segurança (de se sentir seguro, salvo), sociais (o desejo de pertencer a um grupo social, de receber 

atenção ou ser aceito pelos grupos de companheiros), de estima auto-respeito, auto-confiança, 

realização e reconhecimento, de auto-realização (auto desenvolvimento e auto-realização). 

DESEJOS: são os bens e serviços específicos que satisfazem necessidades adicionais que 

vão além da necessidade de sobrevivência; segundo Kotler, os desejos humanos são uma forma de 

necessidade influenciada pela cultura e individualidade da pessoa. 

MERCADO: É o grupo de compradores reais e potenciais de um produto ou serviço . 

O termo mercado, em sua origem, referia-se ao lugar onde os compradores e vendedores se 

reuniam para trocar seus bens. Os economistas referem-se ao termo mercado como um conjunto de 

compradores e vendedores que fazem transação com uma classe específica de produto. 

Sob o enfoque de marketing, o termo refere-se a vários grupos de clientes, como mercado de 

produtos (mercado de eletroeletrônicos de consumo), mercados demográficos (adolescentes, terceira 

http://www.editoraquantum.com.br/
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idade e GLS); mercados regionais (como norte, nordeste do Brasil), como também mercados não 

consumistas (mercados filantrópicos). 

Em uma situação normal, o marketing significa servir um mercado de usuários finais em 

meio a uma série de concorrentes. 

Atualmente, ao falar-se em mercado, não se pode deixar de distinguir entre local de mercado 

(marketplace) e espaço de mercado (marketspace); o local de mercado refere-se ao espaço físico, 

uma loja a que se vai para fazer compras; o espaço de mercado é digital, como um site na Internet, 

onde ocorre a personalização com o cliente. 

MACRO AMBIENTE: Podemos entender o macro ambiente como as grandes forças sociais 

que afetam todo o microambiente, como: forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, 

políticas e culturais. 

O micro ambiente são as forças próximas à empresa que afetam a capacidade de atender seus 

consumidores, como fornecedores, intermediários de mercado, consumidores ou concorrentes. Já o 

macro ambiente, como fatores incontroláveis nos quais a essência consistirá em trabalhar com o 

composto de marketing, mix de marketing para perseguir seus objetivos de marketing no mercado 

alvo. 

Juntar o macroambiente e o microambiente constitui o ambiente de marketing (Marketing 

environment) que contém forças que podem produzir um impacto importante sobre o mercado alvo; 

portanto, para assegurar a conservação e lealdade dos seus clientes, deve-se estar atento às mudanças 

que ocorrem, observando concorrências, tendências, procurando-se realizar os ajustes oportunos em 

suas estratégias. 

Para que a empresa defina o porquê e para que ela existe, é vital o reconhecimento das forças 

ambientais que agem sobre o seu negócio para transformar, antecipando, problemas em 

oportunidades de crescimento. 

O importante é sabe usar com habilidade as ferramentas de que o marketing dispõe para 

alavancar resultados econômicos, financeiros e sociais. 

Podemos exemplificar, por meio de alguns casos, a importância da interação da organização 

com seu meio ambiente interno e externo, onde as influências culturais, econômicas, demográficas e 

tecnológicas influenciaram nas estratégias de marketing das empresas. 

 

Casos Ilustrativos 

NESTLÉ E OS ALIMENTOS DE POTINHOS: 

Houve uma rejeição no momento da introdução dos alimentos homogeneizados, conhecidos 

como “alimentos de potinhos”, em nosso país em 1968, época em que a Nestlé lançou no mercado-

teste de Salvador 11 variedades do produto destinado a bebês de três a nove meses. 

O receio inicial da Nestlé era com relação ao preço, o qual, na época, revelou-se secundário, 

como motivo de (não) compra. O produto fracassou devido à embalagem em que foi lançado na 

época: as latas. As mães queriam ver o produto, com medo de que ele estivesse estragado. Com a 

fabricação dos potinhos, em 1971, o produto foi finalmente lançado, em 1972, tanto pela Nestlé 

como pela Gerber, uma empresa norte americana especializada no segmento infantil que, naquele 

ano, estava entrando no mercado brasileiro. 

A receptividade foi extraordinária, mas houve uma queda nas vendas, em seguida. Dois 

problemas foram identificados: a falta de hábito de consumo e o tabu em relação a um produto 

industrializado. 

Nessa época, havia ainda um conflito entre as mães e os pediatras. As mães achavam que as 

crianças deveriam manter-se sempre gordinhas, pois isso, para elas, era sinônimo de saúde, enquanto 

os pediatras recomendavam vitaminas e proteínas. Resultado: as mães costumavam dar maior crédito 

às opiniões de parentes e amigos. 

Para vencer esses fatores, foi desenvolvido um trabalho junto aos pediatras e às mães, com os 

seguintes objetivos: informar pediatras, revendedores e mães para atrair, captar a confiança das mães 
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mais jovens, supostamente mais práticas, das classes média alta para o novo produto, e dar às mães 

motivos racionais para usarem alimentos industrializados e, principalmente, livrarem-se de seu 

sentimento de culpa por estarem simplificando sua vida à custa do bebê. (Chaim, Célia. As razões de 

um fracasso. Administração e Serviços. São Paulo: Gazeta Mercantil, ano 4, nº 17, p. 21-22, 1982). 

 

FRACASSO DA SOPA CAMPBELL´S 

A Campbell´s,  líder no mercado norte americano de sopas, também fracassou no Brasil; 

lançada em 1978, chegou a alcançar 11,3% do mercado de sopas, ferrenhamente disputado pela 

Knorr e pela Maggi. Com seu preço mais elevado que o dos concorrentes, quis atingir o consumidor 

de médio para alto poder aquisitivo, mas, após três anos de perdas sucessivas, não conseguiu chegar 

a mais do que 10% de sua meta prevista para a sopa. Um psicólogo contratado pela empresa para 

explicar o fracasso concluiu que as “esposas brasileiras não se sentem realizadas em seu papel ao 

servir à família uma sopa que não foi feita por elas. No momento de oferecer aos maridos um prato 

de preparo muito fácil, são dominadas por um forte sentimento de culpa”. Esse aspecto já havia sito 

detectado por um estudo feito em 1980, revelando que o alto índice de resistência a pratos prontos 

enlatados ou congelados era ocasionado pelo desejo da mulher em acrescentar algo que fosse feito 

por ela mesma. 

Se analisarmos as condições do macroambiente na época atual, pode-se apontar para aspectos 

culturais completamente diferentes; hoje o perfil do consumidor é outro, bastando que as empresas 

adaptem seus produtos às novas realidades. (Green, Paul E. Tull Donald´s. Research of marketing 

decisions. 4 ed. New Jersey: Prentice Hall, 1978; Derrota da sopa pop. Isto É. São Paulo: Editora 

Três, nov, 1981). 

 

CASO WAL MART NO BRASIL 

O Brasil beneficiado pela estabilidade econômica e pela abertura da economia é visto como 

possuidor de um mercado de varejo cujo potencial e dimensão são suficientemente atrativos para 

trazer investimentos de grandes grupos internacionais. 

O sucesso da política de estabilização de preços do governo contribuiu para que o varejo 

ganhasse destaque, atraindo a atenção de investidores estrangeiros, e até forçando empresas já 

instaladas no país a rever suas estratégias. 

A instalação de redes como Carrefour e Wal Mart contribuiu para disseminar no varejo 

brasileiro conceitos como o de vender mais e mais barato, com o emprego de novas tecnologias. 

Depois da entrada dessas empresas no mercado nacional, aumentou o empenho do segmento na 

informatização das lojas, na criação de mais pontos de venda e na oferta de mais produtos, marcas e 

serviços, além de redução dos prazos de estoque e na prática de outras formas de redução de custos. 

A grande disputa entre a rede Carrefour e Wal Mart se cristalizou no dia 16 de novembro de 

1995, quando as duas redes inauguraram unidades em Osasco, uma ao lado da outra. 

A venda alardeada de produtos a preços abaixo dos usualmente praticados pelo mercado 

atraiu grande quantidade de consumidores trazendo expressivo impacto para os pequenos varejistas 

de Osasco e intermediações. 

Em dezembro de 1995, a Wal Mart alcançou vendas próximas de US$ 1 milhão por dia, 

recorde no varejo brasileiro; no mesmo ano, os prejuízos da Wal Mart no Brasil foram de R$ 16.538 

milhões. 

Diante do contexto brasileiro, analistas do mercado de varejo apontaram como sendo vários 

os fatores macroambientais causadores do prejuízo, entre eles os preços, como um dos erros 

perpetrados pela Wal Mart, que teria por efeito obrigar a prática de cortes de custos e a observar 

certos cuidados na precificação. A empresa chegara a praticar margens negativas de até 40% e as 

lojas da rede competiam entre si e os supercenters concorrendo com o Sam´s Club. 

Outro fator é a falta de sintonia com o mercado local, produtos com pouco interesse para os 

consumidores, produtos estranhos aos hábitos de consumo dos clientes da região. 
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As plantas das lojas da Wal Mart do Brasil foram elaboradas nos Estados Unidos, assim 

como os softwares de controle de logística, e foram reproduzidas e usadas aqui. 

Quanto às relações com fornecedores, cabe considerar que alguns dentre eles manifestaram 

clara insatisfação com a política de compra da rede no Brasil, a Nestlé mesma revelou ter restrições à 

prática de preços abaixo do custo. 

Vários outros foram os fatores que mostraram ser os causadores do prejuízo; o que é 

importante é que, ao elaborar uma estratégia, a empresa deve ficar atenta aos contextos internos e 

externos, pois contextos diversificados exigem uma organização suficientemente diversificada para 

lidar com as mutações ambientais, saber adaptá-la é condição indispensável para assegurar o sucesso 

da estratégia. 

Concordamos com Aaker (1984) quando afirma que, para a análise de oportunidades e 

ameaças do ambiente, deve-se estar atento para os seguintes fatores:  demográfico, econômico, 

cultural, tecnológico e governamental. (Baseado em NEVES, José Luis. Adaptação às condições do 

varejo brasileiro: lições do caso Wal Mart. Varejo Competitivo. Ed. Atlas: São Paulo, p.56-73, 

1996). 

FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE: no cenário atual, o marketing tem assumido um novo 

papel, deixando de ser apenas uma ferramenta de convencimento do consumidor, para tornar-se um 

elo de ligação entre empresa, mercado e os desejos e necessidades do cliente. Seus esforços devem 

desenvolver um relacionamento de longo prazo para o consumidor, o que tem sido dificultado pela 

diminuição do grau de fidelidade do consumidor por marcas e produtos, e o contato pessoal volta a 

ser valorizado pelo consumidor. Sabe-se que reter clientes é mais barato e lucrativo que atrair novos 

clientes, portanto a palavra chave é almejar a “Fidelização do Cliente” e, através dela torná-lo leal a 

sua empresa. Existe uma diferença entre fidelidade e lealdade; na primeira, ela está relacionada à 

conveniência, os clientes são fiéis por acreditarem que esta é uma boa opção em determinado 

momento; já a lealdade está relacionada à convicção; lealdade pressupõe um horizonte de tempo 

maior, uma relação mais aprofundada. 

Os novos tempos apontaram para um consumidor que quer atenção personalizada e navega 

num mercado cheio de opções, forçando as empresas e profissionais à sua forma de abordá-los. Por 

exemplo, as pessoas compram pão na padaria mais perto de sua casa; às vezes, moram no mesmo 

lugar durante muito tempo e compram na mesma padaria ao longo de todo esse período. Quando a 

pessoa se muda, ela passa a comprar pão no estabelecimento mais próximo de sua residência, um 

cliente fiel compra repetidamente no mesmo local, mas por mera conveniência. Em muitos casos, as 

pessoas relutam em trocar de barbeiro, cabelereiro. 

Mesmo mudando de endereço, elas continuam frequentando o mesmo salão, clientes leais 

fazem opção por convicção e não por conveniência. 

Dar valor ao cliente é a tarefa que muitas empresas precisam utilizar para manter-se no 

mercado. Criar centrais de atendimentos, programas de treinamentos específicos, instituições de 

padrões internos de qualidade são exemplos de apenas algumas ações ocorridas neste processo. 

O marketing vem exigindo hoje mais do que apenas apresentar produtos ao consumidor; ele 

vem exercendo papel de principal mantenedor de um relacionamento com fornecedores, 

funcionários, parceiros e, principalmente, com o mercado consumidor, prospects e clientes. 

Sabemos que não existem receitas prontas para a criação de relacionamentos eficientes entre 

empresas e clientes. Existem pontos que devem ser averiguados pela sua empresa como:  

As relações estabelecidas asseguram resultados positivos para os dois lados; empresa e 

cliente? 

 Você conhece o perfil da sua carteira de clientes?  

 Quais são as características de seus clientes mais fiéis?  

 Que características importantes deles você conhece?  

 Quais características podem ser usadas para atrair os novos clientes? 
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O sucesso será alcançado quando a satisfação dos clientes estiver assegurando a geração de 

novos negócios através da compra de mais produtos ou serviços. 

Enfim, estaremos praticando o verdadeiro conceito de marketing quando o cliente estiver 

comprando nosso produto ou serviço, e voltar a fazer negócio conosco. 

 

Casos ilustrativos: 

 

HARLEY DAVIDSON: HARLEY HONORS CLUB 

A primeira Harley-Davidson foi fabricada em 1903, no quintal da casa dos irmãos Arthur, 

William e Walter Davidson, em Milwaukee, Wisconsin, EUA. Willian Harley, vizinho e amigo, era 

o autor do projeto: uma bicicleta reforçada, com um motor de 3 HP. Como o veículo mostrou ser 

bom, eles construíram mais   dois,   vendidos   por  US$ 200. 

Depois de conseguir um empréstimo bancário, os jovens empreendedores instalaram uma 

fábrica no centro da cidade. Em 1906, já fabricavam 49 unidades e pouco depois incorporavam o 

motor V-Twuin que, embora não fosse inventado por eles, se transformava em um elemento 

fortemente associado à marca. A companhia teve grande impulso durante a Primeira Guerra 

Mundial, quando o governo dos EUA comprou 20 mil unidades para uso em combate. Em 1920, a 

Harley-Davidson já era a maior fábrica de motocicletas do mundo. Tinha concessionárias em 67 

países e a produção chegava a 28.189 unidades. 

A crise de 1929 desferiu um duro golpe na companhia. William Harley teve de vender 

direitos para a fabricação de motos no Japão a uma companhia farmacêutica – abrindo caminho para 

as futuras concorrentes. A empresa conseguiu reagir, desenvolvendo o modelo Knucklehead, que 

alcançava uma velocidade de 150km por hora. As vendas foram muito boas, o nível de satisfação dos 

clientes está perto de 90% e quase todos estão dispostos a repetir a compra. (Fonte: Revista 

Marketeiro Radical. Exame, 01/12/1999, p. 148-150). 

A empresa tem motoqueiros que a administram, não gasta mais do que 2 milhões de dólares 

por ano em propaganda e mantém 350.000 aficionados em 105 países, integrados pelo Harley 

Honors Club; o clube Harley foi criado usando sua rede de revendedores, com informativo, cartazes 

e propaganda boca a boca. Hoje há cerca de 100 sedes do clube no mundo. Harley desenvolveu uma 

base de clientes leais e apaixonados. 

 

EMPRESAS DE COSMÉTICOS ENVOLVEM REVENDEDOR. 

A indústria de cosméticos é outro grande segmento que vem obtendo bons frutos ao adotar 

estratégias de marketing de relacionamento, especificamente no caso das empresas de vendas diretas, 

cuja meta é estreitar o relacionamento com o consumidor final por meio de ações que envolvam 

diretamente o revendedor. 

A Avon, uma das líderes mundiais do segmento, investe em marketing de relacionamento 

desde 1986, procurando, através do uso do marketing de relacionamento, entender o que o 

consumidor quer e de que forma atendê-lo melhor. As revendedoras definem seus clientes dentro de 

círculos de amizades, conhecem o cliente de perto e têm capacidade de interpretar suas necessidades. 

Usa também do Serviço de Atendimento ao Consumidor, no qual estabelece pesquisa direta com o 

cliente, procurando ampliar ou reduzir sua linha de produtos. As pessoas mudam muito; por isso, 

pesquisas de comportamento do consumidor e da imagem da empresa são muito importantes. É 

desde a década de 90 que a atividade de relacionamento com revendedoras é desenvolvida, o que lhe 

assegurou, em 1993, uma clientela composta de 20% das classes A e B. Em 1996, a empresa passou 

a uma participação de 51%; com esse trabalho, a Avon passou do 18º lugar para o segundo no 

ranking mundial de vendas. 

Ao estabelecer as estratégias de marketing de relacionamento, a Avon procura materializar o 

relacionamento com o consumidor final. (FONTE:  Jornal  Meio e Mensagem 02/06/1997. 

Marketing de relacionamento é uma das armas para criar residual de marca). 
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RESUMO: 

Vivemos uma época em que a Informação e a Tecnologia, bem como a força de competição, 

provocam uma reviravolta inigualável nos processos de comercialização. 

As empresas destacar-se-ão por balizarem suas ações dentro da filosofia de excelência 

administrativa e utilização eficaz do Marketing. 

Marketing é fundamental para orientar e reorientar todas as ações estratégicas de 

Atendimento e Serviços a Clientes. 

Marketing posiciona o negócio, maximiza a lucratividade, desenvolve a competitividade e 

gera satisfação máxima aos clientes. 

Assim, as coisas mais importantes a fazer são: 

Examinar a empresa sob o ponto de vista do cliente; 

Analisar a concorrência; 

Criar um plano de valores para oferecer ao seu cliente, juntamente com seus produtos; 

Administrar informações, tanto do macro ambiente como do micro ambiente; 

Manter uma comunicação permanente: hoje, o que se fala para os clientes tornou-se tão 

importante, ou mais, quanto  aquilo que se faz. 

 

 

 

 

QUESTÕES PARA REFLEXÃO: 

 

Quais são as razões pelas quais o cliente deve escolher nossa empresa? 

Quais são as razões pelas quais ele falará bem dela? 

Quais são as razões pelas quais ele voltará à empresa? 

 


