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Uma  empresa é orientada para o 

mercado se domina a  arte de ouvir os 

clientes, entender suas necessidades e  

desenvolver produtos e  serviços que  

atendam a  essas necessidades. Ao  

acreditar  que  esse processo  gera 

vantagem competitiva, as  empresas 

gastam milhões de  reais em pesquisas, 

grupos de  teste  e nas redes sociais.  

A “voz do cliente”  predomina, orientando as  decisões relacionadas a 

produtos, preços , embalagens, exposição em lojas, promoções e 

posicionamento. A  realidade é que as  empresas  estão encontrando cada vez 

mais sucesso não ao ser  sensíveis às  preferências declaradas dos clientes, 

mas ao definir o que os clientes  estão procurando e moldar seus critérios de 

compra.  

Considere a compra de uma latinha de Coca Cola por um consumidor em 

um supermercado, ele compra a bebida como parte de um pacote de 12 

unidades a um preço aproximado de R$2,00 por lata. Imagine o mesmo 

consumidor, ao ver-se em um parque em um dia quente de verão, pagará de 

bom grado R$5,00  por uma lata bem gelada. A diferença de preço é  atribuída 

não a um produto melhor ou diferente, mas a uma forma mais conveniente de 

obtê-lo. O que o cliente valoriza  no processo é  não ter que lembrar de 

comprar o pacote com 12 unidades com antecedência, separar  uma latinha, e  

carregar a latinha durante todo o dia  e descobrir como mantê-la  refrigerada  

até que ele tenha  sede.  

Não é  segredo que em muitas  indústrias hoje, as  atividades de 

produção e busca de matérias-primas, fabricação e logística estão sendo 

terceirizadas, enquanto as  atividades pós–produção estão emergindo como  

estratégia de marketing na criação de  valor e fontes de vantagem competitiva. 

As  atividades de pós-produção, são cada vez mais a razão pela qual 

consumidores escolhem uma marca em detrimento de outra, já  representam 

uma grande parcela dos custos fixos,  o valor do cliente e  a vantagem 

competitiva  estão se movendo para  a pós- produção. O ponto  que movimenta  

as  estratégias de marketing nas  empresas contemporâneas não deve  residir 

em o que mais podemos fazer? Mas, “o que mais podemos fazer para os 

nossos clientes?  



 

 

A fase da pós-produção para o marketing, não se  trata de ter o melhor 

produto, o foco está nas necessidades dos clientes e na posição da  empresa 

em relação aos critérios de compra desses consumidores. O ritmo e a evolução 

dos mercados são hoje  impulsionados pela mudança nos critérios de compra 

dos clientes, e não por  melhorias em produtos ou tecnologia. Para competir de 

forma eficaz, as  empresas precisam mudar seu foco, das  atividades de 

produção para as  de pós–produção, enfatizando como elas  definem o 

conjunto de concorrentes, influenciam os critérios de compra dos clientes, 

inovam para resolver seus problemas e constroem uma vantagem, acumulando 

dados de clientes e aproveitando os  efeitos de rede.  

Dominar as  atividades de pós–produção pode permitir que as  empresas 

construam, novas formas de valor para o cliente e uma diferenciação 

duradoura. A visão tradicional de empresas, pautadas em um marketing 

voltado somente para produção, é que a medida que uma rival a  alcança, ela 

perde vantagem competitiva. Mas, para  as  empresas que competem na pós-

produção, a vantagem cresce com o tempo ou com o numero de clientes  

atendidos . Redefinir  os critérios de compra dos clientes é uma das maneiras 

mais poderosas de uma empresa roubar a liderança de mercado de um 

concorrente. Como exemplo podemos retratar  como o Cialis  bateu o Viagra.  

O mercado de  remédios para disfunção erétil movimenta  U$$ 5 bilhões, 

a Pfizer lançou o primeiro desses medicamentos, o Viagra em 1998, com um 

recorde de  600 mil receitas preenchidas  no mês de lançamento, com margem 

bruta 90% permitindo a empresa, investir muito em marketing. Segundo 

Revista Harvard (2013), investiu em uma campanha publicitária U$$ 100 

milhões,  e representantes de vendas acumularam o impressionante total de  

700 mil consultas médicas naquele  ano. A Pfizer  criou um mercado novo, 

sobre  a base de um critério essencial de  aquisição a  eficácia, uma vez que a 

droga cumpriu o prometido e em 2001,  chega a U$$1,5 bilhão .de vendas 

anuais.  

A Bayer  em 2003,  lança o Levitra, o primeiro concorrente do Viagra a um 

preço ligeiramente mais baixo, posicionamento de marketing típico de uma 

cópia. Logo depois a Lilly entra com um novo produto no mercado o Ciallis, que 

era diferente de seus concorrentes de duas maneiras. Enquanto o Viagra e o 

Levitra eram eficazes durante quatro a cinco horas, o Cialis dura  até  36 horas, 

tornando-se potencialmente muito mais conveniente para os clientes que o 

usam, com menos efeitos colaterais . A  equipe de marketing do Cialis enfatiza 

os benefícios da  duração – poder  escolher um momento de intimidade num 

período de  36 horas.  

 



 

 

O preço de lançamento foi estabelecido acima do cobrado pelo Viagra 

para ressaltar a superioridade do produto. Enfatizando-se o  novo critério de 

compra   em romance  e intimidade, em vez  de puramente sexo.  

Em 2012  o Cialis superou as vendas anuais de U$$ 1,9 bilhão do Viagra, 

com duração suplantando a  eficácia, como  critério-chave de compra  no 

mercado de  disfunção  erétil. O  objetivo do marketing na fase de pós-

produção, portanto, é influenciar a forma como os consumidores percebem a 

importância  relativa dos vários critérios de compra e introduzir critérios novos e  

favoráveis. Esses  critérios estão se tornando a base  sobre  a qual as  

empresas segmentam mercados, promovem e posicionam suas marcas  e 

desenvolvem posições  estratégicas de mercado como  fontes de  vantagem 

competitiva.      
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