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Prefácio

Prezado aluno,

Gestão de Marketing é toda atividade direcionada para a satisfação das 

necessidades e dos desejos do consumidor, os quais são satisfeitos mediante 

a compra de produtos e serviços. Nesta disciplina de Fundamentos de Marke-

ting, o objetivo maior será apresentar a vocês conceitos básicos, princípios 

e aspectos estratégicos e tático-operacionais relacionados ao composto de 

marketing na gestão de uma empresa em função do ambiente como gerador 

de oportunidades de negócios.

Para aprendermos os principais conceitos relacionados à disciplina Fun-

damentos de Marketing, serão abordados os seguintes temas.

• Tema 1: abordará os principais conceitos de marketing e suas aplica-

ções, como, por exemplo: necessidades e desejos, posicionamento, diferen-

ciais, market share, share of mind, share of heart, share of voice, entre outros. 

Será apresentada a diferença entre marketing estratégico, tático e operacional, 

assim como a abordagem massificada ou segmentada.

• Tema 2: trará a referência da evolução do marketing, complementando o 

capítulo 1, com a visão histórica. Outro ponto importante é a análise sobre as 

possíveis orientações que as empresas estabelecem na sua atuação de mercado.

• Tema 3: este capítulo trabalhará conceitos sobre o comportamento do 

consumidor, apresentando conceitos, tipos de clientes e processo de decisão de 

compra, aspectos fundamentais para a atuação do profissional de marketing.

• Tema 4: é fundamental que o aluno conheça e entenda os ambientes de 

marketing para traçar seu plano estratégico, tático e operacional e com isso 

utilizar, de forma assertiva, conceitos como 4 Ps, 4 Cs e 4 As.

• Tema 5: com a base estruturada nos capítulos anteriores, nesta o aluno 

entenderá produtos e serviços, que são fatores essenciais no processo de troca 

e relacionamento duradouros. Diversos conceitos serão estudados, como, por 

exemplo, tangibilidade em serviços, ciclo de vida do produto, entre outros.

Bons estudos!





Introdução ao 
Marketing

1
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Introdução

Este capítulo vai apresentar a vocês os conceitos e as práticas fundamentais 

do marketing hoje. Neste capítulo, vamos definir o que é marketing, descrever 

as principais filosofias do pensamento e da prática do marketing, mostrando 

o encadeamento das atividades para o alcance dos objetivos. Esse processo é 

constituído de três etapas principais: análise do contexto de marketing, gestão 

estratégica de marketing e gestão do composto de marketing. 

Conhecer os principais conceitos de marketing para aplicação como pro-

fissional da área ou como apoio em iniciativas de empreendedorismo ou nas 

outras atividades corporativas que possam ganhar com o bom entendimento 

das questões de mercado.

OBJETIVOS

•  Reconhecer o que é marketing e seus principais conceitos.

•  Avaliar e dominar a nomenclatura dos principais conceitos e jargões de marketing.

•  Estabelecer as principais aplicações do marketing moderno no universo de estudo do aluno.

•  Identificar a função do marketing no papel e no ambiente profissional moderno.

REFLEXÃO

“Você liga a TV e um comercial do sabão em pó OMO aparece na tela, seguido por outro que 

incentiva você a não dirigir depois de beber. Você vai ao supermercado e no corredor pega 

um cupom de desconto para o molho de salada da Hellmann´s em uma promoção. No final do 

corredor, experimenta uma amostra da batata frita sem gordura Pringles. Na faculdade, você 

visita a seção de estágios para verificar as oportunidades de emprego. Em seu trabalho, você 

mantém o controle de suprimentos do escritório e encomenda reposição quando necessário” 

(CHURCHILL JR; PETER, 2000).

Muitas pessoas referem-se ao marketing apenas como vendas e propagan-

da, talvez pelo fato de as empresas que o utilizam estarem constantemente 

divulgando seus produtos e marcas na mídia. Entretanto, todas as situações 

citadas anteriormente envolvem marketing. Vendas e propaganda constituem 

apenas duas das muitas funções do marketing. 
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Então, antes de trabalhar efetivamente com marketing em uma organiza-

ção, você precisa entender o que é marketing, como ele funciona, a que se apli-

ca e por quem é feito. Vamos aprofundar nossos conhecimentos? 

Conceitos básicos

Definição, conceitos e aplicações do Marketing

O marketing tem sido definido de várias maneiras, conforme mostra o quadro 1.1:

AUTORES DEFInIçõES

RIChERS (1986)
Marketing são as atividades sistemáticas de uma organiza-

ção humana voltadas à busca e realização de trocas para 

com o seu meio ambiente, visando benefícios específicos.

SEmEnIk E 
BAmOSSy (1995)

Marketing é uma filosofia de negócios, em que toda a 

estratégia de planejamento e execução dos projetos de 

marketing da empresa tem como propósito fundamental 

à satisfação das necessidades de seus clientes.

ChURChILL E 
PETER (2000)

Visão empresarial da American Marketing Association 

“Marketing é o processo de planejar e executar a con-

cepção, a determinação do preço, a promoção e a dis-

tribuição de ideias, produtos e serviços para criar trocas 

que satisfaçam metas individuais e organizacionais”.

kOTLER E 
ARmSTROnG 

(2003)

Marketing é um processo administrativo e social pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e de-

sejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e 

valor com os outros.

Quadro 1.1
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De forma mais objetiva, podemos, então, observar que o marketing deve ter 

uma preocupação constante em identifi car as necessidades reais do cliente, 

direcionando todas as atividades das empresas a essas necessidades, envol-

vendo estímulo e geração de trocas. Esta defi nição pode ser sintetizada em três 

dimensões complementares: marketing como troca, fi losofi a organizacional e 

processo, conforme a Figura 1 (URDAN;URDAN, 2006). 

Filosofia
Organizacional

Troca Processo

Figura 1 – Os três significados do marketing. Fonte: Urdan; Urdan (2006).

Marketing estratégico

A atividade de marketing sofreu uma grande evolução desde seu surgimento, 

passando de apenas um suporte operacional para o departamento de vendas 

para uma posição estratégica dentro da empresa.

Dessa forma, é fundamental analisar a disciplina de marketing com um 

olhar estratégico, tático e operacional.. O marketing pode e deve auxiliar as or-

ganizações nesses três patamares e também ter seu desenvolvimento como ati-

vidade pautada nessas três etapas. Ou seja, antes de pensarmos no produto ou 

na sua comunicação, é fundamental estabelecer as questões estratégicas que 

alinharão todas as decisões seguintes.

A evolução do mercado considera que: o nível de competição direta e in-

direta, o aparecimento de diversos segmentos de consumidores, seguindo do 
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aumento da exigência e critérios para a escolha e o consumo, tornaram assim 

a atividade de marketing mais essencial para as empresas enfrentarem os desa-

fios de mercado e, principalmente, elevou a disciplina para auxiliar no direcio-

namento das decisões, firmando sua posição estratégica.

Segundo Oliveira (2012), as demandas atuais para o profissional de marke-

ting exigem visão estratégica e capacidade de responder rápido aos movimen-

tos do ambiente externo das empresas, ou seja, deve ser constante a análise dos 

fatores de macro e micro ambientes, o que normalmente só acontecia na época 

de planejamento estratégico agora é uma atividade constante e também está a 

cargo do marketing.

O marketing pode auxiliar, no pensamento de longo prazo, com questões 

fundamentais como o acompanhamento das necessidades de indivíduos no 

longo prazo, o dimensionar do mercado futuro, acompanhar a evolução do 

mercado, identificação de produtos e segmentos atrativos e a fixação de estra-

tégias de crescimento e fixação de posicionamento. Essas questões pontuadas 

por Oliveira (2012) estabelecem o marketing no nível estratégico da empresa. 

Ainda, é complementado por Oliveira (2012) que o marketing ajuda as em-

presas nos desafios constantes de gerar permanência no mercado, crescimen-

to e rentabilidade, com grande participação no papel de estabelecer vantagem 

competitiva. Essas definições serão aplicadas no nível tático operacional, onde 

se encontra o composto de marketing.

Para Oliveira (2012), o conceito de marketing estratégico é um processo ge-

rencial que tem por filosofia orientar-se pelo mercado e por princípio gerar va-

lor superior para o cliente. Seu objetivo é implantar estratégias de crescimento 

no nível corporativo e no âmbito do domínio competitivo, além de posicionar 

adequadamente a empresa no mercado.

Quanto à estratégia e ao posicionamento competitivo, Oliveira (2012) des-

taca a importância de o marketing auxiliar no desenvolvimento da vantagem 

competitiva, que significa o diferencial a ser desenvolvido pela empresa para 

criar e entregar valor superior aos consumidores e que seja sustentável diante 

da concorrência, em um mercado de intensa competição. Em resumo, isso sig-

nificaria entregar valor superior ao cliente por meio de ofertas e relacionamen-

tos com maior qualidade e com custo mais baixo para a empresa.

Neves (2006) considera com fatores importantes a integração do plano es-

tratégico e a execução das principais variáveis táticas de marketing, como pro-

duto, preço, distribuição e comunicação, além de estarem atreladas às estra-
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tégias de marketing corporativas. Complementando, o planejamento deve ser 

orientado para o mercado, ou seja, deve-se saber em que extensão o foco no 

consumidor está impregnado em toda a organização, ter comprometimento 

com a entrega de valor, identificação e desenvolvimento de competências dis-

tintas, formação de parcerias estratégicas, desenvolvimento de relações com 

consumidores, ênfase na segmentação de mercado, seleção de mercados-alvo, 

posicionamento, uso de informações sobre o consumidor como um bem es-

tratégico, foco nos benefícios e serviços para o consumidor, melhoramento e 

inovação contínuos e definição de qualidade baseada nas expectativas dos con-

sumidores (NEVES, 2006).

Basicamente, há dois pré-requisitos para uma empresa obter sucesso, o pri-

meiro é saber o que os clientes desejam e, em segundo lugar, como a empresa 

supera a competição de mercado para atender aos clientes (NEVES, 2006). Essa 

é uma leitura que tem uma forte influência do ambiente externo da empresa e 

com forte impacto nas suas estratégias deve ser conduzida pelo profissional de 

marketing. Como já falado anteriormente, esses são requisitos que subsidiam 

as próximas decisões de marketing da empresa.

Para Kotler (2000), as empresas competem em um mercado global manten-

do o compromisso com a conquista e a retenção de clientes balizados constan-

temente por um planejamento estratégico orientado para o mercado, visando 

manter a proposta de valor ao cliente e se adaptar às contínuas mudanças de 

mercado. Essa visão reitera a postura do marketing no nível estratégico das or-

ganizações. Kotler (2000) ainda divide as organizações em quatro níveis, para 

entender o plano estratégico: nível corporativo, nível da divisão (áreas de negó-

cios – setores), nível de unidade de negócios e o nível de produtos. O marketing 

pode auxiliar em todos esses níveis.

O plano de marketing funciona em duas esferas. O plano de marketing es-

tratégico estabelece os planos gerais e a estratégia de marketing com base na 

análise da situação e das oportunidades de mercado. O plano de marketing tá-

tico delineia táticas específicas de marketing incluindo propaganda/comunica-

ção, formas de comercializar, preços, canais e serviços (KOTLER, 2000).

Conforme descrito por Kotler (2000), e conforme ilustração da figura 2, a 

tarefa de qualquer negócio é fornecer valor ao mercado mediante lucro e há, 

basicamente, duas maneiras de visualizar o processo de entrega de valor, onde 

a primeira é mais tradicional, simplista e adequada aos mercados com baixa 

competitividade, escassez de bens, pouca qualificação dos produtos competi-
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dores e baixa exigência nos critérios de consumo. Esse primeiro processo pode 

ser caracterizado pelo foco no transacional do produto. A outra maneira de 

pensar o processo de entrega de valor coloca o marketing no início do processo, 

e claro, também ao longo das etapas. Em vez de enfatizar a fabricação e a venda, 

as empresas se vêm como parte de uma sequência de criação de valor.

(a) Sequência do processo físico tradicional

FABRICAR O PRODUTO

Projetar o produto Suprir Fabricar

VEnDER O PRODUTO
Determinar 

o preço
Vender

Anunciar
Promover

Distribuir Prestar assistência

(b) Sequência de criação e entrega de valor

SELECIOnAR O VALOR

Segmentação dos clientes Seleção/Foco no mercado Posicionamento do valor

Marketing estratégico

FORnECER O VALOR

Desenvol-
vimento do 

produto

Desenvolvimento 
do serviço

Determinação 
de preço

Busca de 
fontes

Fabricação

Distribuição

Assistência

Marketing tático

Quadro 1.2 – Duas maneiras de visualizar o processo de entrega de valor – KOTLER (2000).

Desafios do marketing no novo milênio

Os avanços tecnológicos, a rápida globalização e contínuas mudanças econô-

micas e sociais estão causando profundas transformações no mercado, mu-

dando também, consequentemente, aqueles que atendem a esse mercado. 
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Os principais avanços no marketing de hoje podem ser resumidos na “co-

nectividade”. Nesse item vamos examinar, juntamente com Kotler e Armstrong 

(2003), as principais tendências e forças que estão mudando o panorama do 

marketing e desafiando suas estratégias neste novo milênio. 

Tecnologias de conexão 

O motor do desenvolvimento das novas formas de ligação é sem dúvida a tecno-

logia. A orientação estratégica, a geração de valor para o consumidor e ainda o 

portfolio negocial e operacional das empresas foram dimensões afetadas pelo 

boom tecnológico registrado, sobretudo, nas últimas décadas. 

Naturalmente essas ferramentas estão ao dispor dos gestores de marketing, 

no sentido de maximizar a abrangência e a eficácia das políticas e medidas im-

plementadas no mercado. 

A Internet é, indubitavelmente, o expoente máximo dos desenvolvimentos 

tecnológicos que se têm vindo a registrar nos últimos tempos. As suas potencia-

lidades são evidentes, permitindo maior e mais rápida circulação de informa-

ção à escala global. 

Os profissionais de marketing podem criar bancos de dados detalhados e 

utilizá-los para atingir indivíduos com ofertas desenvolvidas especialmente 

para suas necessidades específicas e seus padrões de compra. Com a nova onda 

de ferramentas de comunicação e propaganda (telefonia celular, aparelho de 

fax, CD ROM, TV interativa etc.), os profissionais de marketing podem concen-

trar-se nos clientes selecionados com mensagens direcionadas. Por meio de 

comércio eletrônico, os clientes podem projetar, solicitar produtos e serviços e 

pagar por eles sem precisar sair de casa. Com isso, os avanços tecnológicos nas 

áreas de informática, informação, telecomunicações e transporte estão afetan-

do toda a perspectiva do marketing, na forma como se conecta com seus clien-

tes, com seus parceiros de marketing e com o mundo ao redor.

Conexões com os clientes 

As empresas de ontem eram voltadas para o marketing de massa direcionado a 

qualquer cliente que conseguissem alcançar. As de hoje selecionam seus clien-

tes mais cuidadosamente e constroem relacionamentos diretos e duradouros. 

A tendência, então, é perceber as necessidades de cada consumidor em parti-
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cular, caminhando-se cada vez mais para um conceito de marketing one-to-one. 

No entanto, apenas será oportuno e coerente captar clientes que tragam valor 

para a empresa, isto é, clientes que sejam lucrativos. Da mesma forma, a pers-

pectiva da empresa é garantir uma relação duradoura com os seus clientes, de 

forma a garantir a sustentabilidade dos seus lucros. Ainda nesta linha de análi-

se, e avaliando a importância das novas tecnologias, importa referir o modelo do 

marketing direto, em que deve haver contato direto entre consumidor e empresa, 

potenciado em uma redefinição do papel do consumidor, agora assumidamente 

parte ativa no desenho do processo de marketing (compras on-line). 

Conexões com parceiros de marketing (interno e externo) 

Em relação a parceiros internos, as empresas estão reorganizando suas opera-

ções para melhor alinhá-las às necessidades dos clientes, com a formação de 

equipes multifuncionais (profissionais de vendas e marketing, especialistas 

em operações e logística e analistas financeiros e de mercado), unindo todos os 

departamentos em torno de uma única causa: a criação de valor para o cliente. 

Por exemplo: a Procter & Gamble designa uma equipe de desenvolvimento de 

clientes para cada um dos principais clientes varejistas. 

No que tange a parceiros externos, mudanças também estão ocorrendo na 

maneira como as empresas se conectam com seus fornecedores, com seus par-

ceiros de canal e até mesmo com seus concorrentes por meio da administração 

da cadeia de suprimento e de alianças estratégicas. 

A gestão da cadeia de suprimentos descreve o canal que liga o processo pro-

dutivo de determinado produto a montante e a jusante. Tem sido nos últimos 

anos importante para as empresas como forma de assegurar maior controle so-

bre toda a fase de produção, distribuição e comercialização de um determinado 

produto. Assim seria possível uma maior convergência do esforço de marketing 

em torno do processo sequencial e incremental de criação de valor. 

Outro fator de destaque é o da criação de alianças estratégicas. As empresas 

perceberam que a criação de parcerias com outros grupos garantia uma “ala-

vancagem” operacional forte, permitindo criar mais valor e estruturar estraté-

gias de marketing integradas. 



18 • capítulo 1

Conexões com o mundo ao nosso redor 

Além de estarem redefinindo seu relacionamento com clientes e parceiros, os 

profissionais de marketing estão reexaminando a maneira como se conectam 

com o mundo, devido à crescente globalização, ao aumento da preocupação 

com as responsabilidades ambiental e social e à utilização do marketing pelas 

organizações sem fins lucrativos e do setor público. O Quadro 1.3 sintetiza es-

sas ideias comparando o “velho” pensamento de marketing com o “novo”. 

O VELhO PEnSAmEnTO
DE mARkETInG

O nOVO PEnSAmEnTO
DE mARkETInG

COnEXõES COm OS CLIEnTES
•  Ser voltado para vendas e produto.

•  Praticar marketing de massa.

•  Manter o foco nos produtos e nas vendas.

•  Vender para os clientes.

•  Aumentar a participação de mercado.

•  Atender qualquer cliente.

•  Comunicar-se por meio de mídia de massa.

•  Fabricar produtos padronizados.

•  Ser voltado para o mercado e o cliente.

•  Focalizar indivíduos ou segmentos de 

mercado selecionados.

•  Manter o foco na satisfação e no valor 

para o cliente.

•  Desenvolver relacionamento com os 

clientes.

Manter os clientes antigos

•  Aumentar a participação no cliente.

•  Atender clientes lucrativos e “dispen-

sar” os que não são.

•  Conectar-se diretamente com os 

clientes.

•  Desenvolver produtos customizados.

COnEXõES COm OS PARCEIROS DE mARkETInG

•  Deixar a satisfação e o valor para o cliente 

com vendas e marketing.

•  Caminhar sozinho.

•  Engajar todos os departamentos na cau-

sa da satisfação e do valor para o cliente.

•  Ser parceiro de outras empresas.
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COnEXõES COm O mUnDO AO REDOR
•  Mercado local.

•  Assumir responsabilidade pelos lucros.

•  Somente para empresas com fins lucrativos.

•  Conduzir comércio em mercado reais.

•  Mercado local e global.

•  Assumir  responsabilidade  social  e 

ambiental.

•  Incluir empresas sem fins lucrativos.

•  Conduzir comércio eletrônico em mer-

cados virtuais.

Quadro 1.3 – Conexões de marketing . Fonte: Kotler; Armstrong (2003).

Conceitos centrais de Marketing – mercado, 
demanda, oferta, necessidades e desejos

Marketing como troca 

O marketing envolve estímulos e geração de trocas, em que duas ou mais par-

tes, agindo de modo deliberado e espontâneo, dão e recebem algo de valor, 

buscando satisfazer necessidades. O trabalho do profissional de marketing é 

desenvolver trocas que atendam aos objetivos dos consumidores e da empresa, 

e isso requer competência em algumas questões. 

1) Quem participa da troca? 

Pelo menos duas partes se envolvem numa troca: vendedor ou fornecedor (que 

pode ser referido como empresa) e comprador (cliente ou consumidor). O mer-

cado é o conjunto de indivíduos ou organizações com interesse ou condições de 

realizar uma troca na posição de comprador. O interesse é gerado por necessi-

dades que a troca consegue fazer. 

Para a troca existir, são necessárias algumas condições: 

Haver duas partes envolvidas; 

Cada parte ter algo que pode ser de valor para a outra; 
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Cada parte ter capacidade de comunicação e entrega; 

Cada parte ser livre para aceitar ou rejeitar a oferta; 

Cada parte acreditar estar em condições de lidar com a outra. 

2) Quais são os motivos das trocas? 

Indivíduos e organizações efetuam trocas motivados por necessidades. Kotler e 

Armstrong (2003) mostram as diferenças entre necessidades, desejos e demanda. 

nECESSIDADES

São estados de privação de alguma satisfação básica, 

como alimentação, vestuário, abrigo, segurança, afeto. Não 

são criadas pela sociedade nem pelas pessoas que traba-

lham com marketing. Elas fazem parte da biologia e das 

condições humanas.

DESEJOS

São as formas que as necessidades assumem quando in-

fluenciadas pela cultura ou pela personalidade individual. Os 

desejos são visíveis na sociedade e concretizáveis em objetos 

capazes de satisfazer às necessidades. À medida que uma so-

ciedade evolui, os desejos dos seus membros expandem-se. 

Ex.: embora os consumidores precisem de alimentos, o tipo 

específico de alimento pode ser um desejo, como um Big Mac. 

DEmAnDA

Existe quando os desejos são apoiados pelo poder de compra. 

Dados os desejos e os recursos das pessoas, estas procuram 

produtos que lhes concedam a maior satisfação possível. Nor-

malmente, os consumidores veem os produtos como pacotes 

de benefícios e escolhem os que lhes dão o melhor conjunto 

de valores por seu investimento. Ex.: um carro Gol significa 

transporte básico, preço acessível e economia de combustível. 

Os profissionais de marketing são treinados para estimular e gerenciar a 

demanda pelos produtos de uma empresa. Assim, os gerentes de marketing 
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buscam influenciar o nível, a oportunidade e a composição da demanda para 

atender aos objetivos da organização. Kotler (2006) desenvolveu oito possíveis 

estados de demanda, conforme mostra o Quadro 1.4:

ESTADO DA DEmAnDA TAREFA DE 
mARkETInG

Negativa: consumidores não gostam do produto e podem 

até pagar para evitá-lo.
CRIAR

Inexistente: consumidores não conhecem o produto ou 

não estão interessados nele.
CRIAR

Latente: consumidores compartilham uma forte necessida-

de que não pode ser satisfeita por nenhum produto existen-

te no mercado.
DESEnVOLVER

Declinante: consumidores começam a comprar o produto 

com menos frequencia ou deixam de comprá-lo.
REVITALIzAR

Irregular: as compras dos consumidores podem ser sazonais 

ou variar de acordo com o mês, a semana, o dia ou o horário.
SInCROnIzAR

Plena: consumidores compram adequadamente todos os 

produtos colocados no mercado.
mAnTER

Excessiva: há mais consumidores interessados em com-

prar o produto do que produtos disponíveis.
REDUzIR

Indesejada: consumidores se sentem atraídos por produ-

tos que têm consequencias sociais indesejadas.
DESTRUIR

Quadro 1.4 – Estados da Demanda. Fonte: adaptada de Kotler (2006) .

3) Quais são os objetos das trocas? 

O objeto de troca é algo dado ou recebido, com capacidade de satisfazer às ne-

cessidades das partes. Os objetos mais comuns são: produtos e serviços. Po-
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rém, o conceito de produto não se limita a objetos físicos, abrangendo também 

os serviços (atividades, benefícios e satisfação que são oferecidos sob a forma 

de venda) e outras entidades, como pessoas, lugares, organizações e ideias. As-

sim, os consumidores decidem de quais eventos participar, a quais programas 

assistir na TV, quais lugares visitar nas férias, quais organizações ajudar por 

meio de contribuições e quais ideias adotar. 

Exemplos: um restaurante fast-food fornece bens (hambúrgueres, batatas 

fritas e refrigerantes), serviços (compra, cozimento, assentos) e uma ideia (eco-

nomia de tempo). Um fabricante de computador está fornecendo bens (com-

putador, monitor de vídeo, impressora), serviços (entrega, instalação, treina-

mento, manutenção, assistência técnica) e uma ideia (“poder de computação”). 

O trabalho da empresa é vender benefícios ou serviços “embutidos” nos 

produtos físicos, em vez de apenas descrever suas características físicas. Diz-se 

que os vendedores que concentram seu pensamento no produto físico em vez 

de nas necessidades dos consumidores sofrem de “miopia de marketing”. 

No Brasil, cresce o número de pessoas ligadas a atividades filantrópicas. 

Elas colaboram com organizações não governamentais, que formam o terceiro 

setor. As contribuições são feitas com recursos financeiros ou materiais, traba-

lho voluntário e orientação baseada em conhecimentos especializados. Quan-

do indagadas a respeito disso, pessoas afirmam que nada esperam receber em 

troca nessas relações. Na verdade, em geral se trata também de uma troca, uma 

vez que o retorno ocorre na forma de sentimentos de fazer o que é moralmente 

certo, cuidando de um problema social que pode atingir a própria pessoa ama-

nhã ou cumprindo preceito de sua fé religiosa (URDAN; URDAN, 2006).

CURIOSIDADE

A expressão “miopia de marketing” surgiu em um artigo publicado na Harvad Business Re-

view por Theodore Levitt, em 1960. O que podemos entender do artigo intitulado Marketing 

myopia (“Miopia em marketing”) é que o distanciamento do cliente, a falta de criatividade e o 

apego aos trâmites operacionais podem levar a empresa à inércia.

Um desafio a ser superado pelo profissional de marketing, na tarefa de con-

cretizar trocas com o mercado é a enorme quantidade de produtos e marcas no 

mercado disputando a preferência do consumidor. 



capítulo 1 • 23

4) O que determina as trocas? 

Antes que uma troca se concretize, as partes envolvidas avaliam as condições 

em jogo para decidir se vale a pena ir adiante. Assim, na troca, o que é recebido 

produz um benefício e o que é entregue representa um custo. Então, o valor é 

a diferença entre o que a pessoa ganha adquirindo e utilizando um produto e o 

que gasta para fazer a aquisição do produto (custo monetário, tempo, esforço, 

risco). De forma prática, o valor percebido pelo cliente é a comparação do preço 

pago com os benefícios oferecidos em relação aos concorrentes. 

5) Quais são os resultados das trocas? 

Até o momento da troca, as partes envolvidas entregam e recebem algo, criando 

expectativas sobre o que acontece após a troca. Depois disso, as partes avaliam 

os resultados, experimentando satisfação ou insatisfação. Kotler (2000) define: 

SATISFAçÃO
DO CLIEnTE

É a sensação de prazer ou desapontamento resultante do 

desempenho percebido do produto com relação às expec-

tativas do cliente. Essa expectativa baseia-se em compras 

anteriores, opinião de amigos/conhecidos, informações e 

promessas de profissionais de marketing. Se esse desem-

penho, então, não corresponder às expectativas do cliente, 

ele ficará insatisfeito. Se corresponder, ele ficará satisfeito. 

Se exceder as expectativas, ele ficará maravilhado.

QUALIDADE

Significa o total de características de um produto ou serviço 

voltadas para satisfazer às necessidades dos clientes. A qua-

lidade exerce impacto direto sobre o desempenho do produto 

e, por consequência, sobre a satisfação do cliente. 

6) Qual é o vínculo entre as partes? 

Quando o cliente fica satisfeito com a troca e nela percebe valor, ao aparecer nova-

mente a necessidade que originou a troca bem-sucedida, o normal é lembrar-se do 

mesmo fornecedor. A partir disto, então, toma forma o relacionamento, dando iní-

cio ao fluxo de transações numa integração mais forte entre as partes envolvidas. 
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A transação envolve várias dimensões. 

•  Pelo menos duas coisas de valor. 

•  Condições de acordo, tempo e local de negociação. 

•  Um sistema legal de contrato. 

Em sentido amplo, os profissionais de marketing procuram obter resposta 

para alguma oferta, e o marketing consiste em ações adotadas para se obter as 

respostas desejadas de um público-alvo. 

O consumidor que compra sempre os produtos da mesma marca e acredita 

que esta é a melhor decisão ele é leal e está num relacionamento. 

O marketing de relacionamento envolve cultivar o tipo certo de relaciona-

mento com o grupo certo. O marketing, que deve executar não só a gestão do 

relacionamento com o cliente (customer relationship management – CRM) como 

também a gestão do relacionamento com os parceiros (partner relationship 

management – PRM), constitui-se de quatro elementos principais: clientes, 

funcionários, parceiros de marketing (canais, fornecedores, distribuidores, re-

vendedores, agências) e membros da comunidade financeira (acionistas, inves-

tidores, analistas) (KOTLER, 2006). As empresas tentam desenvolver confiança 

e relacionamentos do tipo “ganha-ganha” a longo prazo. Para isso, prometem 

e entregam alta qualidade, bons serviços e preços justos as outras partes no de-

correr do tempo. 

A terminologia marketing de relacionamento, de acordo com Bretzke 

(2000, p. 26): 

[...] surgiu com Berry, na literatura de marketing de serviços, em 1983. Naquela época 

concebeu-se que a fidelização de clientes era uma forma de alcançar maior compe-

titividade das empresas e maior satisfação dos clientes; definiu-se o marketing de 

relacionamento como a atração, a manutenção e o aprimoramento de relacionamen-

to com clientes. A atração de novos clientes deveria ser vista apenas como um pas-

so intermediário no processo de marketing; solidificar relacionamentos, transformar 

clientes indiferentes em leais e serví-los deveria ser considerado marketing. 
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O marketing de relacionamento resulta em fortes vínculos econômicos, técni-

cos e sociais entre as partes. Também reduz os custos de transação e o tempo, 

pois passam a ser rotineiras. O resultado final do marketing de relacionamento 

é a construção da chamada rede de marketing (marketing network). 

Uma rede de marketing é formada pela empresa e todos os interessados que 

a apoiam, os stakeholders, sendo eles: clientes, funcionários, fornecedores, 

distribuidores, varejistas, agências de propaganda e outros com quem a empre-

sa constrói relacionamentos comerciais mutuamente rentáveis. A concorrên-

cia se faz cada vez mais entre redes inteiras, e não entre empresas, e a vantagem 

fica com a empresa capaz de construir a melhor rede (KOTLER, 2000). 

Os conceitos de troca e relacionamento levam ao conceito de mercado. Ori-

ginalmente, o termo mercado referia-se ao local onde compradores e vendedo-

res se reuniam para trocar seus bens, como na praça de um vilarejo. Os econo-

mistas usam o termo mercado quando se referem a um grupo de compradores 

e vendedores que transacionam em torno de um produto ou classe de produtos 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

O tamanho de um mercado depende do número de pessoas que apresen-

tam necessidade ou desejo, têm recursos para fazer uma troca e estão dispostas 

a oferecer esses recursos em troca daquilo que desejam. 

A expressão “mercados” pode assumir vários significados: 

No sentido de cobrir vários grupos de consumidores.

Podem representar necessidades (remédios, dietéticos etc.). 

Podem representar produtos (calçados, alimentos etc.). 

Podem representar mercados geográficos ou demográficos (tipos de público, jovens, 

idosos etc.). 

E ainda grupos não consumidores (mão de obra, matéria-prima, financeiro etc). 

A figura 2 mostra que esses conceitos “centrais” do marketing estão vinculados. 

É importante notar que cada conceito é constituído com base no que o antecede. 



26 • capítulo 1

MERCADOS PRODUTOS E SERVIÇOS

VALOR, SATISFAÇÃO
E QUALIDADE

TROCA, TRANSAÇÕES
E RELACIONAMENTOS

NECESSIDADES,
DESEJOS E DEMANDA

Figura 2 – Principais conceitos de marketing. Fonte: Kotler; Armstrong, (2003) .

Marketing como filosofia organizacional 

O marketing como filosofia é um princípio geral orientador do trabalho da 

empresa que tem o cliente como elemento central. As filosofias expressam 

os princípios de uma organização e ajudam a definir a identidade e o ca-

ráter, manifestando-se em maneiras de pensar, pressupostos, padrões mo-

rais, políticas, diretrizes e normas da empresa. Num efeito maior, as filoso-

fias moldam atitudes, dirigem comportamentos, facilitam a comunicação, 

inspiram e motivam os funcionários no desempenho de suas atividades 

(URDAN; URDAN, 2006). 

A forma como é administrado o negócio mostra a orientação estratégica 

que a empresa adota na sua atuação mercadológica. Para isso deve-se par-

tir de algumas questões: qual filosofia deve conduzir os esforços de marke-

ting de uma empresa? Qual parte interessada deve pesar mais: o interes-

se da empresa, o interesse dos clientes ou o interesse da sociedade? Muito 

frequentemente, esses interesses conflitam. Claramente, as atividades de 

marketing devem ser conduzidas sob uma filosofia de eficiência, eficácia e 

de marketing socialmente responsável. 

Há cinco orientações ou conceitos distintos sob os quais as organizações 

podem escolher conduzir suas atividades de marketing: conceito de produção, 

conceito de produto, conceito de venda, conceito de marketing e conceito de 

marketing societal. 

Vamos analisá-los com auxílio de Kotler (2006)? 
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Conceito de produção

Assume que os consumidores darão preferência aos produtos que estiverem 

amplamente disponíveis e forem de custo baixo. Os gerentes de organizações 

orientadas para a produção concentram-se em atingir eficiência produtiva (ca-

pacidade instalada, competência nos processos fabris e eficiência operacional) 

e ampla cobertura de distribuição. Urdan e Urdan (2006) complementam a 

ideia afirmando que o foco na produção é apropriado em momentos de crise de 

abastecimento, quando a demanda supera a oferta. 

Conceito de produto

Assume que os consumidores favorecerão aqueles produtos que oferecem mais 

qualidade, desempenho ou características inovadoras. Os gerentes das organi-

zações orientadas para produto focam sua energia em fazer produtos superio-

res, melhorando-os ao longo do tempo. 

Conceito de venda

Assume que os consumidores, se deixados sozinhos, normalmente, não com-

prarão suficientemente os produtos da organização. Assim, a organização deve 

empregar um esforço agressivo de venda e de promoção. O conceito de venda 

é também praticado por organizações que não visam ao lucro para captação de 

fundos, aumento do número de matrículas em faculdades e conquista de votos. 

Normalmente, não existe preocupação de satisfação pós-compra. A maioria das 

empresas pratica o conceito de venda quando tem capacidade de produção ex-

cessiva. Seu propósito é vender o que fabrica em vez de o que o mercado deseja. 

Conceito de marketing

Assume que a chave para atingir metas organizacionais consiste em ser mais 

eficaz do que os concorrentes para integrar as atividades de marketing, satis-

fazendo, assim, as necessidades e os desejos dos mercados-alvos. Muitas vezes 

a orientação de marketing é confundida com a orientação de vendas. Assim, 

as principais diferenças entre elas são: a venda é focalizada na necessidade do 

vendedor e o marketing, na necessidade do comprador; a venda está preocupa-

da com a necessidade do vendedor de transformar seu produto em dinheiro e o 

marketing, em satisfazer as necessidades do consumidor. O conceito de vendas 

trabalha com uma orientação de dentro para fora. Começa com a fábrica, foca 

sobre os produtos existentes na empresa e exige ênfase em venda e promoção 
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para gerar resultados rentáveis. O conceito de marketing parte de uma perspec-

tiva de fora para dentro, em que começa com um mercado bem definido, foca 

as necessidades dos consumidores e produz lucros por meio da obtenção de 

satisfação desses consumidores. O Quadro 1.5 sintetiza essa ideia.

POnTOS DE 
PARTIDA

FOCOS mEIOS FInS

ORIEnTAçÃO DE VEnDAS

Produção Produtos existentes Vendas e promoção
Lucros obtidos pelo 

volume de venda

ORIEnTAçÃO DE mARkETInG

Mercado
Necessidade

do cliente
Marketing integrado

Lucros obtidos pela 

satisfação do cliente

Quadro 1.5 – Comparação entre a orientação de vendas e a de marketing.  Fonte: KOTLER; 

ARMSTRONG (2003).

O conceito de marketing fundamenta-se em quatro pilares: mercado-alvo, ne-

cessidades dos consumidores, marketing integrado (coordenado) e rentabilidade. 

mERCADO-
ALVO

Nenhuma empresa pode operar em todos os mercados e sa-

tisfazer a todas as necessidades. 

nECESSIDADES 
DOS COnSUmI-

DORES

Uma empresa pode definir seu mercado-alvo, mas falhar em 

conhecer plenamente as necessidades dos consumidores. 

mARkETInG 
InTEGRADO

Quando todos os departamentos da empresa trabalham em con-

junto para atender aos interesses dos consumidores, o resultado 

é marketing integrado. Infelizmente, nem todos os funcionários 

são treinados e motivados a trabalhar para o consumidor. 
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REnTABILIDADE
O propósito final do conceito de marketing é ajudar as organi-

zações a atingir suas metas. 

Conceito de marketing societal

Assume que a tarefa da organização é determinar as necessidades, os desejos e 

os interesses dos mercados-alvos e atender às satisfações desejadas mais eficaz 

e eficientemente do que os concorrentes, de maneira a preservar ou ampliar 

o bem-estar dos consumidores e da sociedade. O marketing societal amplia a 

orientação para marketing e é fruto do debate sobre os efeitos potencialmente 

“nocivos” das práticas de marketing sobre as pessoas e o ambiente. 

EXEmPLO

Um exemplo da prática de marketing societal é descrito por Kotler e Armstrong (2003). Muitos 

consumidores e grupos ambientais têm manifestado suas preocupações em relação ao setor 

de fast food. Eles chamam a atenção para o fato de o hambúrguer, o frango frito, a batata frita e 

outros alimentos vendidos em restaurantes fast food possuírem alto nível de gordura e sal. Os 

produtos são colocados em embalagens convenientes, mas que geram desperdício e poluição. 

Assim, ao procurar satisfazer os desejos do consumidor, as empresas de cadeias de fast food 

podem prejudicar a saúde da população e causar problemas ambientais. Essas preocupações 

e conflitos levaram ao acionamento do marketing societal, fazendo com que os profissionais de 

marketing levassem em consideração três fatores no momento de estabelecer sua política de 

mercado: lucros da empresa, desejos do consumidor e interesses da sociedade.

Marketing como processo 

Por essa dimensão, o trabalho de marketing segue um conjunto de atividades 

logicamente encadeadas e executadas para alcançar resultados (trocas, gerar 

valor, satisfazer o cliente e atender os objetivos da empresa). As etapas do pro-

cesso podem incluir atividades de pesquisa de mercado, análise da concorrên-

cia, definição de posicionamento e desenvolvimento de produtos. 

É didático analisar o processo de marketing baseado em três partes: análise 

do contexto de marketing, gestão estratégica de marketing e gestão do compos-
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to de marketing. A representação do processo de marketing está na fi gura 3. 

Contexto Interno Contexto ExternoANÁLISE DO CONTEXTO
DE MARKETING

Segmentação
de mercado

Seleção de
mercado-alvo

Posicionamento

Estratégias
competitivas

GESTÃO ESTRATÉGIA
DE MARKETING

GESTÃO DO COMPOSTO DE MARKETING

Valor percebido e
satisfação do cliente

Desempenho Empresarial

S
is

te
m

a 
de

 in
fo

rm
aç

ão
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e 
m

ar
ke

tin
g

PRODUTO
PREÇO

DISTRIBUIÇÃO

PROMOÇÃO

Figura 3 – Componentes principais. Fonte: Urdan, Urdan (2006).

Massificação x Segmentação de Mercado

Defi ne-se segmentação como “um processo de divisão do mercado em grupos 

distintos de consumidores que têm necessidades ou características em comum 

e, este processo procura selecionar um ou mais segmentos alvo através de um 

mix de produtos” (SCHIFFMAN & KANUK, 1998). 

Em outras palavras, por meio da estratégia de segmentação, as empresas 
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dividem mercados grandes e heterogêneos em segmentos de menores dimen-

sões que podem ser abordados de forma mais eficiente com produtos e serviços 

adequados às necessidades únicas desses consumidores. 

Os mercados se diferem de várias formas, quanto aos desejos, recursos, lo-

calidades, atitudes de compra e práticas de compra, Enfim, os mercados po-

dem ser segmentados de várias maneiras, por isso o processo de segmentação 

requer que sejam identificados os fatores que afetam as decisões de compras 

dos consumidores. 

Para tanto, é necessário estimar o tamanho atual do mercado, identificar 

os concorrentes e as respectivas participações e o potencial de crescimento 

desse mercado. Em seguida, é preciso separar os consumidores em grupos, 

por meio de alguns critérios (geográficos, demográficos, psicográficos ou 

comportamentais). Os segmentos resultantes desta divisão devem ser ava-

liados segundo tamanho, potencial de crescimento e atratividade, em re-

lação aos objetivos e aos recursos da empresa. Finalmente, são escolhidos 

um ou mais segmentos a serem atendidos – o mercado-alvo, ou target – que 

serão objeto de estudos, planos e ações de marketing, envolvendo o posicio-

namento da oferta na mente do consumidor em relação aos concorrentes 

(FERREIRA, 2003). 

Identificação dos mercados-alvo

Uma vez identificadas as oportunidades por meio da segmentação do mercado, 

a empresa deve avaliar os diversos segmentos e decidir em quantos e em quais 

deverá se concentrar. 

A avaliação dos diversos segmentos de mercado envolve três critérios bási-

cos (KOTLER; ARMSTRONG, 2003): 

ATRATIVIDADE 
DO SEGmEnTO

Tamanho e taxa de crescimento do segmento; 

ATRATIVIDADE 
ESTRUTURAL

Considerar os efeitos de concorrentes, produtos substitutos e 

poder dos compradores e fornecedores (cinco forças de Por-

ter, vistas na cap. 2 desta disciplina);
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OBJETIVOS 
DA EmPRESA 
E RECURSOS 
DISPOníVEIS

Compatibilidade entre o investimento necessário para atingir 

o segmento, e as competências, recursos e objetivos (curto, 

médio e longo prazos) organizacionais.

A empresa deve coletar e analisar informação sobre valor das vendas, proje-

ções sobre o crescimento das vendas e margens esperadas nos diferentes seg-

mentos. Os segmentos maiores e de mais rápido crescimento nem sempre são 

os mais atraentes. Empresas menores podem reconhecer que não conseguem 

estar presentes nesses segmentos e apostam em segmentos menores ou menos 

atraentes, mas que podem ser mais rentáveis para estas empresas. 

A empresa só deve entrar em um segmento em que possa oferecer um 

valor superior e ter vantagens sobre seus concorrentes, caso contrário estará 

fadada ao fracasso. Mesmo que os segmentos atendam aos critérios ante-

riormente citados, a empresa deve entrar apenas naquele(s) em que possa 

oferecer valor superior. 

ATEnçÃO

Um segmento pode ter um tamanho considerável e boas taxas de crescimento, mas pode 

não ser atraente do ponto de vista da rentabilidade. Neste sentido, devem ser avaliados 

outros fatores que podem influenciar o segmento no longo prazo, como a identificação dos 

atuais e potenciais concorrentes, o poder relativo de compra dos consumidores e o poder de 

barganha dos fornecedores.

Mesmo que um segmento tenha um tamanho razoável e que seja estruturalmente atraente, 

a empresa tem que considerar os seus objetivos e recursos que dispõem em relação a ele.

Após avaliar os diversos segmentos, a empresa precisa decidir para quais e 

quantos segmentos direcionar seus esforços, ou seja, fazer a seleção do merca-

do-alvo. Para Kotler (2000), a empresa pode adotar uma das seguintes estraté-

gias de cobertura de mercado: marketing indiferenciado, marketing diferen-

ciado e marketing concentrado, conforme mostra a figura 4. 
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Mix de marketing
da empresa

Mix de marketing 1
da empresa

Mix de marketing 2
da empresa

Mix de marketing 3
da empresa

Mix de marketing
da empresa

MERCADO

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

A. MARKETING INDIFERENCIADO

B. MARKETING DIFERENCIADO

C. MARKETING CONCENTRADO

Figura 4 – Três estratégias de cobertura de mercado. Fonte: Kotler e Armstrong (2003) .

Marketing Indiferenciado (ou marketing de massa) 

Nesta estratégia, uma empresa pode decidir ignorar os diferentes segmentos 

de mercado e optar por entrar no mercado com um único tipo de oferta. Esta 

estratégia pode ser consequência da existência de pequenas diferenças entre os 

diversos segmentos de mercado. A empresa desenvolve um produto ou um pro-

grama de marketing capaz de atingir um grande número de compradores. Tal 

estratégia é viável apenas para grandes empresas e pode ser chamada também 

de cobertura ampla do mercado. 

Esta estratégia permite uma verdadeira economia nos custos. Existe, no en-

tanto, uma descrença quanto às potencialidades dela. É bastante complexo de-

senvolver um produto que satisfaça a totalidade dos consumidores, e a tendência 

é que, para que uma empresa consiga fornecer uma oferta deste tipo, a compe-

tição irá crescer de tal forma que deixa de ser rentável operar nesses mercados. 
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Marketing diferenciado 

Nesta estratégia, a empresa decide selecionar diferentes segmentos de mer-

cado e fornecer ofertas distintas para cada um, procurando obter maior vo-

lume de vendas e uma posição forte em cada um dos segmentos de mercado. 

Porém, esta abordagem é a mais cara, uma vez que exige mais investimentos. 

Exemplo: a Nike oferece tênis para diferentes esportes, desde corrida, esgrima 

e aeróbica até ciclismo e beisebol. 

Uma organização que opta por marketing diferenciado pode trabalhar com 

segmentos independentes, na busca por diversificar o risco. Dessa forma, caso 

um dos segmentos torne-se desinteressante, a empresa mantém seus resulta-

dos nos demais segmentos. Isso se chama especialização seletiva. 

Percebemos que é possível uma correlação entre ambos os conceitos, pois a 

especialização seletiva consiste em a empresa dedicar-se à fabricação de diversos 

produtos, porém cada produto dedicado a um mercado específico. Esta definição é 

corretamente correlacionada ao conceito de Marketing Diferenciado, pois esta es-

tratégia de cobertura de mercado ocorre quando a empresa visa a vários segmentos 

de mercado, entretanto desenvolve ofertas específicas para cada um deles. 

Marketing concentrado 

Esta estratégia é atraente quando os recursos da empresa são limitados. 

Nesta estratégia, em vez de “perseguir” uma pequena fatia de um grande 

mercado, a empresa se concentra em perseguir uma grande participação em 

alguns poucos segmentos.

Por meio desta estratégia uma empresa pode alcançar uma forte posição nos 

mercados em que atua, pelo conhecimento que detém e pela sua reputação. Ain-

da mais, pode obter economias de custos pela especialização que tem na produ-

ção, na distribuição e na promoção. Assim, a organização pode especializar-se:

Em segmento único

A empresa focaliza seus esforços em um produto para um segmento do merca-

do. É especialmente utilizada por empresas de pequeno porte. Caso a empresa, 

em virtude de seu porte ou capacidade de atendimento, opte por um segmento 

muito pequeno, tal estratégia é denominada marketing de nicho, a qual é par-

ticularmente adotada nos casos em que a empresa deseja atuar em segmentos 



capítulo 1 • 35

mal ou não atendidos pelos concorrentes. 

Por produto

A empresa se concentra em fazer e vender um produto específico para diversos seg-

mentos. O risco desta opção é a obsolescência do produto por novas tecnologias. 

Por mercado

A empresa se concentra em atender diversas necessidades de um grupo de 

clientes em particular. A principal vantagem é conquistar uma reputação forte 

junto a estes clientes, tornando-se o principal fornecedor para futuras neces-

sidades deles. O risco encontra-se na possibilidade de mudanças no poder de 

compra desses clientes. 

Geralmente, a empresa conhece tão bem as necessidades destes nichos 

que seus clientes tendem a pagar um preço premium. Tais estratégias envolvem 

grandes riscos, pois a empresa coloca “todos os ovos na mesma cesta”, além do 

risco do segmento sofrer alterações repentinas de comportamento de compra, 

ou mesmo a ameaça de entrada de concorrentes no segmento. Por estas razões, 

muitas empresas preferem atuar em mais de um segmento. Las Casas (2006) 

cita como exemplo a empresa Gerber no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, 

com produtos alimentícios dirigidos ao segmento bebês. A empresa enfrentou 

concorrência importante da Nestlé, que já atuava no Brasil havia muitos anos, 

e não foi possível aguentar a pressão do concorrente. 

Formas e critérios de segmentação de 
mercado

Bases de segmentação – mercado consumidor

Não existe uma forma única de segmentar o mercado. Os profissionais de 

marketing devem encontrar a melhor maneira de segmentar o mercado e a for-

ma de visualizar a estrutura dele. As formas de segmentar vão depender muito 

do tipo de produto comercializado e das exigências do mercado. Existem vá-

rias maneiras para segmentar determinado mercado, ainda mais se a empresa 
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combinar diversas formas. O quadro 1.6 apresenta as quatro principais formas 

de segmentação para o mercado consumidor.

SEGmEnTAçÃO 
GEOGRáFICA

Consiste na divisão do mercado em diferentes unidades ge-

ográficas, como nações, estados, regiões, províncias, cidades 

ou bairros. A empresa pode optar por operar em todas as 

áreas ou concentrar-se numa delas, mas tendo presente as 

diferenças geográficas nos desejos e necessidades. As dife-

renças geográficas podem estar associadas, por exemplo, a 

aspectos culturais ou climáticos.

SEGmEnTAçÃO 
DEmOGRáFICA

Consiste em dividir o mercado em grupos com base em variáveis 

como idade, sexo, ciclo de vida da família, renda, ocupação, religião, 

grau de instrução, raça e nacionalidade. Este tipo de segmentação 

é bastante usado, pelo fato de as necessidades, os desejos e os 

índices de utilização dos consumidores variarem de acordo com as 

variáveis demográficas, além de essas variáveis serem facilmente 

mensuradas. A maioria das empresas segmenta o mercado com-

binando duas ou mais variáveis demográficas, como sexo e idade. 

Idade constitui um eixo de mudança das necessidades e dos 

desejos dos consumidores. Como exemplo, veja-se a Lego, 

cuja oferta evolui claramente com a faixa etária, a JOHNSON & 

JOHNSON ou o McDonald’s.

• Etnia: remete para a oferta de produtos ou abordagens de 

marketing que reconhecem aspectos mais fortes ou necessida-

des específicas numa determinada comunidade étnica.

• Ciclo de vida: importante nos mercados de lazer, por exemplo, 

no turismo, em que se constroem pacotes diferentes (direcio-

namento da oferta para o segmento 18-30 – solteiros –, que 

procura sol, praia e festas, ou para o segmento de famílias, que 

procura descanso). 

• Sexo: tradicionalmente comum no mercado de vestuário, nos 

cabeleireiros, na cosmética ou nas revistas, mas que se alastra 

para outras áreas, como o ramo automóvel. 

• Renda: frequente em produtos ou serviços como carros, bar-

cos, vestuário, cosméticos ou viagens.
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SEGmEnTAçÃO 
PSICOGRáFICA

Trata-se da divisão do mercado de compradores baseada na 

classe social, no estilo de vida ou em características de perso-

nalidade. Pessoas no mesmo grupo demográfico podem ter dife-

rentes formas psicográficas. 

• Classe social: muitas empresas desenvolvem produtos ou ser-

viços para classes sociais específicas, baseando-se em caracte-

rísticas que lhes sejam apelativas. Exemplo: os diversos pacotes 

que existem em vários hotéis, como é o caso do Club Med. 

•  Estilo de vida: o interesse das pessoas em determinados 

produtos é afetado pelo seu estilo de vida. Reciprocamente, os 

produtos que compram refletem o seu estilo de vida. Exemplo: 

produtos de luxo, produtos verdes ou de determinadas variantes 

de produtos de grande consumo, como os chocolates.

• Personalidade: várias empresas “atribuem personalidade” aos 

seus produtos que corresponda à personalidade dos consumi-

dores. Exemplo: caso de produtos como os cosméticos, cigarros, 

seguros e bebidas alcoólicas.

SEGmEnTAçÃO 
COmPORTA-

mEnTAL

Constitui-se na distribuição dos consumidores em grupos, ba-

seando-se em seu conhecimento, atitudes, usos ou respostas 

perante um produto. Muitos acreditam que as variáveis compor-

tamentais são as que melhor definem um segmento. 

• Por “Ocasião”: divisão do mercado em grupos de acordo com 

a ocasião em que os compradores decidem comprar, efetuar a 

compra ou utilizar o produto comprado. É o caso de produtos 

como chocolates, flores, cartões e outros que são oferecidos no 

Dia das Mães ou dos Pais, ou o peru de Natal. 

•  Busca de Benefícios: agrupamento dos consumidores de 

acordo com os benefícios que aqueles esperam obter do produ-

to. Este tipo de critério de segmentação exige que se encontrem 

os principais benefícios que as pessoas procuram em determi-

nadas classes de produtos, o tipo de consumidor que procura 

por determinado benefício e as principais marcas que facultam 

cada benefício específico.Exemplo: pastas de dentes. São-lhes 

associados quatro tipos de segmentos por benefício: econômico, 
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SEGmEnTAçÃO 
COmPORTA-

mEnTAL

medicinal, cosmético e sabor. Cada tipo destes tem caracterís-

ticas demográficas, comportamentais e psicográficas especiais. 

• “Status” de Usuário: alguns mercados são segmentados em 

“não usuários”, “ex-usuários”, “usuários potenciais”, “usuários pela 

primeira vez” e “usuários regulares”. Cada um destes segmentos 

necessita de estímulos diferentes que o levem a comprar deter-

minado produto. 

• A posição da empresa no mercado também vai influenciar a sua 

estratégia quanto a estes segmentos. Por exemplo: uma empre-

sa líder de mercado pode preocupar-se mais em atrair os usuá-

rios potenciais, enquanto empresas menores concentram-se nos 

usuários regulares. 

•  Índice de Utilização: determinados mercados segmentam-

se em grupos de pequenos, médios e grandes consumidores 

(usuários). Os grandes usuários representam, muitas vezes, uma 

pequena porcentagem do mercado, mas são responsáveis por 

uma grande porcentagem do consumo total. Exemplo: setor de 

viagem em que grandes usuários viajam mais e obtêm informa-

ções sobre viagens a partir de jornais, revistas e livros. Fica claro 

que as agências de viagem obteriam benefícios direcionando 

seus esforços para os grandes usuários utilizando telemarketing 

e promoções especiais. 

• “Status” de Lealdade/Fidelidade: muitas empresas procu-

ram segmentar os seus mercados pela lealdade. Estas assumem 

que os consumidores são completamente fiéis – compram uma 

marca sempre. Outros são normalmente fiéis – são leais a 2 ou 

3 marcas de um determinado produto. Outros consumidores não 

mostram nenhum tipo de fidelidade a nenhuma marca. Os es-

quemas de fidelidade utilizados pelas empresas procuram criar 

a relação entre o consumidor e a marca. No entanto, este tipo 

de segmentação é limitado pelo poder de compra das pessoas. 

• Atitude perante o produto: as pessoas num mercado podem 

ser entusiastas, positivas, indiferentes, negativas ou hostis relati-

vamente a um produto.

Quadro 1.6 – Bases de Segmentação. Fonte: adaptado de Kotler e Armstrong (2003) .



capítulo 1 • 39

Bases de segmentação – mercado empresarial 

Os profissionais de marketing voltados para o mercado consumidor e os di-

recionados para o mercado empresarial utilizam muitas variáveis iguais para 

segmentar seus mercados e outras adicionais. Os compradores empresariais 

podem ser segmentados geograficamente, demograficamente (tamanho da 

empresa ou do setor, localização), por características operacionais (em quais 

tecnologias do cliente devemos nos concentrar); devemos nos concentrar nos 

usuários pequenos, médios, grandes ou nos não usuários?), abordagens de 

compra (devemos nos concentrar em empresas que procuram qualidade, servi-

ço ou preço?), fatores situacionais (devemos nos concentrar em empresas que 

tenham urgência na prestação do serviço ou entrega do produto?; devemos nos 

concentrar em pedidos grandes ou pequenos?) e características pessoais (deve-

mos nos concentrar em clientes que demonstram alta fidelidade para com seus 

fornecedores?) (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Commodities x Diferenciais x Diferenciais 
Competitivos

Posicionamento de mercado 

Uma vez que a empresa tenha definido seu mercado-alvo, é preciso posicionar 

o produto nesse mercado. 

Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de 

maneira que ocupem uma posição competitiva distinta e significativa nas men-

tes dos consumidores-alvo. A estratégia de posicionamento do produto é funda-

mental para desenvolver o composto de marketing adequado (KOTLER, 2000). 

Em outras palavras, posicionamento de produto significa conseguir que um 

produto ocupe um lugar claro, distinto e desejável, em relação aos produtos 

concorrentes na mente dos consumidores-alvo. 

A palavra posicionamento foi popularizada por dois executivos da área de 

propaganda: Al Ries e Jack Trout. Pressupõe que se identifiquem possíveis van-

tagens competitivas sobre as quais deve-se construir a posição – a diferenciação 
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–, que pode ser obtida no produto físico (atributos, desempenho, design, estilo 

etc.), nos serviços agregados, no atendimento ao cliente, ou mesmo uma marca 

ou imagem da empresa. 

É possível posicionar um produto com base em um ou diversos fatores de 

diferenciação, mas o posicionamento baseado em muitos fatores de diferen-

ciação pode gerar confusão ou descrença para o consumidor. 

Kotler e Armstong (2003) nos mostram que a atividade de posicionamento 

consiste em três etapas, conforme mostra a figura 5. 

1ª Etapa: identificação
de possíveis vantagens

competitivas

2ª Etapa: Escolhendo
as vantagens

competitivas certas

3ª Etapa: Selecionando
uma estratégia de
posicionamento

Figura 5 – Três etapas do processo de posicionamento. Fonte: Fonte: Kotler e Armstrong (2003) .

Vamos averiguar essas etapas?

Identificação de possíveis vantagens competitivas 

O consumidor escolhe o produto/serviço que lhe trouxer maior valor acrescenta-

do. O posicionamento de uma empresa começa, então, na diferenciação da oferta 

de marketing dos produtos/serviços, para obtenção de vantagens competitivas. 

A oferta de uma empresa pode ser diferenciada por suas linhas de produtos, 

serviços, canais de distribuição, funcionários ou imagem (KOTLER, 2000). 

A diferenciação desenvolve um conjunto de características significativas 

para distinguir o seu produto em relação ao mercado concorrente. Como, exa-

tamente, uma empresa pode diferenciar sua oferta de mercado de seus con-
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correntes? Uma empresa pode ser diferenciada em cinco dimensões: produto, 

serviços, canal e imagem (KOTLER, 2000). 

DIFEREnCIA-
çÃO DE PRO-

DUTO

As principais diferenciações de produto são características, 

desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade, faci-

lidade de conserto, estilo e design (a Rudnick, por exemplo, di-

ferencia o produto utilizando o slogan: “Móveis de qualidade”).

DIFEREnCIA-
çÃO DE SERVI-

çOS

Os principais diferenciadores dos serviços são facilidade de pe-

dido, entrega, instalação, treinamento do consumidor, consultoria 

ao consumidor, manutenção e conserto, entre outros (pode-se ci-

tar, por exemplo, a utilização da Internet para compra de veículo). 

DIFEREnCIA-
çÃO DE PES-

SOAS

Trata-se da obtenção de vantagens competitivas por meio da 

contratação e treinamento de pessoas mais bem qualificadas 

do que seus concorrentes. Basicamente existem seis carac-

terísticas: competência, cortesia, credibilidade, confiabilidade, 

responsividade e comunicação (por exemplo, os funcionários 

do McDonald´s são treinados para ser bastante corteses).

DIFEREnCIA-
çÃO ATRAVéS 
DO CAnAL DE 
DISTRIBUIçÃO

Trata-se de obter diferenciação pelo modo como se desenvol-

vem seus canais de distribuição, principalmente em termos de 

cobertura, experiência e desempenho (por exemplo, a distri-

buição dos produtos da Avon).

DIFEREnCIA-
çÃO ATRAVéS 
DA ImAGEm

Os compradores podem responder diferentemente à imagem da 

empresa ou marca. A imagem envolve basicamente quatro as-

pectos: símbolo, mídia audiovisual e escrita, atmosfera e eventos. 

Escolha das vantagens competitivas 

A empresa deve analisar sobre quais vantagens vai construir sua estratégia de 

posicionamento e quantas e quais diferenças promover. 
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Quantas diferenças promover? Os consumidores estão sobrecarregados 

com informação de produtos e serviços, e para simplificarem a escolha da com-

pra organizam produtos, serviços e empresas por categorias nas suas cabeças. 

Por este motivo é tão importante uma empresa desenvolver uma proposição 

exclusiva de vendas para cada marca.

Para Ries e Trout, cada marca deveria selecionar um atributo e tentar ser a 

número “1” nesse atributo. Outros profissionais de marketing acreditam que 

as empresas deveriam se posicionar sobre mais de um fator de atributo. 

Segundo Ries e Trout, como é muito difícil para um concorrente modificar 

as posições das marcas posicionadas como n° 1, há três estratégias alternativas: 

A primeira estratégia é a de manter uma posição coerente na mente dos consumi-

dores, mesmo que não seja a primeira. Temos o exemplo da Avis, que afirma ser a 

número dois no setor de Rent-a-Car, mas que continua a se esforçar para melhorar. 

A segunda estratégia é procurar uma posição desocupada no mercado que seja 

importante para consumidores suficientes. 

A terceira estratégia é a de acabar ou recomeçar a competição com os concorrentes. 

Quais diferenças promover? Nem todos os atributos de um produto são ele-

mentos diferenciadores no mercado, podendo criar custos para a empresa ou 

benefícios para o consumidor. Desta forma, é importante fazer uma seleção 

adequada dos atributos a promover distinguindo-se dos concorrentes. A dife-

rença merece ser destacada quando satisfaz os seguintes critérios (KOTLER, 

ARMSTRONG, 2003): 

ImPORTânCIA O atributo oferece um benefício elevado ao consumidor.

SUPERIORIDADE
A diferença é superior a outras maneiras como os clien-

tes poderiam obter o mesmo benefício.

COmUnICABILIDADE A diferença é comunicável e visível para os consumidores. 

AnTECIPAçÃO Os concorrentes não podem copiar facilmente a diferença. 
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ACESSIBILIDADE
Os compradores podem pagar para ter essa caracterís-

tica (a diferença).

LUCRATIVIDADE

A empresa pode introduzir a diferença de maneira lu-

crativa. Muitas empresas não selecionaram da melhor 

forma as características a promover. Por exemplo, um 

hotel em Cingapura comunicou que era o mais alto do 

mundo; isso caracteriza uma distinção que pode não ser 

importante para muitos turistas e que, na verdade, pode 

até afastar muitos deles.

Posicionamento – conceitos e aplicações

Estratégias de diferenciação e posicionamento

Segundo Cobra (2006), o produto ou serviço só tem utilidade se posicionado 

junto ao mercado consumidor. 

O posicionamento de mercado é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da 

empresa, de forma que ocupe  uma posição competitiva distinta e significativa 

na mente dos consumidores (Kotler, 1996, pág. 265). 

Para Las Casas (2006) posicionamento também é a percepção dos clientes 

a respeito de um produto ou marca, e diz que não pode falar em estratégia sem 

considerar o posicionamento.

Toda estratégia de marketing é construída de acordo com o trinômio SMP 

– Segmentação, Mercado-Alvo e posicionamento. Veremos como a empresa po-

siciona seu produto e sua imagem de modo que o mercado-alvo os diferencie. 

Desenvolvendo o posicionamento do produto

Uma empresa tem que buscar sempre oferecer algo diferente em relação ao 

seu concorrente. Diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferen-

ças significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta do concorrente.

Segundo Churchill e Peter (2008 p. 222), posicionamento do produto é 
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a percepção do produto em relação a produtos concorrentes na mente de 

compradores potenciais. Eles ainda afirmam que  há vários tipos de posicio-

namento, veja a seguir:

POSICIOnAmEnTO 
POR COnCOR-

REnTES

Inclui o posicionamento de um produto em comparação 

as marcas concorrentes. Exemplo como o SBT fez quan-

do se comparou a Globo dizendo: “Liderança absoluta no 

segundo lugar”, em outros casos a comparação com os 

concorrentes é implícita, e tenta-se convencer os compra-

dores potenciais de que um produto é melhor do que os 

líderes do mercado.

POSICIOnAmEnTO 
POR ATRIBUTOS

Posicionar os produtos com base em seus atributos, carac-

terísticas do produto. Exemplo: uma farmácia 24 horas po-

deria anunciar a conveniência como seu principal atributo.

POSICIOnAmEnTO 
PELO USO OU 
APLICAçÃO

Um produto pode ser posicionado para um uso específico.

POSICIOnAmEnTO 
POR USUáRIO

Determinar o produto a um determinado usuário ou grupo.

POSICIOnAmEnTO 
POR CLASSE OU 

PRODUTO

Um produto pode ser posicionado em relação a outras clas-

ses de produtos. Exemplo: sabonete Dove foi posicionado 

como uma mistura de sabonete com hidratante, em vez de 

um mero sabonete.

Assim como Kotler (1996), Churchill (2003, p. 223) afirma que para que o posi-

cionamento tenha sucesso, os clientes potenciais precisam reconhecer o produto e 

as necessidades ou desejos que ele pretende suprir. Isso envolve uma comunicação 

eficiente com o mercado-alvo, tornando o produto disponível por meio de canais 

que deem suporte à estratégia de posicionamento definindo um preço que combi-

ne com a posição do produto e com o valor atribuído pelo mercado-alvo.
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Na segmentação de mercado é importante identificar necessidades e dese-

jos de novos produtos ou reposicionar produtos existentes. O profissional de 

marketing pode identificar segmentos que podem ou não ser lucrativos para 

a organização. A seguir veremos algumas ferramentas úteis de diferenciação.

Desenvolvimento e comunicação de uma 
estratégia de posicionamento

Após definir quantas diferenças que serão promovidas para o posicionamento 

da oferta junto ao mercado-alvo, a empresa deve estabelecer quais critérios que 

serão usados como estratégia de posicionamento. 

Vamos averiguar essas estratégias?

PREçO/
QUALIDADE

Também contrário à sociedade capitalista, defendia a erradica-

ção de qualquer forma de opressão, inclusive.

ATRIBUTOS
Também contrário à sociedade capitalista, defendia a erradica-

ção de qualquer forma de opressão, inclusive.

BEnEFíCIOS
Também contrário à sociedade capitalista, defendia a erradica-

ção de qualquer forma de opressão, inclusive.

Em RELAçÃO 
à COnCOR-

RênCIA

A empresa declara que de alguma forma é melhor do que o 

concorrente.

APLICAçÃO Neste caso a empresa deve se destacar em algum uso ou aplicação.

USUáRIOS
A empresa pode posicionar seu produto para um tipo de usu-

ário especial. 

CATEGORIAS 
DE PRODUTO

o produto é posicionado como líder na sua categoria de produtos.
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CURIOSIDADE

Você sabia?

Quando a empresa procura fazer o posicionamento dos produtos e serviços, ela busca ocupar 

uma posição de destaque na mente do cliente em alguma de suas características e atributos. A 

Natura no Brasil e a Body Shop, inglesa, posicionam seus produtos como “ecologicamente cor-

retos”. As empresas vendem seus produtos com ingredientes naturais; uma delas, por exemplo, 

a Natura, entrou no mercado europeu desenvolvendo produtos ligados à biodiversidade.

As marcas, no entanto, são os aspectos mais discutidos no posicionamento estratégico, de-

vido à grande competitividade que se dá em diferentes mercados, e exige um cuidado maior 

na formação de imagem.

Uma das marcas que têm conseguido manter uma experiência positiva na mente dos consumi-

dores é a McDonald’s. A proposta estratégica é a de estabelecer um elo emocional com o consu-

midor e ser percebido como empresa jovem, alegre e com padrão de qualidade. Num estudo feito 

por David Aaker, especialista em marcas, houve esforço em revelar a razão de sucesso da marca.

O autor descobriu que a marca não apenas desperta nos consumidores diferentes associa-

ções (como batata frita, Ronald McDonald’s, crianças, Big Mac, arcos dourados), mas tam-

bém envolve os clientes em um marketing de experiências, como ocorre em festas de aniver-

sários, que têm lugar especial para o evento em quase todas as suas lojas. A comunicação é 

fundamental para conseguir esses resultados, sendo que a cada ano a McDonald’s investe 

de 70 a 75 milhões de reais, o que corresponde a 5% das vendas.

Fonte: Las Casas (2006, p 229).

USP - Unique Selling Proposition

A importância do posicionamento é referenciada por muitos autores, para es-

tabelecer um resíduo positivo da comunicação e de todas as manifestações da 

marca, contribuindo para solidificar vínculo de valor e diferencial competitivo 

firmados entre a empresa e o consumidor.

A importância do posicionamento reside no fato de que ele deve estimular 

os consumidores a desenvolverem considerações acerca da marca trabalhada, 

além de contribuir para que o público-alvo diferencie as marcas concorrentes e 

escolha aquela que perceba como de maior valor (SERRALVO; FURRIER, 2004).

Um dos maiores pesquisadores desta área, David Aaker (1996) define posi-
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cionamento como sendo a posição da marca: é a parcela da identidade e da pro-

posta de valor da marca que deve ser ativamente comunicada ao público-alvo e 

demonstrar uma vantagem em relação às marcas concorrentes.

Philip Kotler (2000) define este conceito como o ato de desenvolver a oferta 

e a imagem da empresa, de forma que ocupem um lugar distinto e valorizado 

nas mentes dos consumidores.

Mas nem todos concordam que o posicionamento de benefício único é 

sempre o melhor. A empresa pode tentar o posicionamento de benefício duplo 

ou triplo, se bem desenvolvidos.

Ao ser estabelecido o posicionamento da empresa, este deve ser traduzido 

para a comunicação em forma de uma mensagem clara e envolvente, que de-

clare alta pertinência e relevância ao consumidor. Essa mensagem é chamada 

de USP – Unique Selling Proposition, que significa: proposição única de venda.

O conceito de USP, Unique Selling Proposition, está mais atrelado às ini-

ciativas de comunicação da empresa, mas deve refletir totalmente o posiciona-

mento dela, lembrando sempre que o posicionamento deve permear todas as 

ações e práticas da empresa.

 Conforme definição de Flávio Ferrari (2001): “A mensagem deve ser centra-

da em um único atributo, um conceito diferenciador que transmita o principal 

ou os principais argumentos motivadores e caracterize o produto ou serviço, 

diferenciando-se dos concorrentes”.

Al Ries e Jack Trout (1996) aconselham que a única esperança para as em-

presas é serem seletivas, concentrar suas verbas em objetivos bem delimitados 

e segmentar por meio do diferencial. Para esses autores, a posição da marca 

deve ser ativamente comunicada.

A seguir, segundo Shimp (2009), estão as etapas que auxiliam o estabeleci-

mento de um posicionamento/USP:

PROPOSTA 
BáSICA

Descrição sucinta da base de argumentos na qual o profis-

sional de marketing se apoia para convencer o público-alvo 

a preferir a sua marca.

JUSTIFICATIVA/
PORQUE

É a razão que transforma o benefício prometido na proposição 

básica em algo convincente, crível.
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PROPOSIçÃO 
SECUnDáRIA

É a descrição sucinta de um segundo argumento que venha a 

reforçar ou complementar a proposição básica.

APELOS 
VISUAIS

São formas visuais criadas especialmente para caracterizar 

melhor um produto ou tema de campanha.

ORIEnTAçÃO 
PARA A 

CRIAçÃO

Informação sucinta de alguns tópicos que devem ser evitados 

pela criação devido a experiências passadas ou política da 

companhia. O mesmo em se tratando de tópicos que devem 

ser obrigatórios na campanha.

Confirmando a necessidade de se estabelecer a USP, Trout e Rivkin (1996) 

descrevem cinco características da mente do consumidor que apontam para 

uma comunicação de marca única, coesa e valorada:

mEnTES SÃO 
LImITADAS

Em razão de a percepção e memória do consumidor serem 

seletivas, apenas o que receber atenção é que possui chan-

ce de ser retido.

mEnTES 
DETESTAm 
COnFUSÃO

A complexidade das propostas dificulta a obtenção do resul-

tado pretendido.

mEnTES SÃO 
InSEGURAS

Os consumidores não sabem exatamente o que querem ou o 

motivo de quererem algo. Além disso, as mentes tendem a ser 

emocionais e não racionais. O reconhecimento de uma marca 

bem estabelecida pode oferecer a segurança necessária, di-

minuindo a percepção de risco.

mEnTES nÃO 
mUDAm

Dificilmente uma posição sólida e bem estabelecida pode ser 

trocada, havendo uma resistência inata do ser humano em re-

lação à mudança.
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mEnTES PODEm 
PERDER O FOCO

À medida que se aumenta a complexidade de uma proposta 

ou se tenta alavancar novos produtos com nomes consolida-

dos, cresce a probabilidade de se criar confusão e de se con-

duzir o consumidor a buscar alternativas mais claras.

Market Share x Share of Mind x Share of 
heart x Share of voice

Os conceitos de Market share, share of voice, share of mind e share of heart po-

dem ser utilizados como medidas relacionadas aos objetivos que as empresas 

desejam alcançar, assim como também na verificação da situação que a marca 

enfrenta no mercado ou aferição dos resultados de campanhas de marketing. 

Como os próprios termos ressaltam, está se falando sobre a parcela desejada 

ou conquistada pelo marketing. É importante reconhecer as melhores medidas 

para usá-las ao avaliar o desempenho dos programas de marketing.

O Market share infoma à empresa a parcela que ela detém de todas as vendas 

do mercado, quanto maior é o Market share da empresa maior é a sua liderança no 

setor e penetração perante aos consumidores. O Market share muitas vezes é cal-

culado com a associação de todos ou dos principais fabricantes e varejistas de um 

produto, para assim ter um parâmetro real de todos os itens que são vendidos para 

depois calcular a participação de cada empresa. Pode-se também estimar o volume 

de compras pelo consumidor e cada empresa analisa quanto está vendendo desse 

montante. Por muitos anos este foi o principal indicador de sucesso da empresa, 

pois mostra suas vendas em relação aos demais competidores Um ponto percentu-

al de Market share pode significar milhões em vendas (KOTLER, 2000).

Os demais conceitos, share of voice, share of mind e share of heart, estão atre-

lados ao Market share. Resumidamente, podemos dizer que a empresa precisa 

ser ouvida, entrar na cabeça do mercado” e conquistar o coração do consumi-

dor, pois dessa forma poderá ter uma boa fatia de mercado.

A definição de share of voice se refere ao percentual de esforço de comunica-

ção de uma determinada marca em relação aos demais concorrentes. Está atrela-

da ao grau de exposição de uma determinada marca. Organizações que investem 

de forma consistente em comunicação tendem a possuir marcas fortes, ou seja, 
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quanto maior for o share of voice, provavelmente, maior será o share of mind.

Segundo Davis (2005), a comunicação de marketing tem uma influência sobre 

a percepção do consumidor e, quanto maior for o uso desse recurso, mais elevada 

será a percentagem de voz da empresa, o que, consequentemente, pode levar a 

um aumento da consciência do consumidor sobre a marca comunicada, que, em 

última análise, pode levar ao aumento de vendas e participação de mercado.  O 

cálculo de share of voice significa o percentual do investimento em comunicação 

de uma determinada marca em relação a todos os investimentos realizados pela 

sua categoria. Suponha que 100 milhões de dólares americanos são gastos em 

anúncios para divulgar celulares e sua empresa gasta US$ 5 milhões para promo-

ver o seu próprio produto, assim o share of voice seria de 5% (DAVIS, 2005).

Quanto ao share of mind, executivos desenvolvem estratégias cada vez mais 

complexas com o objetivo de conquistar pedaços cada vez maiores do mercado. 

Em meio a esta batalha, surgem diversas expressões, como share of mind, que 

se refere à conquista de um pedaço da mente ou da memória do consumidor 

(ARAÚJO, 2014). share of mind pode ser entendido como a fatia na mente do 

consumidor ou notoriedade espontânea que a marca ocupa na mente do con-

sumidor. Refere-se ao percentual dos clientes que mencionam determinada 

marca, quando perguntados: “qual o nome da primeira marca que lhe vem à 

cabeça quando pensa em carro?”. A força do posicionamento e o valor dos dife-

renciais do produto (vantagem competitiva) aumentam a facilidade com que os 

consumidores lembram de uma determinada marca.

O share of heart é a abordagem para medir a resposta emocional dos consu-

midores com as marcas. Também pode ser conhecido como share of preferen-

ce e representa o percentual de consumidores que respondem positivamente à 

preferência por uma determinada marca. 

Segundo Day (1989), aprofundando mais o conceito, podemos entender 

também que a empresa deseja saber qual é a aparcela do coração do consumi-

dor que a marca está ocupando e quanto está sedimentada. A sua mensuração, 

nesse objetivo mais aprofundado, acontece através, principalmente, de pes-

quisas qualitativas que podem trazer conhecimento dos porquês do comporta-

mento do consumidor, onde são usadas técnicas projetivas, de personificação, 

desenho de situações ou histórias.

Pode-se até analisar uma evolução entre os conceitos considerando que 

além da importância de vender e conquistar uma parcela de mercado é muito 

importante ser ouvido, conquistar a mente e a razão do consumidor e ter marca 
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fixada no coração e envolta de emoções positivas com o consumidor. Essas mé-

tricas podem estabelecer estágios na conquista de mercado.

Shimp (2009) explica como programar o posicionamento, ele estabelece 8 es-

tágios para o processamento de informações por parte dos consumidores Des-

ses estágios, os 6 primeiros dependem dos esforços de comunicação de marke-

ting, os outros são determinados por todos os elementos do mix de marketing 

em conjunto. Segundo o autor, os comunicadores de marketing direcionam seus 

esforços para influenciar as crenças, atitudes, reações emocionais e escolhas re-

lacionadas à marca, por parte dos consumidores. O objetivo é estimular consu-

midores a escolherem a marca da empresa, e não a do concorrente. Para atingir 

essa meta, os comunicadores de marketing elaboram mensagens publicitárias, 

promoções, embalagens, nomes de marca, apresentações comerciais e outras 

modalidades de mensagens relacionadas às marcas, as quais são todas projeta-

das para demonstrar o significado da marca, seu posicionamento.

Para programar o posicionamento, o autor aconselha os profissionais de 

marketing a seguirem estes estágios:

1°. estágio (ser exposto à informação) – o consumidor entra em contato com a men-

sagem do especialista em marketing, pode ser por meio de um anúncio em revista, 

ouvindo um comercial veiculado por rádio ou outras formas. Neste estágio, é im-

portante que o profissional de marketing estabeleça um orçamento para as ações 

de comunicação que seja suficiente e de acordo com os objetivos estabelecidos e 

decidir sobre a escolha adequada dos meios.

2°. estágio (prestar atenção) – o consumidor é diariamente bombardeado por mensa-

gens publicitárias, mas a capacidade de processamento de informações é limitada e por 

esta razão irá alocar de modo seletivo a energia mental somente para as mensagens 

relevantes. Assim, a probabilidade de os consumidores prestarem atenção aumenta se 

forem criadas mensagens novas, espetaculares, esteticamente belas, chamativas.

3°. estágio (compreender a informação fornecida) – a comunicação só funcionará 

de forma eficaz quando ao significado ou posicionamento se os consumidores efe-

tivamente assimilarem a mensagem. Para isso, o comunicador deverá ficar atento 

a como os consumidores estão analisando as características do produto/ serviço 

anunciado, bem como o contexto em que as informações são recebidas e por fim 

avaliar a disposição de uma pessoa, como, por exemplo, estar de bom humor.
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4°. estágio (concordar com a informação compreendida) – é muito importante que os 

consumidores concordem com a mensagem em vez de contradizê-las ou rejeitá-las. 

A concordância depende se a mensagem é crível, confiável e se contém informações 

e apelos compatíveis com os valores importantes para o consumidor. É interessante 

o uso de endossantes e mensagens com estruturação confiáveis em vez de argu-

mentações irreais.

5°. e 6°. estágios (reter, buscar e recuperar informações armazenadas) – o que os 

consumidores lembram sobre os estímulos de marketing e como acessam e recupe-

ram as informações no processo de escolher entre alternativas de produtos?

Para o comunicador de marketing a resposta está em fornecer informações com 

relevância positiva para que sejam armazenadas e posteriormente utilizadas.

7°. estágio – Decidir entre as alternativas.

8°. estágio – Agir de acordo com a decisão tomada.

ATIVIDADE

Analise o texto a seguir. Baseado nos conceitos estudados no último item desse capítulo, 

justifique por que a empresa Native pode ser considerada uma empresa com o novo pensa-

mento de marketing.

Marketing prático

Nome colocado à prova

“Leontino Balbo Júnior, da Native, quer transferir o valor da sua marca de açúcar orgânico 

para produtos que não fazem parte do negócio principal – e isso é estratégico”

“É das usinas da Native em Sertãozinho, no coração dos canaviais do interior paulista, 

que sai boa parte do açúcar orgânico que adoça produtos de multinacionais como 

Danone, Nestlé e Kraft Foods em mais de 55 países. Nos últimos 20 anos, desde que 

fez a opção pela agricultura orgânica, a Native ultrapassou as fronteiras nacionais — é 

a líder mundial de seu mercado, com 34% de todas as vendas de açúcar orgânico. 
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Seu faturamento anual está na casa de 70 milhões de reais. Mas apenas 15% disso 

vem da linha destinada ao varejo, como pacotes de 1 quilo e sachês.Leontino Balbo 

Júnior, de 48 anos, fundador da Native, precisa aumentar essa fatia. Isso é estratégi-

co para que sua empresa se proteja de riscos típicos de um negócio que cresce num 

mercado com muito potencial. Entre eles estão a excessiva dependência de um úni-

co produto e a entrada de grandes concorrentes, como a Cosan, que recentemente 

passou a fabricar açúcar orgânico.

Para isso, nos últimos tempos a Native vem investindo em novos produtos. A maior 

parte deles pode ser consumida no café da manhã, como o açúcar. A diversificação 

inclui café solúvel, achocolatados, biscoitos e suco de laranja. A presença da marca 

foi reforçada com campanhas de degustação nos pontos-de-venda. No próximo ano, 

deverá ser criada uma rede de vendas de porta em porta, nos moldes do que fazem 

empresas de cosméticos, como a Avon. “Uma linha de produtos além do açúcar 

torna possível a empresa ser bem-sucedida na venda direta”, diz Balbo Júnior. “Os 

produtos chegam ao consumidor com preços mais baixos, e também aumentamos as 

margens com a eliminação de intermediários.” Com essas estratégias, Balbo Júnior 

espera um crescimento de 40% nas receitas em 2008....”

Fonte: BELDA, Francisco. Nome colocado à prova. In: Exame. São Paulo: Abril, ano 

41. 29/11/2007

RESUmO
Neste capítulo, vimos e analisamos: 

os significados do marketing e seus principais conceitos, e 

as relações existentes entre as três dimensões do marketing (troca, filosofia e processo). 

LEITURA
Marketing básico

Autor: Marcos Cobra

Este livro relata a experiência brasileira e internacional do autor e retrata a realidade atual do 

marketing no mundo e sua adequação ao Brasil e ao Mercosul em especial.



54 • capítulo 1

REFERênCIAS BIBLIOGRáFICAS

AAKER, David. Criando e Administrando Marcas de Sucesso, Futura, 1996.

ARAUJO Jr Olimpio. As mudanças geradas pelo Marketing Digital - Do “Share of Mind” ao “Share of 

time”. <http://www.gestordemarketing.com/page/as-mudancas-geradas-pelo-marketing-digital-do-

share-of-mind-ao-sh< Acessado em maio 2014.

DAY, Ellen, “Share of Heart: What is it and How can it be Measured?”, In: Journal of Consumer 

Marketing, v. 6, ed. 1, p.5  – 12, (1989).

DAVIS, John. Magic Numbers for Consumer Marketing: Key Measures to Evaluate Marketing Success, 

ed. 1 Hardcover (2005). 

FERRARI, Flávio. Planejamento e Atendimento, São Paulo: Loyola, 2001.

KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milénio. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

NEVES, M. F. Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

OLIVEIRA, B. (org). Gestão de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

RIES, A; TROUT, J. Posicionamento – A Batalha pela sua Mente. Pioneira, 1996.

ROSENBERG, M. , Brasil Ramos Fernandes, 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.  KOTLER, P. 

Administração de marketing: a edição do novo milénio. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

SERRALVO, F. A; FURRIER, M. T.   Fundamentos do posicionamento de marcas – Uma revisão teórica. 

VII Semead. São Paulo, 2004.

SHIMP, Terence A. Comunicação integrada de marketing. 7. ed. Porto Alegre: Bookman 2009.

TROUT, J; RIVKIN, S. O novo posicionamento: a última palavra sobre estratégia de Negócios no 

mundo. São Paulo: Makron Books, 1996.

 



A Evolução do 
Marketing

2



56 • capítulo 2

Introdução

Este capítulo apresentará a evolução do marketing como atividade empresa-

rial, reforçando sua crescente importância para auxiliar as empresas na busca 

de rentabilidade e permanência no mercado. Um breve histórico de marketing 

será tratado para contextualizar a atividade.

Além disso, está etapa do aprendizado também terá como conteúdo os se-

guintes itens:

• O marketing de massa e o marketing one to one;

• As orientações de negócios que as empresas adotam;

• Possíveis consequências de mercado das ações implantadas pelo marketing;

• Vantagens das empresas orientadas em Marketing.

OBJETIVOS

Reforçar que a evolução do marketing trouxe maior complexidade e utilidade para a disciplina.

• Considerar a aplicação de estratégias segmentadas e massificadas.

• Prever as implicações da prática de marketing.

• Analisar os focos corporativos adotados por empresa e destacar a adequação da orienta-

ção de marketing.

REFLEXÃO

Você se lembra do início do capítulo 1, em que foi falado sobre o enfoque estratégico de marke-

ting? Esse conceito será confrontado com outras orientações que as empresas podem adotar, 

lembrando que conceitos como diferenciação e posicionamento se integram de forma muito forte.

Breve histórico do marketing – Do pós-guerra 
aos dias de hoje

É comum autores apresentarem a origem do marketing como sendo no início 

do comércio, remetendo a técnicas usadas nos grandes mercados da antigui-
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dade, nas expedições realizadas pelos países europeus em busca de especiarias 

ou nas trocas entre os feudos. Mas o marketing é um campo de estudo novo, 

principalmente se o compararmos com os outros campos do saber como a Filo-

sofia, a Matemática ou a Física.

Este campo de estudo – o do mercado – surgiu a partir da Revolução Indus-

trial, em função da necessidade dos empresários, gerenciarem a nova realidade 

em que havia uma produção maior, em escala e consumidores ávidos por ad-

quirir as novidades industrializadas.

Em sua primeira etapa, o marketing era estudado juntamente à economia e à 

administração clássica, já que no começo a preocupação dos empresários era ape-

nas com a logística, ou seja, distribuição, e com a produtividade, tendo como ob-

jetivo maior a maximização dos lucros em função de uma maior escala produtiva.

As empresas não tinham como foco os consumidores, já que a concorrência 

ainda era pequena, dando aos clientes pouco poder de barganha. Esta situação 

durou até o final da II Guerra Mundial, quando a competição entre as empresas 

aumentou e a busca por clientes tornou-se fundamental.

Com o ambiente mais competitivo, as empresas perceberam que era impor-

tante estudar melhor os consumidores, e então os profissionais de marketing 

começaram a desenvolver teorias para atrair e lidar com os consumidores. Al-

guns profissionais de marketing se aproveitavam da falta de conhecimento dos 

consumidores e criavam truques para enganar os consumidores por meio de 

espetáculos de charlatanice.

No quadro 2.1, são apresentadas as principais teorias e evoluções do marke-

ting, a partir da década de 1940.

PERíODO PRInCIPAIS TEORIAS

DéCADA DE 1940
•  Início das primeiras teorias do marketing (Robert Bartels)

•  Psicologia da Propaganda (Walter Scott)

•  Leis de gravitação do varejo (William J. Reilly)

DéCADA DE 1950
Primeiro registro que cita o marketing como uma podero-

sa força a ser considerada por administradores focados 

no mercado (Peter Drucker)



58 • capítulo 2

DéCADA DE 1960

•  O composto mercadológico foi formulado por Jerome 

McCarthy em seu livro Basic marketing no ano de 1960.

•  Percepção  sobre  a  importância  da  satisfação  dos 

clientes (Theodore Levitt – “Miopia de Marketing”)

•  Realização de diversas pesquisas e artigos científicos 

sobre o mercado.

•  Lançamento  da  1ª  edição  do  livro  Administração  de 

Marketing, um marco que consagrou Philip Kotler como 

cânone do marketing.

DéCADA DE 1970

•  As grandes empresas começaram a ter departamentos 

e diretorias de marketing. 

•  Outros setores passam a adotar as teorias e técnicas 

do marketing – governo, organizações civis, entidades 

religiosas e partidos políticos.

DéCADA DE 1980

•  Fenômeno dos gurus de marketing (Tom Peters e Bob 

Waterman), que gerou a popularização do marketing e 

este passou a ser adotado também pelas pequenas e 

médias empresas, além de vários profissionais.

•  A popularização e era dos gurus gerou um descuido 

com o rigor da investigação científica e uma tendência 

a modismos.

DéCADA DE 1990

•  O avanço tecnológico teve um forte impacto no mundo 

do marketing com o comércio eletrônico, CRM (Custo-

mer Relationship Management) e os serviços de atendi-

mento ao consumidor.

•  Estas  ferramentas  tornaram  possível  uma  gestão  de 

relacionamento com os clientes em larga escala.

•  Personalização em massa:

•  Maximarketing (Stan Rapp)

•  Marketing 1 to 1 (Peppers & Rogers Group)

•  Aftermarketing (Terry G. Vavra)

•  Marketing Direto (Bob Stone)
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DéCADA DE 2000

•  Fragmentação das mídias e fortalecimento da Internet, 

que geraram diversos estudos sobre webmarketing e co-

mércio eletrônico.

•  Além do poder de barganha, com a internet, o consu-

midor ganha o poder da informação. A opinião pública e 

a participação das organizações em causa sociais trans-

formou-se em uma vantagem competitiva.

•  A mídia espontânea, conseguida por esforços de Asses-

soria de imprensa, Relações Públicas e marketing Social 

começam a tomar o espaço da propaganda tradicional.

•  Marketing de permissão (Seth Godin)

•  Marketing boca a boca (George Silverman)

•  Buzzmarketing e marketing viral (Russell Goldsmith e 

Mark Hughes)

Obs.: Este texto é uma reprodução literal, obtido da Wikipedia, publicado de acordo com as 

instruções oferecidas por esta renomada enciclopédia: “Se você desejar utilizar material da 

Wikipédia nos seus próprios livros, artigos, sítios ou outras publicações, pode fazê-lo, mas 

tem de obedecer à GNU FDL. Se estiver simplesmente a duplicar o artigo da Wikipédia 

deverá obedecer à secção 2 da GFDL, sobre cópia textual.” Artigo 2 da GNU FDL. 

Quadro 2.1 – Teorias e evoluções do marketing. Fonte: Adaptado de Wikipedia – desenvol-

vido por Wikimedia Foundation

No Brasil, a história do marketing tem início em 1954, quando a Fundação 

Getúlio Vargas trouxe uma equipe de professores da Michigan State University 

para ministrarem aulas na instituição. Os primeiros professores tinham como 

missão traduzir os conceitos clássicos do marketing, já praticados nos EUA, 

para a realidade brasileira.

PERíODO PRInCIPAIS FATOS

DéCADAS 
DE 1950 E 

1960

•  O contexto do nascimento do marketing no Brasil foi marcado por 

baixa oferta de mercadorias, mercado restrito e número pequeno de 

empresas.
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DéCADAS 
DE 1950 
E 1960

•  A economia era dominada pelos setores agrícola e comercial, já 

que o setor industrial era pouco desenvolvido.

•  O consumidor não se preocupava muito com qualidade, o que 

fazia as empresas prosperarem, já que a demanda era pouco cri-

teriosa e passiva.

•  No governo de Juscelino Kubitschek a situação mudou, uma vez 

que o processo de industrialização tomou impulso com a política 

de protecionismo.

•  No  final dos anos 1960, as empresas  tinham como objetivo a 

busca pelo desenvolvimento e lançamento de novos produtos, au-

mentando a oferta, fazendo crescer a competição entre empresas.

•  Com a concorrência mais acirrada, os profissionais passaram 

a se preocupar com a opinião e satisfação dos consumidores.

•  Nesta época, as empresas seguiam a orientação para vendas.

DéCADA 
DE 1970

•  Período do “milagre econômico”, principalmente para as classes 

mais altas, que tinham maior poder aquisitivo.

•  O consumidor ficou mais consciente do valor dos produtos e co-

meçou a comparar preços antes de comprar.

•  O foco do marketing passou a ser a propaganda, principalmente 

a TV.

•  As empresas usavam pesquisas de mercado para definirem me-

lhor o público-alvo – segmentação.

DéCADA 
DE 1980

•  A década de 1980 foi chamada de “década perdida”, principal-

mente em função das altas taxas inflacionárias com alternância de 

momentos de crescimento e momentos de recessão, o que contri-

buiu para tornar o consumidor mais inseguro e desconfiado.

•  A demanda estava retraída o que aumentava a competitividade 

entre as empresas.

DéCADA 
DE 1980

•  O marketing se deslocou da propaganda para o produto, as em-

presas passaram a prestar mais atenção às preferências dos con-

sumidores, para tanto realizavam pesquisas de mercado.
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DéCADA 
DE 1990

•  A década foi marcada pela abertura política e econômica.

•  Ocorreram várias  fusões e aquisições, marcando a entrada de 

grandes grupos internacionais.

•  O marketing promocional  e as  técnicas de merchandising ga-

nharam força.

Início da integração das ações de marketing no Brasil.

OS 
DESAFIOS 
DO nOVO 
mILênIO

De acordo com o pesquisador Sérgio Ricardo Góes Oliveira (2004), 

a entrada do novo milênio encontra 7 desafios:

1º – Inclusão do Brasil na faixa de países em desenvolvimento – 

BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China,

2º – “Colonização” das mais diversas atividades inclusive espaços es-

portivos e culturais, pelos conceitos de produção e consumo rápido.

3º – Saturação das mensagens de promoção e vendas. O excesso 

pode levar à insensibilização do consumidor ou até mesmo criar 

certa antipatia pelas marcas que se prestam a tais práticas.

4º – Privacidade, já que a evolução da tecnologia levou ao de-

senvolvimento das ferramentas de classificação e exploração de 

banco de dados, e estas à sofisticação das ações de marketing.

5º – Complexidade, a gestão mercadológica transformou-se, nos 

últimos anos, em uma rede complexa, que envolve mercados múlti-

plos, portfólios amplos de produtos e uma grande malha de fornece-

dores e agentes de suporte.

6º – Sensibilidade para decodificar as necessidades explícitas e 

implícitas do consumidor. 

7º - Os escândalos financeiros ocorridos em grandes empresas 

norte-americanas e européias colocaram a questão ética nova-

mente na agenda dos executivos. Entretanto, o tema não deve ser 

tratado apenas no que se refere à dimensão financeira.

Quadro 2.2 – História do marketing no Brasil. Fonte: Adaptado do texto Cinco Décadas de 

marketing do autor Sérgio Ricardo Góes Oliveira, publicado na revista GV Executivo – v.3, n. 

3, ago./out. 2004.
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Do marketing de massa ao marketing one 
to one 

Níveis de segmentação 

Como a segmentação é um esforço para o aumento de precisão do alvo de uma 

empresa, Kotler (2000) mostra que as empresas podem adotar cinco níveis de 

segmentação: marketing de massa, marketing de segmento, marketing de ni-

cho, marketing local e marketing individual, conforme consta no quadro 2.3. 

Quais são os níveis de segmentação de mercado? 

mARkETInG
DE mASSA

A empresa se preocupa com produção, distribuição e promo-

ção de massa de um produto para todos os compradores.

• Vantagem: cria um mercado potencial maior, que permi-

te alcançar economias de escala, transformadas em preços 

mais baixos ou em margens maiores. 

• Desvantagens: é cada vez mais difícil encontrar um produ-

to ou marketing mix que cative os diferentes consumidores. 

Como consequência deste último aspecto as empresas ten-

dem a adotar a segmentação dos mercados em detrimento 

do marketing de massa. 

• Exemplo: Henry Ford, com o seu modelo T; a Coca-cola quando 

vendia seus refrigerantes em apenas uma embalagem.

mARkETInG DE 
SEGmEnTO

Esforço de adaptação da oferta da empresa de forma a corresponder 

o mais próximo possível às necessidades de um ou mais segmentos. 

• Vantagens: a empresa consegue atuar de forma mais eficien-

te, direcionando seus produtos e serviços, canais de distribuição 

e comunicação aos consumidores que pode servir melhor. A em-

presa consegue também atuar de forma mais eficaz ao moldar 

seus produtos, serviços e programas às necessidades de seg-

mentos definidos cuidadosamente. Existe, ainda, a possibilidade 

de a empresa reduzir a concorrência que encontrar ao concen-

trar-se num segmento.
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mARkETInG
DE nIChO

Consiste em focar a atividade da empresa em subgrupos de 

segmentos. Nicho é um grupo mais restrito de compradores. As 

empresas identificam nichos dividindo um segmento em vários 

subsegmentos. Os nichos de mercado são bem menores. As 

empresas de nichos conhecem bem melhor as necessidades 

de seus consumidores. 

• Vantagens: o segmento de mercado atrai vários concorrentes, 

já o nicho atrai um ou alguns concorrentes. O nível de entendi-

mento das necessidades dos consumidores alcançado pelas 

empresas que atuam em nichos permite que estas cubram um 

excedente no preço. O marketing de nicho oferece a empresas 

menores uma oportunidade de competir, ao concentrar seus re-

cursos limitados no atendimento a nichos que podem não ser 

importantes para grandes concorrentes. 

• Exemplo: o segmento de veículos utilitários pode ser dividido 

em picapes para serviços leves e veículos utilitários esportes. O 

subsegmento de veículos utilitários esportes, por sua vez, pode 

ser dividido em nichos de veículos utilitários esportes tradicio-

nais (como oferecidos pela Ford e Chevrolet) e de veículos utili-

tários esportes de luxo (como oferecidos pela Lincoln e Lexus).

mARkETInG 
LOCAL

É o marketing voltado para as características regionais e locais 

dos consumidores, com programas e produtos preparados sob 

medida, conforme a necessidade e os desejos de grupos de 

comunidades locais. 

• Vantagens: abordagem mais eficaz às necessidades de con-

sumidores que se distingam de forma pronunciada em termos 

regionais ou locais. 

• Desvantagens: possibilidade de aumentar os custos de pro-

dução e de marketing, por reduzir as economias de escala. 

Possibilidade de criar problemas logísticos. A imagem da marca 

pode ficar diluída, como consequência da variação do produto e 

da mensagem em função dos locais diferentes. 

• Exemplo: varejistas que preferem que os produtos tenham 

mais a ver com a região em que atuam.
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mARkETInG 
InDIVIDUAL OU 

mARkETInG 
CUSTOmIzADO

Consiste na adaptação dos produtos e programas de marketing 

às necessidades e às preferências dos consumidores conside-

rados individualmente. Este é o segmento mais subdividido que 

se possa ter. É o segmento de um comprador, marketing custo-

mizado ou marketing um a um. Dentro do marketing individual 

temos o self marketing, que é uma forma de marketing indivi-

dual em que o consumidor assume mais responsabilidade para 

determinar que produtos e marcas comprar. 

• Exemplo é a compra pela internet, em que o consumidor escolhe 

que itens, por exemplo, quer no seu carro. O consumidor desenha 

o carro que quer. Assim, assume maior responsabilidade pelo pro-

cesso de decisão de marketing. Este tipo de estratégia está cres-

cendo, pois, em uma sociedade sem tempo, as opções de compras 

interativas, feitas em casa, como aquelas via Internet, estão levando 

a uma maior personalização ou customização nos mercados. Por-

tanto, a tendência atual é o direcionamento dos mercados para a 

individualização e a personalização dos mercados.

Quadro 2.3 – Níveis de segmentação. Fonte: adaptado de Kotler e Armstrong (2003)

As orientações de foco das empresas e 
suas implicações aos negócios – produto x 
produção x vendas x marketing

É comum as pessoas tratarem marketing apenas como vendas e propaganda. 

Entretanto, vendas e propaganda constituem apenas duas das muitas funções 

do marketing. A seguir serão expostas as diversas direções que uma empresa 

pode adotar e que, consequentemente, vão interferir na forma de gerir a orga-

nização e utilizar as ferramentas e estratégias de marketing.

De acordo com Giuliani (2003, p.8), há três eras na história do marketing:

•  A era da produção: até meados de 1925, muitas empresas participantes das econo-

mias mais desenvolvidas do Oeste Europeu e dos Estados Unidos estavam orientadas 
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pela produção. Não havia a preocupação com a venda, uma vez que tudo que era 

produzido era consumido. A atenção dos fabricantes era apenas com a qualidade 

de seus produtos. Com essa orientação para a produção, não havia sentido falar em 

vendas e muito menos em marketing.

•  A era da venda: entre 1925 e o início de 1950, as técnicas de produção já eram 

dominadas e, na maioria das nações desenvolvidas, a preocupação era com o esco-

amento dos excedentes de produção. Os fabricantes começavam então a dar ênfase 

à força de vendas, com o objetivo de encontrar compradores para seus produtos. 

Nesse caso, era imprescindível o papel dos vendedores que precisavam convencer 

os compradores acerca dos benefícios de seus produtos. Nesse contexto, surge o 

marketing como simples apoio ao departamento de vendas na execução operacional 

de catálogo, folhetos e até anúncios que ajudassem o vendedor.

•  A era do marketing: após a crise de 1929, uma grande depressão toma conta dos 

Estados Unidos, e no Brasil há uma grande queima do café, nosso principal produto 

de exportação na época; nesse países, a dificuldade de obter dinheiro torna o mer-

cado consumidor sem poder de compra. Para conquistar os poucos consumidores 

que restaram, surge, nos Estados Unidos, o marketing, com importância redobrada.

A forma como é administrado o negócio mostra a orientação estraté gica que 

a empresa adota na sua atuação mercadológica. Para isso, deve-se partir de al-

gumas questões: qual filosofia deve conduzir os esforços de marketing de uma 

empresa? Qual parte interessada deve pesar mais: o interesse da empresa, o 

interesse dos clientes ou o interesse da sociedade? 

Segundo Kotler e Keller (2006), há cinco orientações distintas sob as quais 

as organizações podem escolher conduzir suas ativi dades de marketing: orien-

tações de produção, orientações de produto, orientações de venda, orientações 

de marketing e orientações de marketing societal. 

Orientações de produção

Os autores Urdan e Urdan (2006) dizem que o conceito de produção ocorre 

quan do a organização valoriza questões produtivas referentes às capacidades 
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instaladas. Os executivos e funcionários não se preocupam muito com as ne-

cessidades dos clientes e, quando pensam nos consumidores, é para determi-

nar a quantidade a ser produzida. O foco na produção é apropriado em momen-

to de crise de abastecimento, quando a demanda supera a oferta, centra-se em 

produtos e em como fabricá-los.

Orientações de produto

Para Churchill e Peter (2003), em mercados com mudanças rápidas, muitas ve-

zes não há tempo suficiente para realizar pes quisas de marketing, a fim de per-

guntar o que os clientes desejam. Em vez disso, tenta-se fabricar produtos me-

lhores que o da concorrência. Complementando, Urdan e Urdan (2006) dizem 

que as empresas acreditam que ven das e satisfação do cliente dependem de 

características do produto, como desempenho e funções, e tendem a oferecer 

produtos com mais velocida de, desempenho e sofisticação, pois os profissio-

nais da empresa avaliam que isto é o que os consumidores desejam.

Orientações de venda

Segundo Churchill e Peter (2003), uma orientação em vendas en volve a concen-

tração das atividades de marketing na venda de produtos disponíveis. Ela é usa-

da quando a oferta de produtos e serviços é maior do que a demanda. Segundo 

Urdan e Urdan (2006), a empresa orientada a vendas trabalha com equipes de 

vendedores agressivos, campanhas publicitárias mais intensas, esquemas de 

produção, não é dada quase nenhuma atenção às necessidades dos clientes e 

nem ao produto, o que interessa é vender e cumprir as metas.

Orientações de marketing

Muitas vezes a orientação de marketing é confundida com a orien tação de vendas. 

Assim, as principais diferenças entre elas são: a venda é focalizada na necessida-

de do vendedor e o marketing, na necessidade do comprador. Segundo Churchill 

e Peter (2003), embora haja situações em que abordagens de produção e vendas 

são apropriadas, na maioria dos casos as chances de sucesso no longo prazo são 

ampliadas com uma orientação para marketing, compreendendo a necessidade 

e o desejo do cliente em construir produtos ou serviços para satisfazê-lo.
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Orientações de marketing societal

De acordo com Kotler (2000), este conceito assume que a tarefa da organiza-

ção é determinar as necessidades, desejos e interesses dos merca dos-alvos e 

atender às satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que os con-

correntes, de maneira a preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores e 

da sociedade. Essa filosofia requer que os profissionais de marketing levem em 

considera ção três fatores no momento de estabelecer sua política de mercado: 

lucros da empresa, desejos do consumidor e interesses da sociedade.

Os motivos e as consequências de mercado 
das mudanças em Marketing

Além do profissional de marketing estudar o mercado, desenvolver estratégias 

e aplicar as ações necessárias, é também recomendado que sejam previstas as 

possíveis reações e consequências que a atuação de marketing pode gerar no 

mercado. Ou seja, na aplicação do plano operacional, diversas situações podem 

acontecer no mercado que impactarão na empresa e por isso devem ser pre-

vistas. Pode-se fazer uma alusão ao jogo de xadrez, onde o estrategista define 

uma jogada já considerando o que o oponente fará. O mercado é dinâmico e 

pode mudar de comportamento e retornar para a empresa situações esperadas 

e inesperadas, por isso é fundamental estar preparado e tentar prever as conse-

quências das ações de marketing.

Uma das consequências das ações de marketing implantadas no mercado, tal-

vez a mais óbvia, é a reação dos concorrentes, mas também  podem acontecer situa-

ções de envolvimento de critérios éticos da sociedade ou reação dos consumidores.

A reação dos concorrentes pode acontecer de diversas formas como, por 

exemplo, no âmbito do preço do produto concorrente. Para minimizar as vendas 

da concorrência, é possível que esse artifício seja adotado, que pode ser preju-

dicial para todos os agentes de mercado, mas é uma forma simples e rápida de 

reação. O concorrente pode adotar a implantação de promoções como comba-

te, reduzindo a atratividade de outros produtos, mas é uma ação temporária e 

que demanda um período de preparação. A reação também pode vir por meio 

de uma campanha de comunicação, em que, por exemplo, o concorrente anun-
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cia que tem o mesmo atributo/benefício de outra empresa para tentar minimi-

zar a percepção do consumidor. Outra consequência que pode ser esperada pelo 

profissional de marketing é que no momento em que ele lança sua campanha 

ou estratégia outros competidores podem se aproximar e envolver o trade, vare-

jista ou outros intermediários, para propor vantagens na indicação do produto 

concorrente. Dessa forma, a situação pode ser desastrosa, considerando que sua 

campanha de marketing levará o consumidor a procurar seu produto no ponto 

de venda e seu concorrente o aguardará com uma oferta melhor ou estímulo para 

o vendedor oferecer a concorrência, em detrimento do seu produto.

Nascida em Los Angeles, em 1984, a marca Forever 21 intensificou o conceito 

de moda fast-fashion, em que as coleções são mudadas com alta frequência, não 

seguindo apenas as estações do ano. Inauguram-se duas lojas, em São Paulo e 

Rio de Janeiro, mexendo muito com o mercado. Jovens ficaram em filas por mais 

de nove horas para entrar nas lojas  e aproveitar os produtos de moda com preços 

até a metade do praticado pelos concorrentes, além de se alinharem a uma marca 

com frescor de lançamento e notoriedade internacional. Mas, nos bastidores, os 

concorrentes já prepararam reações, como o aumento da verba publicitária, al-

gumas marcas atrelaram ao seu posicionamento o status de moda internacional, 

lançamento de linhas de roupas mais requintadas com maior qualidade. E para 

o temor de todos, o CEO da Forever 21 afirma que, mesmo com o “custo Brasil”, a 

marca manterá preços baixos e muitas novidades (LEME, 2014).

Outro momento que pode trazer consequências às atividades de marketing 

é a própria situação de divulgar uma ação com erros. Pode parecer simples, 

mas na maioria das vezes não percebemos os erros. É comum que outros nos 

apontem as falhas, por exemplo os próprios consumidores. Sendo assim, a re-

comendação é que o gestor esteja atento e dê ouvidos às reclamações por mais 

improváveis que possam parecer num primeiro instante. Na medida em que se 

consegue isolar o problema, a busca pela solução tende a ser mais fácil. Com o 

crescimento e a popularização das redes sociais, qualquer falha pode gerar uma 

tempestade de reclamações on-line que se espalha como rastilho de pólvora, 

prejudicando a percepção que o mercado tem das marcas acusadas. Seja num 

atendimento ao cliente, em uma precificação errada, ou uma campanha mal 

direcionada, quase tudo pode ser resolvido com bom senso e profissionalismo. 

A empresa deve reconhecer o erro e assumir as responsabilidades. Lembre-se 

de que transparência gera confiança e a vergonha de confessar o primeiro erro 

leva a cometer muitos outros. Os desdobramentos de um equívoco podem ge-
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rar consequências de curto ou longo prazo, de grande ou pequeno impacto. 

Prejuízos financeiros, término de contratos, ações judiciais, desligamento de 

funcionários, perda de clientes ou da credibilidade da marca são apenas alguns 

dos exemplos. O importante é prever as consequências antes que elas tomem 

proporções incorrigíveis (ANDRADE, 2014).

Questões do âmbito ético podem conflitar com suas ações de marketing. É 

importante prever essas consequências no período de planejamento e valida-

ção das ideias antes que elas sejam implantadas. Recentemente, a marca Bis 

sofreu um processo que prejudicou sua atuação nas vendas da páscoa, um pe-

ríodo fundamental para o segmento de chocolate. A empresa havia lançado um 

ovo que trazia adesivo para gerar brincadeiras entre as crianças consumidoras, 

no entanto essa ação foi enquadrada como bullying (situação vexatória que de-

nigre um tipo de pessoa), e a empresa teve de retirar o produto do mercado e 

suspender sua campanha de comunicação. Imagine que isso traga um grande 

prejuízo financeiro, de relacionamento com o varejista e pode arranhar a ima-

gem da marca junto aos consumidores.

A ética no marketing está inserida nos negócios, uma vez que um plano de 

marketing está atrelado e em consonância com o plano estratégico da empresa, 

e a postura ética empresarial está definida explicita ou implicitamente na mis-

são organizacional (ARANTES, 2005).

Considerando a evolução do foco do marketing, que em uma orientação mais 

moderna não mais está preocupado somente com os clientes, mas também com a 

satisfação de todos os públicos (stakeholders) que interagem com a empresa, teria 

relevância discutir qual seria a relação entre a adoção de práticas de cidadania cor-

porativa e o planejamento de marketing das empresas (PINTO; LARA, 2004).

A ética deve, portanto, ser encarada como posicionamento estratégico pelas em-

presas que visam ao lucro em seu processo de negócio, tomando-se a atenção que 

as ações que motivam e viabilizam o processo de troca da empresa com o mercado 

são feitas através do uso de ferramentas do marketing, que são, algumas vezes, alvo 

de críticas em face dos aspectos ligados às ações de indução, às necessidades e 

expectativas das pessoas por dado produto (ARANTES, 2005).

Apesar de ainda negligenciada no Brasil, a ética no marketing, em função 

do amadurecimento e da consciência da nossa sociedade, está cada vez mais 

sendo incorporada nas práticas empresariais. Ela transcende  uma área espe-
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cífica da empresa e permeia toda a organização, o negócio, estando assim in-

corporada à ética dos negócios. Devemos ser conscientes de que em uma socie-

dade exigente e sabedora de seus direitos e deveres, ela cobrará cada vez mais 

uma postura ética nos negócios e, como consequência, do marketing. Ações 

não éticas nos remeterá a julgamento social (ARANTES, 2005).

Vantagens das empresas orientadas em 
marketing

É oportuno apresentar o que alguns autores falam sobre a orientação de 

mercado. Lambin (2000) coloca que a satisfação de necessidades de clien-

tes está no coração da economia de mercado e, por isso, as empresas de-

vem dominar essa cultura para sobreviverem ao ambiente competitivo. O 

autor completa dizendo que a orientação para o mercado ajuda em muito a 

composição dos valores e diferenciais da marca e que as empresas proativas 

devem evoluir da gerência de marketing à gerência market-driven, ou marke-

ting-oriented.

Empresas como Procter & Gamble e Nike são exemplos de foco na marca, 

pois criaram uma cultura na qual todas as áreas estão dedicadas ao processo de 

gerir e fortalecer sua marca. A marca é um componente importante na gestão 

de market-oriented (NOBLE; SINHA; KUMAR, 2002).

As informações do marketing-orientation, organizadas para guiar a em-

presa, devem estar impregnadas em todos os funcionários, nos processos, na 

preocupação em agregar valor, nas interações com o mercado e dessa forma 

conseguir focar os benefícios e serviços ao consumidor, melhorar e inovar 

constantemente buscando sempre atender e superar às expectativas do públi-

co-alvo e superá-las (LAMBIN, 2000; NEVES, 2006).

Empresas que têm uma orientação para o marketing se estruturam para 

buscar o conhecimento de mercado, entende-lo e usá-lo como base para a van-

tagem competitiva. Os autores ainda confirmam que a criação permanente de 

valor para os clientes garante à empresa um desempenho superior e confere a 

ela uma vantagem competitiva sustentável (SLATER; NARVER, 1995).
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Satisfação – conceitos, vantagens

Agora que já discutimos posicionamento de produtos e segmentação de 

mercados, você deverá estar percebendo que para todo público sempre existe 

um produto. Basta que você entenda como a empresa quer fazer o produto ser 

percebido e por quem. Estes estudos, geralmente são feitos antes de seu lança-

mento no mercado, o que potencializa o retorno dos investimentos realizados, 

desde a produção até a distribuição. Mas, mesmo que um produto ou serviço já 

estejam no mercado e ainda não obtiveram seu melhor desempenho, é possível 

pensar em estratégias de reposicionamento. Mas, para isso, é fundamental do-

minar o público consumidor que melhor se adaptará ao produto ou pensar nas 

adaptações necessárias para que tal produto atenda ao consumidor objetivado. 

E aqui chegamos a um ponto muito importante: a satisfação do consumidor.

Um dos pontos mais importantes e até determinantes para a satisfação do 

consumidor são suas experiências anteriores. Tanto experiências de consumo 

que determinam valores norteadores das escolhas de produtos e serviços, como 

experiências pessoais que geraram o conjunto de características da personali-

dade de um consumidor, como também, a experiência anterior do consumidor 

com aquele mesmo produto ou outros da categoria. E esta é uma avaliação mui-

to importante, porque a experiência de consumo de um produto não é basea-

da apenas no momento de sua utilização, mas em todo o processo envolvido 

na aquisição. Questões muito objetivas como a eficácia e forma de tratamento 

que os atendentes dispensam ao consumidor, o ambiente físico da loja; como 

também outras questões como o tempo de espera para o cliente ser atendido; 

a disposição das mercadorias no ponto de venda e; tão importante quanto os 

anteriores, o contexto em que o comprador se encontra no momento da aqui-

sição: se ele está com pressa, se passou por algum fator estressante antes de 

chegar ao local de compra e tantas outras questões que muitas vezes não estão 

diretamente ligadas ao trabalho do marketing e da empresa, mas que devem 

ser monitoradas constantemente, pois cada um de todos estes fatores pode ge-

rar o conceito de satisfação ou insatisfação do cliente. Todos estes elementos 

relacionados, e muitas vezes antecedentes ao momento da compra, formam 

suas experiências de consumo individuais.

Reunindo estes conhecimentos sobre as pessoas que consomem, sobre 

seus momentos de vida e os grupos ou segmentos de mercado nos quais  es-

tão inseridas, podemos começar a esboçar as expectativas que elas devem 
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estar formando sobre um produto, serviço ou marca. E o conceito de expecta-

tiva passa a ter uma grande relevância para nossa compreensão do comporta-

mento dos consumidores. Giglio (2005) faz uma importante distinção dentre 

as possibilidades de interpretação da palavra expectativa. Para este autor, as 

expectativas surgem das experiências anteriores de consumo do cliente e são, 

fundamentalmente, “os sinais do tipo de vida que ele espera do futuro” (p. 

119). Para chegar ao conceito de expectativa, como utilizaremos em relações 

de consumo, é preciso diferenciá-lo das definições de desejos e necessidades, 

comumente atribuídas ou relacionadas ao conceito de expectativas, porém 

com menor adequação para nossos objetivos.

Necessidade é uma palavra com alguns sentidos que pouco auxiliam na 

compreensão do comportamento de consumo. O primeiro é ligado ao conceito 

de inato, algo que nasce com o indivíduo e não pode ser mudado; o segundo 

está associado com seu número restrito ou finito, como se as necessidades to-

das já existissem; e o terceiro sentido se refere a algo que falta ao organismo e 

precisa ser reposto para buscar um equilíbrio das pessoas. Já o sentido que ado-

tamos de expectativas para o comportamento do consumidor remete à dinâmi-

ca das possibilidades de uma pessoa, a sua liberdade. O conceito de desejo, por 

outro lado, é defendido por alguns autores como a expressão de um passado 

não realizado ou como a consciência que o consumidor tem de que ele poderia 

ter outra vida, diferente da que está tendo naquele momento (GIGLIO, 1995). 

O conceito de expectativas contribui para uma melhor explicação sobre as 

relações de consumo e a construção de estratégias, uma referência ao nosso 

futuro e não ao nosso passado. Um computador seria entendido como um 

desafio, uma consciência de que podemos mudar nossas vidas, e não um de-

sejo do passado não realizado, uma limitação de nossas vidas ou uma simples 

compra para reposição funcional de um produto. Com esta visão, é possível 

construir um ideal pelo qual vale a pena se dedicar e gerar expectativas de 

mudanças positivas da situação de vida do consumidor, diretamente relacio-

nadas com o comportamento esperado para que se obtenha o produto anun-

ciado. Conforme Giglio (2005), também é possível obter mais informações 

preditivas sobre o comportamento de grupos de consumidores cruzando as 

expectativas individuais com o movimento de grupos maiores. Mesmo que 

em diversos momentos estejamos lidando com expectativas simples como in-

gerir uma determinada bebida para matar a sede, a escolha de determinado 

tipo de bebida é sempre ligado ao conceito de um grupo maior ao qual aquele 
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consumidor pertence, o que gera um sentimento de identificação e segurança 

individuais. Produtos podem, com esta formulação, sair do embate direto de 

características funcionais, como por exemplo, produtos de limpeza, para bus-

car na segmentação e no posicionamento do produto características que atin-

jam as expectativas do consumidor em relação ao uso daquele produto. Esta é 

a forma de gerar um espaço no mercado que o produto satisfará, atingindo a 

satisfação dos consumidores. Dessa maneira, se as empresas de determinada 

classe de produtos conseguirem acompanhar as mudanças sociais e grupais 

destes consumidores, poderão sempre utilizar em sua comunicação as expec-

tativas dos compradores como estratégia de comunicação. Isso faria com que 

os dois lados desta relação tivessem o ponto de contato ideal: uma expectativa 

existente e sua satisfação em forma de produto ou serviço. É a garantia de um 

movimento de mercado crescente e consistente.

Sem dúvida, o levantamento de alternativas de consumo depende de muitas 

variáveis que também deve ser consideradas como conveniência, capacidade 

financeira do comprador e as próprias características do produto em relação às 

necessidades daquele consumidor no contexto. Mas, a construção da relação 

de consumo como estamos propondo tem uma característica muito importan-

te: é baseada na observação das pessoas, de seus grupos e de suas necessidades. 

A conjunção consciente e objetiva destas informações contribui muito para que 

o resultado final de venda da mercadoria seja concretizado. Estes são aspectos 

tangíveis do processo que incluem ainda mais: a limpeza do local de venda, a 

facilidade de estacionamento para chegar à loja, o uso de uniformes ou roupas 

adequadas por conta dos vendedores, seu atendimento, a localização geográfi-

ca da loja, o atendimento telefônico e mesmo a propaganda boca a boca. Todas 

são características que podem ser controladas para manutenção do processo. 

Devemos ainda levar em consideração aspectos intangíveis fundamentais 

para complementar a satisfação do consumidor com a compra do produto. A 

principal destas características é o relacionamento entre o consumidor e a em-

presa vendedora, é construído subjetivamente nas oportunidades de contato do 

cliente com a marca, como o comprometimento dos atendentes com a satisfação 

dos clientes – que muitas vezes envolve um esforço adicional para que alguns pe-

didos particulares sejam atendidos, a lembrança por parte dos vendedores de da-

tas importantes para o consumidor, como seu aniversário ou até mesmo as datas 

de vencimento dos pagamentos, entre tantas outras possibilidades de superar a 

expectativa de atendimento das pessoas, o que vai gerar um sentimento de bom 
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atendimento, de confiança, de exclusividade e de sentir-se especial. Sentimentos 

naturais frutos destas ações que tornam o cliente fiel à marca.

Estas atitudes por parte das empresas são extremamente importantes no 

atual modelo de mercado. Numa época em que os produtos muitas vezes apre-

sentam poucas diferenças realmente inovadoras, o que por si só poderia ser 

um motivo facilitador para escolha de um produto ou fornecedor, a empresa 

precisa lançar mão de estratégias mais eficazes, baseadas em informações. A 

homogeneização de atributos, o atendimento dos balconistas, a prestação de 

serviços extras, conhecimentos sobre o consumidor, o atendimento das expec-

tativas e o estabelecimento de um bom relacionamento são alguns dos melho-

res exemplos de como agregar valor ao produto, e com isso, fidelizar o cliente, 

fazendo muitas vezes com que ele chegue a superar possíveis situações críticas 

ou desagradáveis que podem naturalmente surgir nas relações comerciais.

ATIVIDADE

01. No seu ponto de vista, todas as organizações mudaram o seu foco de atuação, ou seja, 

deixaram de focar no produto ou na produção e agora estão trabalhando com o foco no 

cliente? Justifique.

02. Cite exemplos de empresas que se utilizam apenas do marketing de massa e outras que 

focam no marketing one to one.

REFLEXÃO

T-Commerce e M-commerce

Você estudou a evolução histórica da disciplina de marketing e pode acompanhar as mudan-

ças do mercado com o crescimento de duas novas áreas do mercado. Duas novas arenas de 

comercialização e fortalecimento das relações entre cliente e marcas estão crescendo e ten-

dem a ganhar cada vez mais destaque, valendo assim, uma constante reflexão sobre como 

atuar no T-Commerce (comércio digital e online via televisores) e M-commerce (comércio 

digital e online via celulares ou outras plataformas mobile).

Segundo Alexandra Gaspar, T-Commerce significa comércio pela televisão. Ou seja, é a 

união entre o computador e a televisão que consiste em criar links interativos. Graças a 

um decodificador colocado debaixo da televisão, os sistemas “Interactive Television” (ITV) e 

“Tcommerce” já trazem a possibilidade de:
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• Baixar vídeos “on demand”;

• Clicar nas páginas web para obter amplas informações sobre a atualidade ou as celebrida-

des aparecendo;

• Comprar em diretos artigos aparecendo na tela apertando no botão de seu comando.

Em paralelo, aplicativos mobile já permitem a compra de produtos, o relacionamento facili-

tado com empresas, grande interação entre pessoas de forma direta ou através das redes 

sociais e também possibilita de pequenas empresa e profissionais autônomos transformem 

seus celulares em máquinas de recebimento via contas (corrente ou crédito) ou transação 

utilizando o próprio e tradicional cartão de plástico.

LEITURA

Para melhor entendimento desse assunto, acesse os sites e leia sobre outros artigos sobre 

análise do ambiente de marketing. 

1. “A importância das variáveis do sistema de marketing em distribuição física no 

polo de confecções da Glória-ES”: 

http://www.uvv.br/servicos/scientia/scientia_03_02.pdf#page=51 

2.” Na mira do politicamente correto” – Revista Exame 

http://portalexame.abril.uol.com.br/revista/exame/edicoes/0849/marketing/m0057099.html 

3. Para se ter conhecimento sobre as leis federais que afetam o marketing leia sobre o tema 

“Leis que afetam o marketing” em: CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando 

valor para o cliente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003 p. 31-33.

4. Para que você compreenda um pouco mais sobre a importância de conhecer o ambiente 

e monitorar as manobras da concorrência, leia o livro: TZU, S. A arte da guerra. São Paulo: 

Martin Claret, 2005.
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Introdução

Neste capítulo, serão abordadas diversas situações que caracterizam o tipo e 

situação dos consumidores, bem como aspectos de comportamento e no pro-

cesso de decisão de compra. São diversas teorias que nos ajudam a analisar as-

pectos diferentes do processo de consumo. É papel fundamento do marketing 

analisar e entender o consumidor atual ou potencial para assim definir de for-

ma assertiva não somente as questões estratégicas como também as táticas e 

operacionais. E que esta compreensão ampliada poderá ajudá-lo na tarefa de 

decompor os processos de compra de maneira a intervir com diversas práticas 

e ferramentas mercadológicas, adequando-as também a partir da visão que 

obterá dos diferentes tipos de comprador, em suas diferentes etapas de vida. 

Conheceremos o consumidor na dinâmica de seu desenvolvimento individual.

OBJETIVOS

•  Analisar os tipos de consumidores diante da tomada de decisão de consumo;

•  Estabelecer uma hierarquia entre os consumidores ao longo do seu envolvimento com a 

empresa e a compra;

•  Discutir teorias sobre o processo decisório de compra.

REFLEXÃO

Estudamos, no capítulo anterior, a motivação do consumidor. Exploramos os níveis de neces-

sidade que uma pessoa pode ter em determinado momento e a ideia de que uma empresa 

também pode utilizar a observação dos diferentes momentos de vida do consumidor para mo-

tivar mudanças de status a partir da sugestão de produtos. Conhecemos a teoria da Hierarquia 

das Necessidades Humanas, de Abraham Maslow, segundo a qual uma pessoa só passaria de 

um nível mais básico a outro mais elevado quando o primeiro estivesse satisfeito. Mas também 

percebemos que não existe uma rigidez nessa mudança de etapas, pois sempre temos de 

levar em consideração a história de cada consumidor. Descobrimos que observando mudanças 

econômicas, tecnológicas e sociais que estamos vivenciando podemos interpretar o valor e a 

função que determinada tendência teve ou poderá ter na dinâmica da sociedade.
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Consumidor ou cliente?

Analisando o Dicionário Aurélio, para a palavra cliente é encontrado como sig-

nificado: aquele que compra, freguês. Já freguês significa: aquele que compra 

habitualmente. Procurando por consumidor, lê-se: aquele que consome, que 

compra para gastar em uso próprio. Sendo assim, duas palavras que aparen-

temente são iguais denotam classificações bem diferentes. Podemos entender 

que o cliente estabelece uma relação de compra contínua, que representa a fi-

delidade à marca e à empresa, sendo essa a situação ideal para as empresas. Já 

consumidor representa a pessoa que realizou uma compra, mas não necessa-

riamente repetirá sua ação e, considerando que as empresas visam a se perdu-

rarem no mercado, a conquista da fidelidade do consumidor garantirá com-

pras no longo prazo.

Futrell (2003) questiona o tipo de relacionamento que a organização deve 

ter com seus clientes e se vale a pena o custo de manter o relacionamento. O 

autor define três níveis de relacionamento com clientes, que são:

vendas de transação única, em que os clientes compram e não voltam a ser contatados;

vendas de relacionamento, em que a empresa entra em contato com clientes após a 

compra para verificar se estão satisfeitos e para questionar sobre necessidades futuras;

parceria, em que a empresa trabalha constantemente para melhorar as operações, 

vendas e lucros de seus clientes.

Do ponto de vista dos clientes, estes podem se beneficiar do marketingde 

relacionamento com a aquisição de bens e serviços adequados às suas necessi-

dades; redução do risco da compra por ter desenvolvido maior conhecimento 

do fornecedor; melhor qualidade de vida por maior facilidade no processo de 

compra; maior benefício social por receber serviço personalizado e melhor re-

lação custo x benefício pelo modelo da negociação.

O termo fidelidade vem sendo utilizado com grande frequência no contex-

to empresarial como referência à disposição do cliente em continuar fazendo 

negócios com uma empresa ao longo do tempo, ou seja, comprar e utilizar com 

frequência e exclusividade, se possível, os produtos de uma organização e reco-
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mendá-los para outras pessoas. Esta fidelização acontece a partir do momento 

em que a empresa adota um modelo eficaz de gerenciamento com o cliente. 

A partir daí, cria-se o encantamento e consequentemente clientes encantados 

são mais fiéis e fazem uma boa divulgação da empresa, de seus produtos e ser-

viços. Ao adotar uma política de fidelização, várias transformações nas relações 

internas podem ocorrer no sentido de tornar a empresa mais transparente, 

competitiva e moderna. Nesse contexto, pode-se inferir que o compromisso 

com a fidelidade dos clientes deve ser da empresa como um todo e assim todas 

as pessoas devem trabalhar voltadas para este compromisso. 

No que tange a clientes, as empresas devem observar que há clientes fiéis, 

há os que são mais rentáveis e há aqueles que consideram que os produtos da 

empresa são mais valiosos que os da concorrência. Nesse contexto, a partir da 

análise de suas competências, a empresa deve focar em um determinado pú-

blico-alvo e desenvolver ações que promovam o crescimento de sua fidelidade. 

A empresa precisa encontrar os melhores clientes, que são os que lhes propor-

cionam recursos financeiros constantes, que sejam lucrativos em longo prazo e 

cuja fidelidade possa ser conquistada e conservada.

De acordo com Lovelock e Wirtz (2006), a fidelidade do cliente é muito im-

portante para a empresa. Os autores apresentam um estudo desenvolvido por 

Reichhed e Sasser que demonstra que quanto mais tempo os clientes perma-

necem em uma empresa, mais lucrativos tornam-se com o passar dos tempos. 

Nesse estudo, os autores afirmam que são quatro os fatores que trabalham em 

favor da vantagem do fornecedor para criar incremento nos lucros.

Lucro derivado do aumento do número de compras – tanto clientes empresariais 

quanto individuais tendem a crescer com o passar dos tempos. Quanto maiores as 

empresas, maior é o volume de compras e indivíduos à medida que aumenta o poder 

de compra. O ideal é que consolidem suas compras em um único fornecedor.

Lucro derivado da redução de custos operacionais – os clientes passam a exigir 

menos do fornecedor à medida que ficam mais experientes.

Lucro gerado por indicações a outros clientes – recomendações positivas boca a 

boca funcionam como propaganda gratuita para a empresa.
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Lucro gerado por preços mais elevados – clientes fiéis confiam no fornecedor e 

poderão estar mais dispostos a pagar preços mais elevados em períodos de pico ou 

para serviços de urgência.

A partir do momento em que se reconhece que clientes fiéis têm maior po-

tencial para gerar lucros, Lovelock e Wirtz (2006) afirmam que esses clientes 

são um ativo financeiro para a empresa. Sendo assim, programas de marketing 

que objetivam atrair novos clientes, desenvolver relacionamentos, aumentar as 

vendas para clientes atuais e manter relacionamentos futuros devem ser vistos 

como investimentos para as organizações.

Tipologia e hierarquia de clientes (Suspect, 
Prospect, Users e Advocates)

O gestor de marketing deve olhar para seus clientes e potenciais clientes que es-

tão no mercado buscando entender suas particularidades e dessa forma poder 

definir a melhor estratégia de atuação. Essa análise e classificação de clientes 

(atuais ou futuros) é chamada de Tipologia de Clientes, que considera o estágio, 

a intensidade do relacionamento e o envolvimento com a marca. 

Segundo Kossen (1982), os tipos de clientes podem ser separados em fun-

ção da predisposição existente para realizar a compra. Muitas vezes essa clas-

sificação pode significar o nível de informação que o consumidor tem de uma 

determinada marca e oferta. Essa tipologia é separada em: suspects, prospects e 

prospects qualificados.

Um gestor da IBM, Dallas – EUA, disse certa vez que o trabalho da comuni-

cação de marketing é como se alguém gritasse em um grande salão cheio de 

pessoas “quem quer comprar computadores e deseja uma ótima oferta ou ex-

plicações gerais” e quem levantasse a mão seria abordado pela equipe de ven-

das pessoal (outra ferramenta de comunicação de marketing). 

O nível inicial que um consumidor pode ser classificado é suspect, ou seja, 

é apenas suspeito que determinado público venha a comprar. No caso da IBM 

Dallas, os suspects seriam as pessoas dentro da sala, talvez supondo de forma 

geral que os mais jovens teriam maior interesse, mas sem informação concreta 
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sobre a real intenção de comprar (KOSSEN, 1982).

O segundo nível, prospects, já estabelece o relacionamento entre consu-

midor e empresa. No caso da IBM, seriam as pessoas que levantaram a mão, 

ou seja, foram impactadas pela comunicação, gostaram do posicionamento 

e oferta e iniciaram uma interação com a empresa. Entende-se que há uma 

conversa de intenção de compra e/ou venda. O prospect também pode ser 

encarado como o foco de público que a empresa quer, dentro de todo o uni-

verso de possíveis clientes que estão inseridos entre os suspects (KOSSEN, 

1982). Voltando ao exemplo da IBM, poderíamos também chamar de pros-

pects os jovens que estão dentro da sala, pois estaríamos considerando que 

esse perfil, segmentado por idade, poderia ter maior propensão a compra. 

Na classificação do prospect, além de analisar a intenção e manifestação a 

favor da compra, também pode ser considerado o potencial financeiro dos 

públicos-alvo.

A palavra inglesa prospect tem correspondente em português. É o verbo pros-

pectar, que significa: procurar jazidas minerais ou petrolíferas em um terreno.

Já os prospects qualificados deram um passo a mais no relacionamento 

e na interação com a empresa vendedora, fornecendo informações pessoais 

e de compra, permitindo assim que a empresa possa segmentar seus pros-

pects e se concentrar nos que demonstram potencial de lucro e fidelização 

(KOSSEN, 1982).

O conceito de suspect, prospect e prospect qualificado pode ser aplicado 

tanto na atuação do varejista, quanto no business-to-business, que é onde se apli-

ca essa classificação de forma mais usual.

A importância dessa tipologia é a organização que ela permite com o fim de serem 

adotadas medidas específicas de comunicação e abordagens aos clientes. Em vez 

do relacionamento aleatório, passa-se à possibilidade da relação objetiva e assertiva, 

o que produz resultados superiores, com menos investimento (KOSSEN, 1982).

Pode ser analisada essa tipologia de outra forma, como a seguinte, em que 

é enfocada a escada da lealdade do consumidor, ou seja, quanto mais compras 

o cliente efetua mais fiel pode ser considerado e a sua experiência com a marca 

assume uma atitude positiva para que compre novamente. Os níveis de lealda-

de estão descritos a seguir: 
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Clientes prováveis de suspect, isto é, são considerados possíveis compradores do 

produto ou serviço. 

Clientes potenciais são pessoas ou empresas que podem se tornar clientes de pro-

duto ou serviço, tendo manifestado predisposição de compra, ou sobre as quais exis-

tem informações suficientes no banco de dados para determinar estatisticamente 

uma propensão de compra. Engloba os conceitos de prospect e prospect qualificado.

Experimentadores são os clientes que realizaram a primeira compra.

Clientes fiéis são os que estão satisfeitos, têm atitude favorável em relação à 

marca, repetem a compra, mas não concentram a maioria do volume comprado 

numa marca específica.

Repetidores são os clientes que concentram a maior parte das compras do produto 

ou serviço em determinada marca.

Advogados da marca são os clientes que, além de repetirem a compra, têm um alto 

envolvimento emocional com a marca e indicam o produto ou serviço a outras pesso-

as ou empresas (KOSSEN, 1982).

Evoluindo ainda mais o entendimento das diversas fases que o consumidor 

pode passar até se tornar cliente e fiel, no processo de comunicação deve-se 

observar que a percepção do receptor passa por três etapas, conforme citam 

Kotler e Keller (2006):

Atenção seletiva: filtro que retém somente as mensagens suficientemente estimu-

lantes para o público-alvo, deixando para trás um grande número de ‘anúncios’.

Distorção seletiva: interpretação da mensagem recebida conforme crenças, pré-jul-

gamentos e conceitos pessoais.

Retenção seletiva: lembrança de fragmentos de mensagens que se vinculem ao 

modo de pensar e agir de cada pessoa.

Convém relatar que o consumidor reage à comunicação da empresa.  
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Normalmente, ele obedece a uma hierarquia de efeitos inserida em três es-

tágios: cognitivo, afetivo e comportamental, ou, de maneira simplificada, 

aprendizado – sentimento – ação.

HIERARQUIA
DE EFEITOS

ESTÁGIOS

COGNITIVO

CONSCIENTIZAÇÃO

CONHECIMENTO

AFETIVO

COMPORTAMENTAL

SIMPATIA

PREFERÊNCIA

CONVICÇÃO

COMPRA

Figura 7 – Modelo da hierarquia de efeitos

COnSCIEnTIzAçÃO: CIênCIA DA EXISTênCIA DE UmA mARCA OU PRODUTO

A empresa deve se preocupar em apresentar-se ao mercado-alvo. A propaganda 

institucional e os eventos são boas dicas para esse caso.
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COnhECImEnTO: InFORmAçõES SOBRE A mARCA OU PRODUTO

A empresa deve suprir o público-alvo de informações complementares, ou seja, tor-

nar a marca realmente conhecida. O mix de comunicação bem planejado ajuda a 

obter um bom resultado.

SImPATIA: OPInIõES, POSITIVAS OU nEGATIVAS,
REFEREnTES à mARCA OU PRODUTO

O comunicador precisa compreender os motivos das reações para neutralizá-las ou 

exaltá-las. Publicidade, relações públicas, propaganda, experiências, eventos e venda 

pessoal são capazes de contribuir com esse objetivo.

PREFERênCIA: RESULTADO DA AVALIAçÃO CUSTO/BEnEFíCIO EnTRE TODAS 
AS ALTERnATIVAS COnCORREnTES

A empresa tem a responsabilidade de comunicar valor, desempenho, status e outras 

características que levem o consumidor a visualizar os diferenciais. Se a meta é con-

quistar a preferência, faça uso inteligente das ferramentas do mix de comunicação.

COnVICçÃO: FAzER DA PREFERênCIA UmA InTEnçÃO DE COmPRA

A tarefa da empresa é desenvolver a convicção e a intenção de compra. As ferramen-

tas de promoção de vendas, propaganda, experiências e venda pessoal podem fazer 

o papel de convencimento ou persuasão.

COmPRA: AçÃO

O comunicador deve levar o consumidor a tomar a iniciativa de compra, oferecendo 

benefícios e estimulando a experimentação e a compra. As ferramentas de promo-

ção de vendas e merchandising assumem um excelente papel nesse processo.
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Para aumentar as chances de uma comunicação de sucesso, é fundamental 

obedecer a critérios que vão desde a identificação do alvo da mensagem até o 

gerenciamento das ferramentas de comunicação.

Papéis assumidos pelos clientes diante 
da tomada de decisões (iniciadores, 
influenciadores, decisores, compradores, 
usuários e financiadores) e sua relação com 
as estratégias de marketing

As pessoas e decisões que cercam um determinado consumo nem sempre são 

óbvias ou simples, há diversas categorias de escolhas que envolvem muitas pes-

soas no processo de decisão de compra e consumo, e essas devem ser analisa-

das para a boa gestão do marketing.

Por exemplo, atualmente é sabido que as mulheres conquistaram um grande 

papel na sociedade, no mercado de trabalho e nas decisões dos consumos do-

mésticos. Há décadas, decidir qual carro comprar era uma situação exclusiva dos 

homens, pais de família, hoje essa decisão passa impreterivelmente pelo crivo e 

sugestões das esposas e também, em muitos os casos, dos filhos, relembrando 

que, além desses agentes, ainda estão inseridos nesse processo todos os influen-

ciadores do comportamento humano relacionado também à sociedade.

Segundo Kotler (2000), uma grande fabricante de tintas residenciais desco-

briu que as mulheres, em 60 por cento dos casos, são as decisoras do que com-

prar, no entanto o marido faz o papel do pagador, as revistas e amigas podem 

exercer participação como influenciadores da decisão e o arquiteto ou o atenden-

te da loja de tintas pode agir como especificador sobre a marca ou característi-

cas do produto. E ainda, nesse processo descrito, há o consumidor que pode ser 

identificado como o pintor, que em alguns casos exerce também o papel de espe-

cificador.  Ou seja, muitas pessoas participam do processo de compra com fun-

ções diferentes, que, dependendo do produto, são mais ou menos significativas. 

Exemplificando: no mercado farmacêutico o especificador, no caso o médi-

co que prescreveu o medicamento, é mais importante do que o comprador e o 

consumidor. No entanto, aqui vale a máxima de que o mercado está sempre em 



capítulo 3 • 87

mutação em razão das influências dos Ambientes de Marketing, consideremos a 

lei dos medicamentos genéricos que partilhou o papel da especificação da marca 

(não do princípio ativo) também com o farmacêutico, no ponto de venda. Ou seja, 

pela configuração da lei, o médico prescreve o princípio ativo e, sugere uma mar-

ca e no ponto de venda, o consumidor pode ser influenciado pelo farmacêutico a 

escolher outra marca na categoria de produto genérico ou similar.

Segundo Kotler (2000), complementando e reforçando o exposto acima, é 

possível distinguir cinco papéis que as pessoas podem desempenhar em uma 

decisão de compra: iniciador, pessoa que sugere a ideia de comprar um pro-

duto; influenciador, pessoa cujo ponto de vista ou conselho influencia na de-

cisão; decisor, pessoa que decide sobre quaisquer componentes de uma de-

cisão de compra (comprar, o que comprar, como comprar ou onde comprar); 

comprador, pessoa que efetivamente realiza a compra; usuário, pessoa que 

consome ou usa o produto.

Existem diferentes processos de tomada de decisão por parte do consumi-

dor, também relacionados ao nível de envolvimento que ele tem com a com-

pra. Quanto maior o nível de envolvimento, maior a complexidade, explicam os 

autores (HAWKINGS, MOTHERSBAUGH et al., 2007). Com base nesse conhe-

cimentos, foi criada uma descrição geral dos processos de decisão do consu-

midor, divididos em três tipos: tomada de decisão nominal, limitada ou esten-

dida. Vamos conhecê-los.

Tomada de decisão nominal

Este tipo também é muitas vezes conhecido como Compra Habitual, pois, na 

verdade, não envolve nenhuma decisão em si. Quando o envolvimento com a 

compra é muito baixo, a tomada de decisão se processa numa sequência prati-

camente automática. O problema é reconhecido (exemplo: acabaram os guar-

danapos de papel), o comprador busca automaticamente em sua memória de 

longo prazo a última marca comprada, dirige-se a um estabelecimento comer-

cial e adquire exatamente aquele produto da última experiência. Uma avalia-

ção só ocorrerá se o desempenho final do produto não for obtido, ocasionando 

uma quebra de expectativa (os guardanapos se rasgam agora com mais facili-

dade). As decisões nominais podem ser divididas em duas categorias distintas: 

fidelidade à marca ou recompra.
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Decisão de compra nominal baseada na fidelidade à marca

Muitas vezes, este processo pode ocorrer por uma questão de tradição: nos al-

moços de domingo de sua família, você se recorda de que sempre utilizaram 

aquela marca de guardanapos e isso pode provocar uma boa sensação no mo-

mento da aquisição – portanto, a construção desta decisão foi anterior e de for-

te cunho emocional. Ou então, ela pode ser resultado de um extenso processo 

de procura por uma marca de guardanapos até a seleção daquela em específico. 

Nas duas situações, você tem um envolvimento maior no primeiro momento 

de compra. Nas decisões de compra seguintes, sempre busca a mesma marca. 

Você não considera a hipótese de trocar de marca, ainda que outra comece a 

se apresentar no mercado com ótimos produtos, porque você acredita que a 

escolhida atende melhor às suas necessidades gerais e nas duas situações tem 

um vínculo emocional criado com ela. Você gosta da marca, você é fiel à marca, 

é muito difícil que você compre um produto concorrente. Neste tipo de decisão, 

temos um alto envolvimento com a marca ou produto e um baixo envolvimen-

to com a compra, resultado de sua fidelidade. Uma mudança pode ocorrer se 

esta confiança for abalada por algum fato grave ou notícia envolvendo aquele 

produto uma vez que isso talvez faça com que você entre em conflito e volte a re-

alizar um novo processo extenso de busca de marcas e produtos para a escolha 

de uma nova opção.

Decisão de compra nominal repetida

O outro tipo de tomada de decisão que você vai ver agora é diferente no sentido 

de que o consumidor tem um baixo envolvimento com a marca e alto envol-

vimento com a compra. São aquelas situações em que os produtos guardam 

características muito semelhantes. Vamos utilizar como exemplo a compra 

de um pacote de açúcar. Você vai experimentar um produto e, se o considerar 

satisfatório, comprará sempre esta mesma marca de açúcar quando precisar, 

mas não está comprometido com ele. Se em algum momento sua decisão for 

questionada ou até mesmo houver a falta daquele produto na gôndola, você 

talvez simplesmente examine os concorrentes de maneira limitada e imediata-

mente escolha outra marca.
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Tomada de decisão limitada

A tomada de decisão limitada tem características semelhantes às da tomada de 

decisão nominal. Ela envolve uma busca de informação externa limitada, e, in-

ternamente, poucas alternativas, regras de decisão simples sobre os atributos 

do produto e pouca avaliação pós-compra. As considerações neste tipo de deci-

são são muito mais do tipo “compro” ou “não compro” do que lembranças de 

utilização anterior da marca ou outro laço de afinidade. Também é a situação 

típica em que a pessoa decide determinar a compra por apenas um de seus atri-

butos, com exame limitado das opções, como, por exemplo, quando acaba o pó 

de café em sua casa e você decide comprar o mais barato ou o que encontrar na 

loja de conveniência mais próxima ou, ainda, qualquer marca, desde que seja 

descafeinado. Este mesmo tipo de tomada de decisão pode ocorrer como uma 

reação emocional ou situacional: quando você se cansou de determinada marca 

de café ou quer conhecer as outras alternativas no mercado; pode também ser 

uma decisão determinada pela expectativa do comportamento de outra pessoa, 

como, por exemplo, compra outra marca de um vinho branco, apesar de gostar 

de determinado tinto, quando sabe que uma pessoa que vai à sua casa prefere 

vinhos brancos. Este tipo de tomada de decisão geralmente envolve uma varie-

dade de soluções possíveis para um mesmo problema reconhecido. A busca de 

informação é externa e interna e poucas alternativas são avaliadas em poucas 

dimensões, usando para isso regras simples. É uma compra que envolve baixo 

risco para o comprador e por isso também envolve pouca avaliação posterior, a 

menos que a escolha tenha resultado em algum problema ou falha do produto.

Tomada de decisão estendida

O tipo de tomada de decisão estendida é o resultado de uma compra com alto nível 

de envolvimento. Ela compreende sempre uma busca extensa de informações ex-

ternas e internas, seguida de uma avaliação complexa com múltiplas alternativas 

e significativa avaliação de pós-compra. Depois que a compra é efetivada, inicia-se 

uma avaliação minuciosa sobre o processo de compra realizado e sobre a adequa-

ção do produto. Poucas compras atingem este nível de envolvimento e complexida-

de. O comprador tem uma percepção de risco muito alta e por isso, muitas vezes, 

estão mais envolvidos neste tipo de decisão de compra as emoções e sentimentos, 

ou suas expectativas, do que os próprios atributos do produto. São também com-
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pras cuja avaliação posterior costuma ser bastante subjetiva. Bons exemplos des-

te tipo de compra são itens como uma casa, computadores pessoais, itens de uso 

pessoal ou recreativo, como uma bota para caminhadas ou cordas para prática de 

alpinismo. Compras desse tipo, que envolvem um alto envolvimento emocional 

também exigem substancial esforço cognitivo no processo de escolha dos atribu-

tos que estão ligados às expectativas de satisfação. Uma pessoa pode ficar muito 

angustiada diante da necessidade de escolher entre uma viagem para a praia com 

os amigos ou para sua cidade natal, onde reverá a família. Ou seja, menos infor-

mações externas estão disponíveis ou podem influenciar as escolhas, mesmo que 

as necessidades a serem satisfeitas e os critérios avaliados sejam em grande parte 

emocionais e não ligados aos atributos de um produto ou outro.

Principais teorias sobre o processo decisório 
de compra

Além de conhecer o consumidor e identificar os fatores que influenciam seu 

comportamento, é muito importante também conhecer quais são as etapas 

percorridas para que um produto seja consumido.

Cada segmento e cada produto têm um processo de decisão de compra. O 

mesmo consumidor age de forma diferente dependendo da característica do 

consumo ou do momento da compra. Mas a ciência de como o consumidor pen-

sa e as etapas que ele percorre para definir um consumo são fundamentais para 

que o gestor de marketing estabeleça corretamente as variáveis que cercam essas 

etapas de decisão de consumo. Ou seja, conhecer o processo de decisão de com-

pra trará informações que ajudarão no planejamento e na execução das ações de 

marketing, assim como apontará a necessidade de desenvolvimento de ativida-

des e conteúdos específicos para apoiar as etapas do processo de decisão.

Segundo Kotler (2000), as etapas gerais do processo de decisão de compra 

podem ser caracterizadas como: reconhecimento do produto, busca de infor-

mações sobre o produto, avaliação das alternativas disponíveis e listadas para o 

consumo, decisão da compra e análise e comportamento pós-compra. 

RECONHECIMENTO
DO PROBLEMA

BUSCA DE
INFORMAÇÕES

AVALIAÇÃO
DE ALTERNATIVAS

DECISÃO
DE COMPRA

COMPORTAMENTO
PÓS-COMPRA



capítulo 3 • 91

Diferentes teorias envolvidas no processo 
de compra

Durante a maior parte do tempo estamos lidando com circunstâncias rela-

cionadas à utilização ou aquisição de produtos e serviços. E estamos, por-

tanto, constantemente tomando decisões ou coletando informações que 

nos influenciarão a tomar futuras decisões de nossa compra ou uso. Mesmo 

escolhas aparentemente simples, como a compra de um produto de limpe-

za, muitas vezes são o único resultado de um processo, mas que pode ser 

fruto de uma evolução de fatos que estão ocorrendo há um bom tempo em 

nossas histórias de vida ou experiências individuais e coletivas e que apenas 

não descrevemos objetivamente. Exemplificando o que estamos narrando, 

poderíamos dizer que um determinado sabão em pó que retiramos da prate-

leira do supermercado num processo aparentemente automático e sistema-

tizado, não é apenas o ato motor resultante de uma escolha já determinada 

em um preciso momento anterior. Este ato faz parte de um processo decisó-

rio construído a partir de constantes avaliações e, por isso, não podemos di-

zer que foi um simples ato motor, mas que razões das mais diversas podem 

ter nos levado àquela escolha rápida. 

Muitas vezes, as escolhas que fazemos após uma negociação ou aquisi-

ção de produtos e serviços é uma repetição de um processo que já deu certo 

em ocasiões anteriores. Ou talvez, seja uma escolha que reflita uma falta de 

segurança ou necessidade de autoafirmação diante de um grupo social em 

que estamos inseridos. Também pode ser um tipo de escolha que, indepen-

dente do valor de troca envolvido, tenha a função de fazer com que nos sin-

tamos melhores num momento pessoal crítico como uma perda sentimen-

tal. É possível ainda que a compra seja representação de uma recompensa 

que nos proporcionamos por alguma conquista individual. Também não 

podemos descartar que em determinadas situações, todo um processo de 

compra de produtos e serviços pode ser um dos sintomas de um transtorno 

que pode estar acometendo uma pessoa e prejudicando todo seu processo 

de tomada de decisões – ou seja, um excesso comportamental. Além do fato 

de que algumas pessoas também optam por não comprar produtos em de-

trimento de necessidades utilitárias importantes – como substituir algo que 

já não está mais em condições de uso – também encontramos indivíduos 
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que realizam compras controladas por estímulos completamente diferen-

tes. E todos estão comprando pelo motivo certo, pois são suas característi-

cas individuais que interferem no consumo.

Motivação para comprar

É sempre importante buscar o significado das palavras que compõem os con-

ceitos originais de uma teoria para que possamos entender não apenas a in-

terpretação dada àquele tema, mas também avaliar o percurso desde suas pri-

meiras formulações até o atual estado da teoria. Para o assunto que estamos 

estudando – a motivação do comportamento do consumidor –, uma das pala-

vras que nos chama a atenção é o substantivo “motivo”, que pode ser funda-

mental para que possamos distinguir esta teoria de outros conceitos não cien-

tíficos, ou seja, do senso comum. Segundo o Dicionário Aurélio (2004), a palavra 

“motivo” vem do latim motivu, ‘aquilo que move; o que causa ou determina 

alguma coisa’. Em nosso caso, portanto, podemos vislumbrar como um de nos-

sos objetos principais de estudo aquilo que move as pessoas para a compra, 

no sentido da escolha de determinado produto ou serviço. Quando as pessoas 

pensam no substantivo motivo, imediatamente se remetem a pensamentos ou 

lembranças ligados a diversos contextos e apenas conseguem, de fato, recordar 

das sensações internas de seus organismos quando já estimulados ou “moti-

vados”, ou seja, prontos para emitir determinados comportamentos. É muito 

comum que um grande número de estímulos simultâneos esteja presente em 

determinada situação, mas estas pessoas conseguem descrever apenas parte 

das sensações presentes naquele determinado momento. Muitos aspectos pas-

sam “despercebidos” e/ou não são valorizados a ponto da pessoa descrevê-los, 

perdendo a oportunidade de entender o que as motiva. Outras pessoas descre-

vem estes momentos como uma “ativação” orgânica independente, como se 

o corpo do indivíduo possuísse vontade própria, numa espécie de animismo, 

pelo qual seu organismo seria dominado por um fenômeno outro incontrolá-

vel e impossível de descrever, como um impulso para agir. O que acontece, na 

verdade, é que esta pessoa não conseguiu descrever, e consequentemente não 

poderia explicar todo o encadeamento que ocorreu bem antes dela optar por 

emitir comportamentos complexos como decidir por um produto e optar por 

comprá-lo ou não, e onde será realizada esta compra. 
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Este processo também é descrito muitas vezes como tendo ocorrido de for-

ma “inconsciente”, isto é, a partir de uma compreensão de que as pessoas pos-

suem uma parte de si mesmas que é “consciente” – possuidora de uma clareza 

e intencionalidade em relação ao que ela faz no mundo. Em oposição, existiria 

outra parte desta mesma pessoa que diante dos mesmos estímulos do ambiente 

controlaria seu agir de forma “inconsciente” – um agir incontrolável que pode-

ria fazer com que ela tivesse algumas vezes atos “corretos” e em outras, atos em 

desacordo com suas próprias ideias sobre o mundo, independente dos resulta-

dos que ela obtenha. Em outras palavras, neste estado “inconsciente” ela não 

teria o pleno controle de seus próprios atos. Segundo esta explicação, um indiví-

duo não dominaria a sequência de acontecimentos que ocorrem “dentro de si”, 

chegaria ao momento final de entrar em ação no ponto de vendas e faria deter-

minada compra sem saber exatamente o que o levou a tal ação. Estas descrições 

são a tentativa deste autor de registrar algumas das impressões relatadas pelas 

pessoas sobre seus comportamentos, sem nenhuma pretensão de utilizar os ter-

mos que foram narrados como forma de indicação de uma ou outra corrente 

teórica, mas simplesmente para demonstrar como as pessoas explicitam suas 

atitudes de forma imprecisa. E com isso, não percebem que podem entender 

melhor as consequências que estão obtendo e até mesmo mudá-las.

De certa maneira, todas as coisas que fazemos no mundo são determinadas 

por nossa história de formação de conceitos; por nossa educação formal e in-

formal; por nossa herança genética e por nossa história de tomadas de decisões 

diárias e; ainda, pela soma das consequências que obtivemos com estes com-

portamentos durante nossas vidas. Na verdade, existem muitas teorias para 

descrevermos os aspectos motores e intelectuais que estão envolvidos no ato de 

uma compra. Não é possível designar uma abordagem única para todos os pro-

cessos, muito menos para todas as pessoas. Então, podemos dizer que todas as 

teorias explicam o comportamento humano? De certa maneira, se uma deter-

minada “teoria” é embasada em pressupostos que fazem parte de um campo 

de conhecimento sobre o homem, formulada com base em descrições de fatos 

ou fenômenos naturais, estudados a partir de métodos claramente descritos e 

apresentando um conjunto de hipóteses explicativas, apoiadas em evidências 

empíricas para sua descrição e explicação, ela poderia ser uma “teoria” que ex-

plica o comportamento humano. 

Entretanto, muitas vezes, as teorias que as pessoas utilizam para explicar 

estes comportamentos são puro senso comum, sem embasamento teórico con-
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sistente, ou pior, uma mistura de campos do conhecimento de níveis diferen-

tes, o que configurar um reducionismo teórico – por exemplo, tentar explicar 

todo o processo que envolve a compra de determinado perfume para presen-

tear alguém, utilizando para isso exclusivamente a explicação de como a fisio-

logia de um organismo reage. A fisiologia é uma parte importante do processo, 

mas apenas ela, por si só, não explica nossas escolhas por determinada mar-

ca, loja e preço de um perfume para presentear outra pessoa. Uma redução de 

todo o fenômeno que está ocorrendo, muito mais complexo, apenas à fisiologia 

do ser humano. Seria o mesmo que dizer que escrevo este livro apenas porque 

tenho dedos, músculos, neurônios e hormônios ativos. Portanto, um macaco 

na frente de um computador poderia produzir este mesmo conteúdo, já que 

também possui dedos, músculos, neurônios e hormônios ativos. Na verdade, 

acreditamos que não. Pelo menos quando nos referimos a qualquer macaco 

que não faça parte de um filme de ficção científica, até os dias de hoje.

O que confere a tais conhecimentos o caráter científico é exatamente o fato 

destes enunciados serem fruto de estudos sistemáticos, bem descritos e que 

permitem sua replicação com efeitos semelhantes aos descritos na teoria origi-

nal. A ciência evolui em grande velocidade e por isso existem teorias com níveis 

de organização e rigidez diferentes, o que nos proporciona resultados interpre-

tativos análogos a estas estruturas. Mas devemos sempre lembrar que são sem-

pre processos simultâneos.

Vamos pensar em outro exemplo, no qual utilizaremos apenas uma das te-

orias que nos permite entender uma das partes de um fenômeno simples que 

ocorre em nossas vidas. Vamos pensar pelo viés de uma teoria predominante-

mente “mentalista” – na qual existe a prevalências das explicações relacionadas 

aos “pensamentos” das pessoas – para descrever uma situação observada. Depois 

de uma longa caminhada ao sol sem nenhum acesso a líquidos, nosso organismo 

entra em um estado de desconforto que nos leva a ficar “motivados” a buscar e 

ingerir líquidos, ou seja, uma restrição de determinado elemento fundamental à 

nossa vida, como água ou alimento, aumenta nossa motivação para buscar estes 

elementos. Da mesma maneira que, inversamente, após uma farta refeição nos-

so organismo está plenamente saciado e, consequentemente, não estamos nada 

“motivados” a buscar novamente uma mesa cheia de alimentos. Lembrando que 

estamos, por questões didáticas, simplificando aqui uma cadeia de processos 

bem mais intrincada que ocorrem simultaneamente em uma pessoa. 

Após uma atividade física intensa, então, nosso próprio corpo utilizou suas 
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reservas de líquidos na produção de urina e na transpiração. O que está ocorren-

do é um desequilíbrio orgânico com a elevação do nível de sódio no sangue, o que 

estimula receptores específicos de nosso cérebro a aumentar a produção de hor-

mônios que, por meio de estímulos elétricos, desencadeiam em nossos órgãos 

sensoriais as típicas sensações de secura que experimentamos, por exemplo, na 

boca e na garganta. Uma teoria “mentalista” reduziria todo o processo já descri-

to, a uma explicação que a pessoa apresenta um forte “desejo” de beber água. Um 

pensamento intenso e imperioso porque “sente falta” de ingerir líquidos.

Se a pessoa simplesmente beber uma boa quantidade de água e, assim, ree-

quilibrar seu organismo, obterá a sensação de prazer subsequente a essa inges-

tão. Uma reação corpórea semelhante à exemplificada acompanhou o desenvolvi-

mento dos seres humanos durante todo seu processo de evolução e permaneceu 

em nosso repertório comportamental como uma reação que permitiu nossa so-

brevivência. Mas, para os mentalistas, o desejo “inconsciente” domina a mente 

da pessoa que passa a pensar em beber água e por isso busca pelo líquido.

O tipo de necessidade do exemplo anterior se encaixa em uma classe que 

chamamos de “primária”, ou seja, aquela envolvida com a sobrevivência das 

pessoas, como a própria sede, a fome, o sexo, o sono e a proteção do corpo con-

tra calor ou frio excessivos. Estas necessidades estão muito presentes em nosso 

dia a dia e muitas vezes nem nos atentamos para sua ocorrência ou não des-

crevemos estes processos de privação e saciação ocorrendo, mas nem por isso 

são “inconscientes”. Agora que você já sabe o que ocorre no organismo neste 

processo, não é possível mais aceitar reduzi-lo apenas a um pensamento cir-

cular baseado na explicação a partir de nossos processos mentais, do tipo: “es-

tou com sede por isso bebo água, e portanto se bebo água é porque estou com 

sede”. Este seria um erro lógico. Apenas a visão de uma parte de todo o processo 

não explica completamente o fenômeno. Temos que considerar muitas outras 

variáveis envolvidas, como a história da espécie beber água como estratégia efi-

ciente para matar a sede; experiências individuais de beber água e não urina 

para matar a sede; o quanto de água falta no organismo; se estamos habituados 

ou não com restrição de líquidos, como muitos atletas profissionais, etc. 

Estas estimulações e as consequentes sensações primárias que descreve-

mos são muito utilizadas na comunicação. Pense no seguinte exemplo: você 

está fazendo seus exercícios em uma longa estrada sem sombras, sob um sol 

muito intenso, há um bom tempo sem nenhuma hidratação. Você começa a 

sentir uma forte sensação de sede em sua boca e garganta seca. De repente, 
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se depara com um cartaz que mostra uma enorme foto de uma grande garra-

fa de água mineral envolta em pedras de gelo e tenras fatias de limão e uma 

pessoa despejando seu conteúdo abundantemente com expressão feliz de 

quem está saciando fartamente a sede e ainda aliviada pela diminuição do 

calor do corpo com aquele líquido tão agradável. Pare e descreva como você 

está se sentindo agora. Ficou com sede pensando nesta imagem? Se você 

está num ambiente muito quente e não toma água há algum tempo, pro-

vavelmente sua sede ou insatisfação aumentaram. Mas se estiver em uma 

confortável sala climatizada, saciado logo após se hidratar, é pouco provável 

que tenha tido qualquer reação fisiológica. Esta é uma demonstração sim-

ples de como uma estimulação ligada a uma necessidade tão básica como a 

sede é amplamente utilizada – principalmente na forma visual – em peças 

publicitárias dos mais diversos tipos de bebida. E que os processos envolvi-

dos no consumo não podem ser compreendidos em toda sua complexidade 

com apenas uma visão parcial do processo.

O estudo das necessidades humanas gerou ainda uma segunda catego-

ria que representa o grupo das mais amplamente utilizadas na comunicação 

para estimular o comportamento de consumir das pessoas, considerando 

aquelas que nos tempos atuais de amplo acesso a recursos materiais e gran-

de desenvolvimento industrial já não sofrem da privação de necessidades tão 

básicas, o que muda completamente a prioridade de cada um, como ainda es-

tudaremos neste capítulo. Este segundo conjunto de necessidades humanas, 

chamadas de “secundárias”, são aquelas originadas ou mantidas social e/ou 

psicologicamente. Ou seja, aquelas que motivam a pessoa a se comportarem 

para diminuir o desconforto a que estão submetidas em relação ao seu grupo 

ou às próprias regras. Neste sentido, não estão ligadas à sobrevivência do or-

ganismo ou da espécie, mas às sensações subjetivas de cada um. Observando 

o comportamento humano, podemos perceber que existem hierarquias indi-

viduais que vão determinar, por exemplo, que uma pessoa pode sobrepujar 

uma necessidade primária por uma secundária. Para ilustrar, vamos imagi-

nar que em determinados contextos uma pessoa pode deixar de se alimentar, 

e assim também deixar de satisfazer uma necessidade fisiológica primária 

importante para sua sobrevivência, para reduzir o peso corporal, priorizando 

uma necessidade secundária, social, talvez para atender a uma expectativa do 

grupo em que se insere ou para se sentir mais adequada com uma estrutura 

corpórea que acredita ser a correta. Esta pessoa, com algum nível de descon-



capítulo 3 • 97

forto vai ignorar suas necessidades primárias de alimentação para combater 

um desconforto intelectual e individual.

O exemplo de privação fisiológica que citamos anteriormente, com as apro-

priadas adaptações, pode ser transposto para outras áreas de nossas vidas como 

um modelo explicativo da produção de outras “necessidades” ou motivações 

humanas. Motivação é um constructo, um conhecimento elaborado a partir de 

dados simples, e se refere ao direcionamento momentâneo do pensamento, 

da atenção, da ação a um objetivo entendido pelo indivíduo como positivo. As 

mais diversas abordagens psicológicas estudaram este mesmo constructo ten-

do como guia seus referenciais teóricos próprios. 

CURIOSIDADE

Abraham Maslow (1º de Abril de 1908, Nova Iorque – 8 de Junho de 1970, Califórnia) foi 

um psicólogo americano, conhecido pela proposta da hierarquia de necessidades de Maslow. 

Trabalhou no MIT, fundando o centro de pesquisa National Laboratories for Group Dynamics. 

Sua pesquisa mais famosa foi realizada em 1946, em Connecticut, numa área de conflitos 

entre as comunidades negra e judaica. (Wikipédia)

A partir deste momento, veremos um modelo científico específico para 

a explicação do comportamento humano de consumir produtos e serviços 

que tem como base uma teoria abrangente formulada pelo célebre psicólo-

go Abraham Maslow, que estudou profundamente, entre outros temas, este 

aspecto básico da psicologia humana. Dentre as formulações deste autor 

sobre as necessidades ou motivações humanas, ficou marcadamente co-

nhecida sua Hierarquia das Necessidades, como veremos na seção a seguir. 

Esta teoria motivacional foi escolhida para ilustrar uma das abordagens da 

psicologia do consumidor neste livro, pois, em nosso entendimento, este 

conjunto de ideias já amplamente aceito por diversos autores, de diferentes 

áreas, nos permite ver representados no ato de consumir variados aspectos 

explicativos do comportamento humano. Além disso, também representa 

uma contribuição para melhor compreender os múltiplos interesses de par-

ticipação, tanto de pessoas como de empresas, com seus níveis de envolvi-

mento e diferenças de prioridades na sociedade de consumo, tal como ela 

se apresenta nos dias de hoje.
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Hierarquia das necessidades humanas de 
Abraham Maslow

Abraham Maslow foi um importante psicólogo humanista norte-americano, pes-

quisador do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que se dedicou ao estu-

do da motivação humana. Entre muitas contribuições, propôs e ficou conhecido 

principalmente pela sua Hierarquia das Necessidades Humanas, baseada em 

dois agrupamentos: o de deficiências e necessidades para o crescimento huma-

no (HUITT, 2007). Segundo Maslow, os desejos e necessidades humanas esta-

riam organizados em prioridades obedecendo a uma hierarquia, segundo a qual, 

uma pessoa só passaria de um nível mais básico a outro mais elevado desta escala 

de necessidades quando o primeiro estivesse satisfeito. Para este autor, teríamos 

em primeiro lugar as necessidades fisiológicas, seguidas das de segurança, de-

pois as de afeto e estima e, por último, as de autorrealização. Estes níveis não se-

riam independentes uns dos outros, e, portanto, a satisfação de um mais elevado 

não elimina simplesmente o anterior, mas permite uma progressão de valores. 

Por isso, uma pessoa pode dar prioridade a determinado nível mais alto, mesmo 

que outro anterior ainda não tenha sido completamente satisfeito. Um indivíduo 

é, portanto, sempre multideterminado.

Para entendermos melhor, vamos conhecer a divisão proposta por este au-

tor. Na base de sua pirâmide de necessidades (figura 8), as mais básicas são as 

fisiológicas – fundamentais para a sobrevivência, como saciar fome, sede, sono, 

etc. Em seguida, temos as de segurança, que dizem respeito à segurança física 

da pessoa, como ter onde morar e ter com o que se agasalhar; como também se-

gurança psíquica, relativa a tudo que lhe é familiar e à estabilidade. Logo acima, 

nesta mesma hierarquia, temos as necessidades de afeto, que dizem respeito 

aos sentimentos e emoções, amor e pertencimento a grupos sociais, como tam-

bém os relativos aos relacionamentos afetivos íntimos. Neste nível, incluem-se 

as necessidades de afeição erótica e sexual, quando ligadas aos relacionamen-

tos pessoais e não apenas às necessidades fisiológicas de reprodução. Em se-

guida, está o nível de necessidades de status e estima que engloba os desejos 

de autoestima e estima pelos outros, adequação, independência, liderança e 

autoconfiança, que são determinados de certa maneira pela correspondência 

social. O último e mais elevado nível é o relativo às necessidades de realização 

pessoal. Este é o nível dos desejos de desenvolvimento de suas próprias poten-
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cialidades, conhecimento, organização, autoconhecimento, autodesenvolvi-

mento. Este nível, mais distante em relação às necessidades básicas e fisioló-

gicas de sobrevivência, é também um dos mais difíceis de serem alcançados.

Moralidade,
criatividade,

espontaneidade,
solução de problemas,

ausência de preconceito,
aceitação dos fatos

Autoestima, confiança,
conquista, respeito dos 

outros, respeito aos outros

Amizade, família, intimidade sexual

Segurança do corpo, do emprego, de recursos,
da moralidade, da família, da saúde, da propriedade

Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção

AMOR/RELACIONAMENTO

SEGURANÇA

ESTIMA

FISIOLOGIA

REALIZAÇÃO PESSOAL

Figura 8 – Versão da Pirâmide ilustrativa da Hierarquia das Necessidades de Maslow

Para Maslow, uma pessoa que ainda não tenha capacidade de obter seus 

próprios recursos de sobrevivência, como um emprego que pague suas contas, 

pode sonhar com um futuro nível de autodesenvolvimento ou com os grupos 

sociais com os quais gostaria de interagir, mas ainda assim, suas maiores pre-

ocupações ou prioridades estariam ligadas, num primeiro momento, em obter 

segurança. Talvez, ao mesmo tempo em que busca este emprego, a pessoa tam-

bém busque o afeto de um grupo social com o qual se identifique para compen-

sar um forte estado de inadequação que esteja vivenciando, mas provavelmente 
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ainda não estaria dando prioridade ao próprio status social ou a um elevado ní-

vel de autoconhecimento. Dessa maneira, podemos entender que os níveis que 

cada um escolhe são independentes e que a predominância de um ou de outro 

é determinada pelas próprias pessoas, a partir de suas diferentes histórias ante-

riores de consumo e os atuais momentos de vida. Existe, portanto, um encade-

amento hierárquico possível e lógico destes níveis, mas não como uma série de 

etapas rígidas, as quais uma pessoa seria obrigada a seguir, um passo de cada 

vez. Esta compreensão da teoria de Maslow é muito importante e pertinente 

com o atual momento da sociedade de consumo em que vivemos devido ao fato 

de que a publicidade promove uma alta exposição de pessoas dos mais diversos 

níveis de necessidade, ou níveis de acesso socioeconômicos, a mensagens que 

predominantemente apresentam estímulos de autorrealização.

Esta, entre outras teorias que Maslow desenvolveu por volta do ano de 1943 

para explicar a motivação humana, estava relacionada a um período pós-guer-

ra, à valorização do ser humano, e logo se tornou bastante conhecida e aplica-

da em diversas áreas do conhecimento, incluindo o campo do consumo, pela 

coerência com que apresenta o comportamento que observamos em diversos 

setores da vida das pessoas. É uma teoria que não divide o ser humano em 

áreas estanques do psiquismo nem em comportamentos deslocados de seu re-

pertório usual. Entretanto, o próprio autor classificou as quatro primeiras ne-

cessidades desta concepção teórica – todas aquelas que não são as de autorre-

alização – em “necessidades de déficit” ou “necessidades de ter”, aquelas que, 

quando mesmo plenamente satisfeitas, apenas proporcionariam equilíbrio 

ou homeostase ao indivíduo e, por isso, talvez continuariam a ser “sentidas” 

indefinidamente. A realização destas necessidades não seria suficiente para 

se atingir um nível de motivação suficiente para buscar um maior desenvolvi-

mento, o último nível, de “autorrealização”, Maslow chamou de “necessidades 

de ser” ou “motivação para crescimento”, um tipo de necessidade que quanto 

mais realizada, maior seria o desejo desta pessoa desenvolver suas potenciali-

dades; de ser “tudo que pode ela ser” (BOEREE, 2008). 

Teorias motivacionais e o mercado

As aplicações da teoria humanista de Maslow em diversas áreas do conheci-

mento, como a administração de empresas, assim como nas questões de con-
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sumo, têm como foco o presente das pessoas (MASLOW, 1998; MASLOW; STE-

PHENS, 2000). E talvez este seja um de seus maiores motivos de replicação em 

áreas diferentes e que a mantenha como teoria viva e mutante por tanto tempo. 

A explicação desta adaptabilidade pode estar no fato de que ela pode ser en-

tendida como uma teoria de caráter funcionalista. Tomando como exemplo o 

estudo do consumidor, sua maneira de explicar os comportamentos humanos 

busca avaliar a função de cada produto ou serviço na história de vida daquela 

pessoa ou grupo. Neste sentido, se um pesquisador atentar às mudanças eco-

nômicas, tecnológicas e sociais que estamos vivenciando, ele poderá interpre-

tar o valor e a função que determinada tendência teve ou poderá ter na dinâmi-

ca da sociedade a partir desta lógica que enquadra cada fator em uma escala 

a partir da prioridade de atenção ou necessidade de obtenção que as pessoas 

lhe atribuem em relação aos outros fatores presentes simultaneamente. Estes 

estudos são viáveis com tal especificidade para grupos ou indivíduos, mesmo 

dentro de uma sociedade com tantas diferenças educacionais, étnicas, políti-

cas e econômicas, devido ao fato que os indivíduos coexistem, mas preservam 

suas idiossincrasias, suas histórias de vida, suas características genéticas e sua 

aprendizagem de enfrentamento das situações de vida que desenvolveram em 

seus microambientes familiares e vivências particulares. 

Dessa maneira, entendemos que qualquer teoria que adote como lógica 

explicativa uma construção estruturalista tende a ser mais rígida, pois se uti-

liza de regras de interpretação prontas para grandes categorias ou grupos de 

pessoas. Este tipo de abordagem estruturalista torna as ações do homem no 

mundo homogêneas, o que por fim, não nos permitiria novas interpretações 

dos fatos tal como observamos por conta de que o objeto de estudo passa a ser 

uma estrutura interna comum aos indivíduos e não as relações de cada um com 

o ambiente. Mas é importante ressaltar que não existem teorias certas ou er-

radas, como já exploramos anteriormente. O mercado consumidor é extrema-

mente dinâmico na medida em que as empresas lançam novos produtos tanto 

para suprir demandas dos consumidores como por necessidades econômicas 

da própria indústria. Estas características exigem sistemas explicativos da área 

do comportamento do consumidor a partir de visões humanísticas sistêmicas 

abrangentes que permitem detectar demandas do público brasileiro a partir de 

suas escalas de valores. 

A propaganda se utiliza das teorias da motivação, predominantemente no 

campo imagético, quando apresenta peças publicitárias com conceitos visu-
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ais que condensam em suas mensagens diversos dos valores da hierarquia do 

consumidor nacional. Apelos comerciais ou lemas tão comuns, como: “forno 

digital, ficou mais fácil alimentar seus filhos”; “alarmes eletrônicos, seguran-

ça para toda família”; “quem sabe tudo bebe suco de laranja”; são exemplos 

hipotéticos de títulos ou slogans publicitários à semelhança de tantos outros 

que bombardeiam o consumidor comum milhares de vezes ao dia. Estas fra-

ses trazem em seu âmago conceitos que são escolhidos pelos publicitários 

ou profissionais de marketing para convencer o público a que se destinam de 

que o produto ou serviço anunciado é uma solução que aquela pessoa pode 

adquirir para aplacar a insatisfação que pode estar sentindo em determinada 

área de sua vida, ou para diminuir o desconforto do contraste entre a realida-

de que aquela pessoa vive e o ideal de mundo que a mídia lhe apresenta.

As necessidades, como hierarquizadas por Maslow, estão presentes em 

nosso cotidiano com grande frequência. E a elas se misturam ou se contra-

põem as mais diversas necessidades das pessoas que nos rodeiam, das que 

passam a fazer parte de nossas famílias. Estas necessidades se modificam 

em consonância com a evolução que nossa sociedade e o mercado de con-

sumo apresentam. É por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, tro-

cam de aparelhos telefônicos celulares com maior frequência do que eles se 

desgastam. Neste caso, elas estão, na verdade, comprando um novo apare-

lho em resposta a um estímulo que modificou sua necessidade de possuir 

um celular. A motivação para compra de novos aparelhos celulares pode ser 

a constante criação de novos recursos tecnológicos acrescidos aos telefones 

como câmeras fotográficas, recursos para navegação na Internet e sistemas 

GPS. Em vez de analisar um telefone pela sua capacidade de realizar chama-

das telefônicas, as pessoas passam a computar estes novos itens na avalia-

ção das opções de compra que possuem. A motivação, portanto, deixou de 

ser uma necessidade de segurança, que originalmente era atribuída a estes 

aparelhos e passou a ser uma necessidade de status e estima que sua posse, 

com tais tecnologias, passou a representar. Pode até ser que neste mesmo 

mercado de consumo ainda encontremos pessoas que tenham um bom apa-

relho de telefone celular para se comunicar com a família distante e, por-

tanto, este consumidor estaria respondendo a uma necessidade de afeto. 

Devido às características destes produtos como descrevemos, dificilmente 

uma pessoa poderia estar motivada ou satisfaria sua necessidade de autor-

realização apenas com a posse de um celular.
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O estilo de comunicação de campanhas publicitárias que têm como em-

basamento teórico as teorias motivacionais não apresenta a predominância 

de um discurso racional. Os profissionais que produzem tais campanhas se 

utilizam de recursos de imagens e palavras motivadoras voltadas às emo-

ções dos grupos consumidores que são alvo dos produtos ou serviços anun-

ciados. Existem categorias de produtos altamente propensas a campanhas 

baseadas em teorias motivacionais, como os de categoria premium – aqueles 

produtos e serviços de preço elevado. Mercadorias que com certeza não são 

adquiridas objetivamente pela sua funcionalidade, mas pelo que proporcio-

nam em termos subjetivos de imagem ou qualidade de vida às pessoas que 

os adquirem. É o caso típico de joias, veículos esportivos ou personalizados 

ou serviços especializados e diferenciados. Como também qualquer outro 

tipo de serviço ou produto produzido especificamente para as necessidades 

muito próprias de uma única pessoa.

Tomada de decisão do consumidor

A compra é uma resposta a um problema do consumidor. Os processos de 

compra passam por algumas etapas: reconhecimento do problema ou neces-

sidade; busca de informações; avaliação de alternativas de produto; avaliação 

de alternativas de compra; escolha do produto e comportamento pós-compra 

(SAMARA ; MORSCH, 2005). Esta é uma sequência que didaticamente nos es-

clarece como as pessoas tomam decisões em algumas situações de compra. 

Mas não é uma regra para todas as compras nem para todos os consumido-

res. Como vimos antes, o processo de consumo é dinâmico e ocorre dentro 

de um contexto social de uma pessoa que recebe constantemente informa-

ções e influências de diversificadas fontes. Mesmo as experiências pessoais 

de uso daquele produto adquirido serão adicionadas a um grande “banco de 

dados” na memória das pessoas. E estas informações e experiências todas 

serão retomadas como referências para a tomada de outras decisões, muitas 

vezes no momento exato em que uma pessoa está no ponto de venda. Este re-

pertório é complexo e absolutamente pessoal, o que faz com que nem todos 

sigam a mesma sequência lógica e esperada para uma tomada de decisão em 

todas as compras que realizam.
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Intenções e atitudes do consumidor

O comportamento do consumidor costuma ser definido como objeto de obser-

vação e estudo de forma mais ampla. Incluem-se: todas as ações tomadas pelos 

consumidores na aquisição, descarte e uso de produtos ou serviços; forneci-

mento verbal de informações sobre produtos ou serviços para outras pessoas; o 

descarte de um produto e todo processo de coleta de informação realizada pelo 

consumidor antes da efetiva aquisição do produto ou serviço (MOWEN ; MINOR, 

2003). Mowen e Minor descrevem uma importante etapa das relações de consu-

mo, as chamadas intenções de comportamento, como o momento em que o con-

sumidor ainda não praticou a ação de comprar, mas já determinou em sua mente 

que determinado produto precisa ser descartado ou outro precisa ser adquirido. 

Durante esta etapa de formação da intenção de compra, a pessoa procura infor-

mações sobre o produto com outras que já tiveram ou conhecem quem já teve 

experiência de consumir determinado produto ou serviço. Com o avanço no uso 

da Internet e a criação de muitas redes de relacionamento ou espaços para a ex-

pressão de opiniões como os blogs, atualmente esta etapa é fortemente influen-

ciada pelo que o comprador encontra na web. Existem sites especializados em 

apresentar produtos, comparar preços e trocar informações. Como também já 

existem muitas comunidades de usuários de produtos que trocam experiências 

de uso e acabam se tornando também forte canal de influência, entre muitas ou-

tras ferramentas virtuais que as pessoas acessam antes de realizar uma compra, 

o que fez com que até o papel dos vendedores mudasse. 

Tempos atrás, um vendedor típico das lojas de varejo, deveria ser o maior co-

nhecedor dos produtos que comercializava em seu setor, já que muitas vezes ti-

nha o papel de auxiliar o comprador na escolha de um entre os diversos modelos, 

explicar sobre seu funcionamento e realizar a negociação de preços. Portanto, 

era um personagem de muita importância no processo de venda de produtos que 

foi engessado pelo aumento do acesso a informações pelos públicos das mais 

diversas classes sociais. Nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes buscam tantas 

informações on-line sobre as experiências de outros usuários, as vantagens ou 

problemas de cada modelo, como podem até conhecer o funcionamento do pro-

duto em diversas situações por meio de vídeos publicados na rede. Por sua vez, 

os grandes varejistas tradicionais e os novos concorrentes virtuais também ofe-

recem muitas informações técnicas e opiniões de compradores sobre produtos, 

divulgam preços e formas de pagamento diversificadas, além de oferecer suges-



capítulo 3 • 105

tões de outras compras que poderiam agradar aquela pessoa conectada a partir 

de suas escolhas ou de seu histórico de compras no site. Se a pessoa não comprar 

por impulso e estiver apenas coletando informações, chegará a uma loja tradi-

cional com muitas informações específicas e decisões já tomadas sobre o que 

exatamente se encaixa em suas necessidades e preferências. 

Podemos dizer que atualmente é difícil encontrar um comprador alienado 

ou desinformado. Não há mais uma escassez de informações ou produtos, e 

sim uma profusão muito grande de ofertas e informações de alternativas de so-

luções para os mais diversos problemas cotidianos, o que pode mais confundir 

do que informar o consumidor. Este novo mercado cria “novas necessidades”, 

produtos que a pessoa antes não identificava como “necessários”, mas também 

gera alternativas de consumo, aumentando a competitividade do mercado e as 

alternativas do consumidor. Outra consequência atualmente bastante comum 

é a tendência de algumas pessoas consumirem mais do que precisam, ou po-

dem gastar, tendo prejuízos financeiros com um alto endividamento. Este fato 

é reforçado pela constatação de que o consumidor está muitas vezes mais aten-

to ao valor da prestação, buscando encaixar mais aquela parcela em seu orça-

mento do que entendendo a forma de cobrança de juros. Por lei, os anuncian-

tes devem oferecer todas as informações sobre as características dos produtos 

e custos diretos e indiretos envolvidos em sua aquisição, como entrega e mon-

tagem. Mas estas informações costumam estar em locais desfavorecidos para a 

leitura ou escritos com letras no menor tamanho permitido na legislação.

ATIVIDADE

01. Explique as etapas do processo de decisão de compra.

02. Determine por que é importante classificar os tipos de clientes.

03. Descreva a Hierarquia das Necessidades Humanas explicando cada um dos níveis 

que Maslow definiu.

REFLEXÃO

O resultado de pesquisas sobre consumo de produtos é fundamental para que os departa-

mentos de marketing das empresas tomem decisões muito importantes. Mas vamos pensar 

um pouco. Você pode descrever detalhadamente por que faz suas compras de produtos 

domésticos no supermercado? E as roupas que usa? E o celular, computador ou aparelho de 
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som de sua casa? E o tipo de lanche que escolhe? Ou lugar onde prefere cortar os cabelos? 

Algumas vezes é difícil descrever exatamente por que e como realizamos nossas compras 

pessoais em todas as etapas que permitiriam entender todo o seu processo de tomada de 

decisão, não é mesmo? Então podemos pensar que o processo de pesquisa e descrição de 

mercados consumidores muitas vezes não terá o nível de precisão que gostaríamos. É isto 

que justifica a possibilidade e a necessidade de visões tão diferentes sobre o consumidor e 

modelos explicativos tão diversos sobre o processo de consumo. Além, é claro, de um grande 

cuidado com a amostragem das pesquisas, ou seja, a representatividade do número e tipo 

de pessoas entrevistadas.
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Introdução

Ao estudar os conceitos de marketing e seu processo de gestão, você percebeu que 

a gestão de marketing requer atividades que se desenvolvem na fronteira entre a 

organização e seus clientes, fornecedores, intermediários, concorrentes entre ou-

tros agentes. E essas atividades ocorrem em um cenário de constantes mudanças. 

Então, você precisa entender agora como é o processo de análise do ambien-

te de marketing, na busca pela identificação de oportunidades e ameaças. Iden-

tificaremos, assim, os tipos de informação de que os profissionais de marke-

ting precisam para analisar o contexto na qual a organização está inserida. 

Vamos aprofundar nossos conhecimentos? 

OBJETIVOS

Após estudar o cenário em que uma empresa está inserida e o processo de análise do seu 

ambiente, esperamos que você seja capaz de: 

•  Identificar, descrever e explicar as principais características do ambiente mercadológico; 

•  Compreender, descrever e explicar a importância e a influência das variáveis demográficas, 

político-legais, socioculturais, econômicas, tecnológicas e naturais podem exercer sobre a 

administração mercadológica, e,

•  Identificar as dimensões competitivas e sua importância para os profissionais de marketing. 

REFLEXÃO

Você se lembra da discussão sobre as leis inseridas no Marco Civil da Internet brasileira? 

Uma das leis, que não foi aprovada, dizia que os conteúdos de empresas e cidadãos bra-

sileiros deveriam ser hospedados em servidores localizados em território nacional. Na oca-

sião, diversas empresa que oferecem o uso de software em cloud computer manifestaram 

a intenção de não mais vender para brasileiros e encerrar o contrato com clientes atuais no 

país, isso porque o custo de infraestrutura para atender a lei inviabilizaria a operação dessas 

empresas. Ou seja, uma lei pode interferir significativamente no ambiente de negócios. Assim 

como a evolução cultural ou aumento de renda em uma classe social também surte efeitos 

na dinâmica de mercado. Esses são exemplos de algumas das variáveis do Ambiente de 

Marketing que serão estudadas neste capítulo.
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Os ambientes de Marketing

Administrar a função de marketing inicia-se com uma análise completa da 

situação da empresa. A empresa deve analisar seus mercados e ambientes de 

marketing a fim de descobrir oportunidades e evitar ameaças ambientais. De-

ve-se analisar suas forças e fraquezas e também as ações de mercados atuais e 

potenciais, para determinar que oportunidades devem ser seguidas. 

Nesse sentido, as empresas têm sucesso desde que adaptem os seus pro-

dutos ou serviços ao ambiente de marketing atual. Vamos reparar, contudo, 

que os responsáveis de marketing devem estender essas relações aos clientes, 

outros na empresa e parceiros externos na eminência de maiores forças do am-

biente que abranjam todos estes atores. 

Mas, afinal o que é análise ambiental?

É a avaliação das forças externas que atuam sobre a empresa e seus clientes, e que 

proporcionam o aparecimento de ameaças e de oportunidades. Caracteriza-se pelo 

estudo dos diferenciais e de todas as demais informações dos concorrentes, das 

políticas governamentais que influenciam os produtos e serviços, dos fornecedores, 

das expectativas dos clientes e das condições operação da empresa. O objetivo é 

fornecer a base para a definição da estratégia de marketing a ser implementada 

(AFFONSO NETO, 2005). 

O ambiente de marketing pode ser dividido em dois: 

mACROAmBIEnTE

As mais amplas forças da sociedade que afetam todo 

o microambiente. Neste conjunto, estão consagradas as 

forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, 

políticas e culturais. 

mICROAmBIEnTE

As forças que estão mais próximas da companhia e que 

afetam a sua capacidade para servir os seus diversos clien-

tes – a empresa, fornecedores, canais de marketing, merca-

dos de clientes, concorrentes e públicos.
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Churchill Jr. e Peter (2000) podem ajudar vocês a compreenderem que a 

análise ambiental capacita os profissionais de marketing a ter respostas como: 

Com que frequência a família média almoça ou janta fora? 

Que leis podem afetar a escolha de determinada embalagem? 

Os concorrentes estão planejando introduzir um aparelho de fax com mais recursos 

ou qualidade superior? 

O macroambiente de Marketing

Tavares (1991) menciona que a análise do macroambiente consiste na identifica-

ção, classificação e análise das variáveis ambientais que possam intervir de for-

ma positiva ou negativa no desempenho da organização, ou seja, a empresa ope-

ra num ambiente macroeconômico que proporciona oportunidades e ameaças. 

O macroambiente possui seis variáveis: variáveis demográficas, econômi-

cas, político-legais, socioculturais, tecnológicas e ecológicas ou ambientais. 

Vamos aprofundar um pouco mais essas variáveis? 

Variáveis demográficas 

A demografia estuda as diversas características da população mundial. Seus estu-

diosos devem acompanhar as mudanças populacionais e sua distribuição geográ-

fica (tamanho e a taxa de crescimento da população em diferentes cidades, regiões 

e nações), sua estrutura etária e familiar, variações no número de casamentos e de 

filhos de uma determinada população, as características educacionais, o compos-

to étnico, as tendências e o desenvolvimento do mercado (KOTLER, 2000). 

Neste sentido, o estudo do ambiente demográfico é de grande interesse 

para os profissionais de marketing porque envolve pessoas, e são as pessoas 

que constituem os mercados. O crescimento da população mundial tem gran-

des implicações nos negócios, uma vez que pode significar necessidades cres-
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centes a serem satisfeitas; dependendo do seu poder aquisitivo, pode também 

significar oportunidades crescentes de mercado. O quadro 4.1 mostra de forma 

resumida algumas tendências e oportunidades de mercado que as empresas 

precisam analisar no âmbito demográfico.

AUmEnTO DA 
POPULAçÃO E 

TEnDênCIAS DE 
CRESCImEnTO

Mercados com potencial de crescimento para alergar 

a gama produtos/serviços: União Europeia, Europa de 

Leste, América do Norte, China.

• Baixa taxa de mortalidade (especialmente infantil) .

• Aumentos da esperança média de vida.

• Aumento da população – Aumento das necessidades 

para satisfazer – Mais procura!

Contudo o aumento do mercado depende também do 

poder de compra.

Ex.: China: Filhos únicos – Têm tudo de bom. Oportuni-

dade para empresas de brinquedos (Lego, Mattel) en-

trarem neste mercado.

nORmA 
ESPECíFICA 

(PARTICULAR)

• Profissionais de Marketing não criam produtos específi-

cos para cada geração, é necessário especificar mais os 

targets (público-alvo) de cada produto, dado que dentro de 

cada geração existem características muito distintas.

•  Países  ricos  –  decréscimo  da  taxa  de  natalidade  –  o 

desejo de melhorar o nível de vida das famílias; mulheres 

desejam trabalhar, melhoria dos métodos de contracepção 

e planejamento familiar, faz com que se tenham menos 

crianças.

• Aumento da esperança média de vida – no futuro a % de 

pessoas com mais de 65 anos irá aumentar radicalmente.

• Aumento da procura de produtos e serviços relacionados 

com a saúde – devem ser identificadas novas oportunida-

des de negócio inerentes a esta tendência.
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nORmA“DE 
EFEITOS 

COnCRETOS”

• A noção de família tradicional tem vindo a perder peso; 

pessoas têm casado mais tarde e têm menos filhos.

• Aumento da taxa de mulheres a trabalhar.

• Aumento de casais homossexuais.

• Aumento mercado de limpeza, comida rápida.

• Negócios automóvel, seguros e serviços financeiros es-

pecialmente direcionados para a mulher.

AUmEnTO 
EDUCAçÃO DA 
POPULAçÃO

Com a abertura dos países de Leste e desenvolvimento na 

Ásia, maiores investimentos na educação estão previstos 

– esta tendência aumentará a procura de produtos de qua-

lidade, livros, viagens, computadores portáteis e internet.

Quadro 4.1 – Tendências e oportunidades de mercado no âmbito demográfico. Fonte: adap-

tado de Kotler e Armstrong (2003) 

O profissional de marketing deve prestar atenção às características culturais 

de cada país, o poder de compra e o perfil dos consumidores, pois a diversidade 

irá existir sempre apesar da crescente convergência da economia mundial, e 

empresas deverão identificar essas diferenças e desenvolver as estratégias de 

marketing apropriadas a cada local/país/região. 

No Brasil, por exemplo, a família está seguindo padrões de outros países 

em que há lei de divórcio. Famílias separadas que procuram recomeçar, muitas 

delas tendo na liderança as mulheres, mudam também o hábito de consumo, 

passando a consumir produtos semiprontos, a viver em apartamentos meno-

res, a comprar mobílias etc. (LAS CASAS, 2006). 

Variáveis econômicas

São considerados aqui os fatores econômicos que envolvem o mercado em es-

tudo. Deve ser levantado até que ponto as variações na economia podem com-

prometer positiva ou negativamente o mercado onde a organização atua ou 

pretende atuar. 

O ambiente econômico consiste, então, em fatores que afetam o poder de 

compra e os padrões de dispêndio do consumidor. Os países diferem muito 

quanto aos seus níveis e distribuição de renda. Alguns têm economia de subsis-
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tência, consomem a maior parte de seus produtos agrícolas e industriais; ofere-

cendo, portanto, poucas oportunidades de mercado. No outro extremo vêm os 

países de economia industrial, que constituem os mercados ricos, com muitos 

tipos de bens. (KOTLER, ARMSTRONG, 2003) 

EXEmPLO

No Brasil, por exemplo, a desvalorização do real, em agosto de 2001, e o racionamento de 

energia elétrica causaram prejuízos imediatos para a maioria das empresas de energia elé-

trica. Outro setor que sofreu os efeitos da situação econômica do período foi o de bens de 

capital. Dessa forma, as empresas, diante das incertezas do mercado, passaram a reduzir os 

investimentos em máquinas e equipamentos. (LAS CASAS, 2006).

Neste sentido, vale observar que os consumidores passam por diversos ce-

nários econômicos, e as empresas precisam permanecer alertas às possíveis 

mudanças de estratégias, mantendo este consumidor e os possíveis benefícios 

que ele possa trazer. 

O Quadro 4.2 mostra de uma forma resumida algumas tendências e oportu-

nidades de mercado que as empresas precisam analisar no âmbito econômico. 

mELhORIA DA 
DISTRIBUIçÃO E 
mUDAnçAS nO 

PODER DE COmPRA

• Grande desenvolvimento da  tecnologia e  comunicações 

desenvolvidas.

•  Aumento  do  poder  de  compra  em Singapura,  Taiwan  e 

Coreia do Sul. Contudo a instabilidade na economia asiáti-

ca tem implicações nos mercados internacionais. Deve-se 

identificar qual o poder de compra desses países para daí 

extrair as oportunidades que nos trazem.

• Países com baixo poder de compra tendem a comprar pro-

dutos com maior valor acrescentado.

• Profissionais de marketing têm de potenciar o valor acres-

centado dos seus produtos, com a combinação de qualida-

de do produto, bom serviço e preço justo.
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mUDAnçA nOS 
PADRõES DE GASTOS 
DOS COnSUmIDORES

•  Gasto  em  diferentes  bens  dependem  dos  rendimentos 

das famílias, porém gastos em bens primários não alteram 

muito com o aumento do rendimento familiar.

• Deve-se estar bastante atento às variações da economia 

nos diversos mercados, de modo a poder aproveitar gran-

des aumentos do poder de compra e enfraquecer as amea-

ças da situação contrária.

Quadro 4.2 – Análise das tendências e oportunidades no âmbito econômico. Fonte: adaptado 

de Kotler e Armstrong (2003) 

Variáveis político-legais

Sabe-se que o ambiente político-legal é constituído principalmente por leis, 

agências governamentais e grupos de pressão. As leis, principalmente no Brasil, 

devem ser vistas com grande atenção, pois elas podem inviabilizar um produto, 

serviço ou empreendimento. Desta forma, convém salientar que as organizações 

podem ser afetadas devido à influência e a limitações que este ambiente propõe. 

Cobra (1992) destaca que a cada dia surgem novas leis que interferem no 

negócio de vários setores de atividades. São leis que regulam as localizações das 

empresas, que impedem a poluição, que regulam a propaganda, que controlam 

os preços, que protegem os consumidores, e assim por diante. 

No Brasil, as empresas buscam nas leis a proteção ou o motivo para iniciar 

um processo contra outras empresas ou consumidores e vice-versa. Para auxi-

liar os consumidores, o Código de Defesa do Consumidor veio também aumen-

tar o apoio dado ao mercado, principalmente do ponto de vista do consumidor. 

Variáveis socioculturais

O ambiente cultural é constituído por instituições e forças que afetam os va-

lores mais básicos da sociedade, as suas percepções, preferências e compor-

tamentos, influência das religiões, crenças, grau de tecnologia etc. Assim, as 

variáveis estão relacionadas ao grau em que a cultura de um mercado pode 

comprometer a aceitação de um determinado produto ou serviço. 

Toda cultura é formada por subculturas, um grupo de pessoas que mantêm 

crenças e valores homogêneos entre si, porém diferenciados por influências 

geográficas, raciais ou mesmo religiosas. Assim, por exemplo, um consumidor 
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da região Sul do país terá hábitos diferentes dos de um consumidor da região 

Nordeste. Essas diferenças ajudam a determinar as diversidades nos hábitos de 

consumo em decorrência do clima e da região (LAS CASAS, 2006). 

Os valores culturais de uma sociedade podem ser demonstrados pelas pró-

prias relações das pessoas, tanto com elas mesmas quanto com os outros, com 

a sociedade e também com a natureza. 

Para Cobra (1992), o ambiente social é influenciado por crenças, valores e nor-

mas que dirigem os comportamentos dos indivíduos e organizações a uma gran-

de variedade de situações. Como qualquer outro ambiente, o ambiente cultural 

e o social estão em constante mutação, e o impacto dessas mudanças pode vir a 

alterar as preferências dos consumidores ou redefinir as práticas de marketing. 

Las Casas (2006) cita, como exemplo, a mudança de valores em relação ao 

meio ambiente. Vender produtos feitos em couro, principalmente, de animais 

exóticos como jacaré, encontra uma legião de críticos. Ambientalistas ajudam a 

interferir em atitudes, e inclusive, ajudam na elaboração de novos projetos de lei. 

É importante notar que há grupos de consumidores que têm comportamen-

to semelhante em diferentes partes do mundo. Com a facilidade de comuni-

cação e globalização, os mercados de muitos produtos tornaram-se globais. 

Uma empresa pode abordar grupos de consumidores em diferentes mercados 

com produtos e serviços muito parecidos. Para isso é necessário identificar os 

grupos e suas localizações. Exemplo disso é o movimento recente que atinge 

diferentes partes do planeta que é o movimento/festa rave. O movimento to-

mou uma magnitude tal que as festas raves são encontradas hoje na Europa, na 

África, na Tailândia, no Brasil e em outros países (LAS CASAS, 2006). 

O quadro 4.3 mostra, de forma resumida, algumas tendências e oportuni-

dades de mercado que as empresas precisam analisar no âmbito sociocultural.

PERSISTênCIA DOS 
VALORES CULTURAIS

Na sociedade existem alguns valores e crenças que persis-

tem ao longo do tempo. Existem dois tipos de crenças:

• “Core Beliefs” (crenças primárias ou centrais): passados de 

pais para filhos e fortalecidos pelo ensino, educação e reli-

gião. Não são facilmente moldáveis ou mudados.

• “Secondary Beliefs” (crenças secundárias): podem ser mol-

dáveis. O marketing vai atuar sobre estas crenças e valores.
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mUDAnçAS nOS 
VALORES CULTURAIS 

SECUnDáRIOS

O marketing pretende prever as mundanças culturais para 

captar novas oportunidades ou novas ameaças. Os princi-

pais valores culturais da sociedade são expressos na visão 

das pessoas sobre elas próprias, sobre os outros, sobre as 

organizações, e sobre a sociedade.

• Visão das pessoas sobre elas mesmas: a  importância que 

as pessoas dão aos outros ou a elas próprias depende muito 

de indivíduo para indivíduo. Se há quem viva para seu prazer 

pessoal, há quem procure a sua realização em elementos ex-

ternos. Os consumidores são estas pessoas, que usam os pro-

dutos, as marcas e os serviços para se exprimirem e só identi-

fiquem. Atualmente, vivemos numa sociedade mais comedida 

e conscientizada dos seus gastos, mais orientada para valores 

mais sólidos como o família. A constatação deste fato pode ser 

uma grande oportunidade para certas empresas (servem as 

necessidades mais básicas e que têm produtos de real valor).

• Visão das pessoas sobre os outros: as pessoas querem 

estar com as outras e servi-las no que puder (caridade, vo-

luntariado,...). Isto implica uma maior procura de produtos e 

serviços de “suporte social”, ou seja, jogos, férias familiares 

e clubes, entre outros.

• Visão das pessoas sobre as organizações: as pessoas que-

rem trabalhar para as grandes organizações e, em contrapar-

tida, esperam que estas se acarretem do trabalho social. Mas, 

recentemente, a confiança e lealdade dos trabalhadores nas 

instituições e organizações, tem decrescido. As organizações 

necessitam claramente de novas formas de ganhar novamente 

a confiança dos seus trabalhadores e consumidores, revendo a 

sua comunicação, passar uma imagem e mensagem honesta.

•  Visão  das  pessoas  sobre  a  sociedade:  a  orientação  de 

cada pessoa influi no seu consumo, nível de poupança e 

atitude face ao mercado, podendo ser: patriotas (defendem 

a sociedade); reformistas (querem mudar a sociedade) e 

“malcontests” (querem deixar a sociedade).

Quadro 4.3 – Análise das tendências e oportunidades no âmbito sociocultural. Fonte: adap-

tado de Kotler e Armstrong (2003) 
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Variáveis tecnológicas

Principalmente nos dias atuais, quando a tecnologia evolui constantemente, 

este setor deve ser considerado em qualquer análise de ambiente. As mudan-

ças e as facilidades de acesso à tecnologia fazem com que um produto se torne 

obsoleto rapidamente (KOTLER, 2000). 

Para Cobra (1992), as mudanças tecnológicas decorrentes das inovações fre-

quentes podem tornar obsoletos produtos e/ou seus processos de fabricação. 

Mais do que isso, os recursos tecnológicos podem constituir-se numa poderosa 

vantagem competitiva para se enfrentar a guerra de mercado, pois a tecnologia 

afeta as relações entre consumidores e empresas [...] Com o avanço acelerado 

das mudanças tecnológicas, novas ideias têm sido introduzidas muito rapida-

mente. Isto pode mudar por completo o cenário de determinado mercado – os 

desafios não serão técnicos, mas comerciais, para desenvolver usos e aplica-

ções de novos produtos. 

Dessa forma, as novas tecnologias não podem ser ignoradas pelas empresas 

por dois motivos: são as fontes de novos mercados e oportunidades; substituem a 

tecnologia antiga (a empresa pode mesmo falir por não substituir a sua tecnologia). 

Variáveis ambientais 

A preocupação com o meio ambiente passou a ser um dos principais tópicos da 

vida moderna neste novo século, surgindo vários movimentos ambientalistas. 

Os profissionais de marketing estão sendo “obrigados” a fazer adaptações 

diferentes, a fim de lidar com a pressão das entidades e novas necessidades e 

desejos do consumidor em relação a considerações com o meio ambiente. Des-

sa forma, os profissionais de marketing devem considerar como ameaças qua-

tro tendências do meio ambiente, que são definidas como: escassez de maté-

rias-primas, aumento do custo de energia, aumento da poluição e intervenção 

governamental na administração de recursos naturais. 

Uma ameaça ao meio ambiente é um desafio apresentado por uma tendên-

cia desfavorável ou um distúrbio específico no meio ambiente e que levaria, na 

ausência de uma ação objetiva de marketing, à estagnação ou à falência da em-

presa, do produto ou da marca (KOTLER, 2000). 

Las Casas (2006) cita como exemplo empresas multinacionais, como a 3M, 

Procter & Gamble, Du Pont no que tange a investimentos na preservação do am-

biente. Os investimentos são os mais diversificados possíveis, variando desde 

pesados mecanismos que evitam a poluição até trabalhos ecológicos que envol-
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vem os profissionais de uma empresa. 

O quadro 4.4 mostra, de forma resumida, algumas tendências e oportuni-

dades de mercado que as empresas precisam analisar no âmbito ambiental 

(natural). 

ESCASSEz DE 
RECURSOS

• Água e ar pareciam recursos infinitos, contudo apre-

sentam graves problemas. 

• Poluição do ar (grandes cidades) e falta de água (em 

algumas partes do mundo). 

• Recursos como as  florestas  têm sido utilizados de 

forma inadequada. 

•  Recursos  não  renováveis  (petróleo)  apresentam 

sérios problemas.

AUmEnTO DO CUSTO 
DA EnERGIA

• Petróleo – problema para o crescimento econômico 

(grandes economias dependem deste recurso). 

• Procura de energias alternativas.

AUmEnTO DA 
POPULAçÃO

• Indústria tem sido responsável pela deteriorização da 

qualidade ambiental. 

• Tentativa de mudança das atitudes diante dos pro-

blemas ambientais – produção de mais produtos eco-

lógicos, recicláveis, biodegradáveis. 

•  Obrigações  ambientais  implicam  um  aumento  dos 

custos para a empresa, mas também a possibilidade 

de aumentar o lucro. 

• Existe nicho de mercado que se encontra disposto a 

pagar mais por produtos amigos do ambiente. Contu-

do, este nicho ainda é pequeno no mercado mundial. 

• Apesar do aumento da pressão ambiental, a empresa 

terá de conseguir encontrar um balanço entre as preo-

cupações ambientais e o negócio em si.
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InTERVEnçÃO 
GOVERnAmEnTAL 

nA GESTÃO DE 
RECURSOS nATURAIS

• Tentativa de influenciar as empresas a aceitar mais 

responsabilidade social. 

• Em alguns países, o Estado ajuda indústrias a atingir 

o nível de preocupação ambiental desejado, comparti-

lhando alguns custos. 

• Em países mais desenvolvidos, principalmente, exis-

tem muitas parcerias entre empresas e governo neste 

sentido. 

• Existem empresas também cujo esforço passa por 

desenvolver estratégias sustentadas de melhora-

mento do meio ambiente, respondendo à procura 

dos consumidores de produtos que não causam pe-

rigos ambientais.

Quadro 4.4 – Análise de algumas tendências no âmbito ambiental. Fonte: adaptado de Kotler 

e Armstrong (2003) 

O microambiente de Marketing

A tarefa da administração de Marketing é atrair clientes e relacionar-se com 

eles, oferecendo-lhes valor e satisfação. Mas essa tarefa não pode ser realiza-

da apenas pelos gerentes de marketing. O sucesso deles depende também de 

outros agentes do microambiente da empresa. Vamos analisar cada um deles 

juntamente com os ensinamentos de Kotler e Armstrong (2003). 

A empresa 

Os diretores de marketing devem trabalhar em consonância com o alto escalão 

e as diversas áreas e/ou departamentos da empresa (departamento Financeiro, 

P&D, departamento. Produção e Compras, de Contabilidade). O trabalho de-

senvolvido por estes departamentos referidos tem impacto nos planos e ações 

do departamento de marketing. De acordo com uma óptica de marketing, to-

das aquelas funções devem “pensar no consumidor” e trabalhar em harmonia 

de forma a proporcionar um nível superior de valor e satisfação do cliente. 
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Vejam a seguir elementos que compõem o ambiente interno de uma empresa:

ALTO ESCALÃO

O alto escalão estabelece a missão, os objetivos, as estra-

tégias mais amplas e a política da empresa. Os gerentes 

de marketing tomam decisões de acordo com os planos 

desenvolvidos por esses membros.

DEPARTAmEnTO 
FInAnCEIRO

Preocupação em encontrar e utilizar fundos para que o plano 

de marketing seja efetuado.

DEPARTAmEnTO 
DE P&D

Concentra-se em desenvolver produtos seguros e atraentes.

DEPARTAmEnTO 
DE COmPRAS

Preocupação em conseguir suprimentos e materiais.

DEPARTAmEnTO 
DE PRODUçÃO

Preocupação em produzir a quantidade de produtos desejada 

com a qualidade almejada.

DEPARTAmEnTO 
DE COnTABILI-

DADE

Preocupação em mensurar as receitas e os custos para aju-

dar o marketing a saber se seus objetivos estão sendo al-

cançados.

Quadro 4.5 – O ambiente interno da empresa. Fonte: adaptado de Kotler e Armstrong (2003) 

Fornecedores

Entende-se por fornecedores o conjunto de empresas e indivíduos que disponi-

bilizam os recursos necessários para a companhia e os seus concorrentes pode-

rem produzir os seus bens e prestar os seus serviços. 

Eles são um elo importante no sistema geral da empresa de oferta de valor 

ao consumidor e podem afetar seriamente o marketing, pois devemos conside-

rar a disponibilidade do seu fornecimento – atrasos, greves de trabalhadores, 

quedas de abastecimentos, que podem originar custos e alterar o nível de satis-
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fação dos clientes. Um aumento nos custos de suprimentos pode forçar a alta 

dos preços, o que pode prejudicar o volume de vendas da empresa. 

Intermediários de Marketing 

Estes consistem no conjunto de empresas que podem ajudar a organização a pro-

mover, vender e distribuir os seus bens aos consumidores finais. Incluem reven-

dedores, empresas de distribuição física, agências de serviços de marketing e in-

termediários financeiros. Dessa forma, são elementos fundamentais na criação 

de valor ao nível do sistema de distribuição, sendo que a empresa, tendo noção 

de que não depende somente da sua própria performance, deverá estabelecer re-

lações com um conjunto forte de fornecedores e intermediários, de forma a oti-

mizar o desempenho de todo o sistema. Nesta categoria estão incluídas: 

REVEnDEDORES (ATACADISTAS E VAREJISTAS)
Indivíduos e organizações que compram bens e serviços para voltarem a vender, 

obtendo uma margem de lucro inerente ao processo. 

Estas empresas, por vezes, poderão dispor de uma capacidade e poderes tais 

que lhe permitam ditar os termos e as regras dos contratos de distribuição, ou 

mesmo fechar a entrada de dado produto em mercados (elevado poder negocial).

EmPRESAS DE DISTRIBUIçÃO FíSICA OU OPERADORES LOGíSTICOS
Incluem empresas de armazenagem, transporte e outras que ajudam a empresa a 

estocar e entregar seus bens, do seu ponto de origem aos diversos destinos. 

Nas políticas de distribuição, é essencial determinar as formas de envio dos 

bens, tendo em conta fatores como o custo, a segurança e a rapidez de serviço.

AGênCIAS DE SERVIçOS DE mARkETInG
Incluem as empresas de pesquisa de marketing, agências de publicidade, firmas de 

media, empresas de consultoria de marketing e fornecedoras de outros serviços que 

ajudam a empresa a promover os seus produtos para os mercados corretos. A per-

formance destas firmas deve ser alvo de uma análise regular, sendo que, se poderão 

proceder a substituições a quando há desempenhos abaixo da média. 
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Intermediários financeiros: incluem bancos, companhias de crédito, em-

presas de seguros e outros negócios que podem ajudar a organização nas suas 

transações financeiras ou na constituição de seguros contra o risco associado à 

compra e venda de bens. 

Clientes 

As empresas devem estudar com especial atenção os seus mercados de clientes 

de forma bastante profunda, devido às características específicas inerentes a 

cada um. Podemos encontrar diversas categorias de mercados de clientes. 

mERCADOS DE 
COnSUmIDORES

Consistem em indivíduos e famílias que compram bens 

e serviços para consumo pessoal.

mERCADOS 
DE nEGóCIOS 
(BUSInESS 
mARkETS)

Compram bens e serviços para utilizarem posteriormente 

no seu próprio processo produtivo.

mERCADOS DE 
REVEnDA

Compram produtos e serviços para voltarem a vender, ob-

tendo assim uma margem de lucro.

mERCADOS 
InSTITUCIOnAIS

São constituídos por diversas instituições (escolas, hospi-

tais, prisões) que fornecem produtos e serviços às pessoas 

que estão ao seu cuidado.

mERCADOS 
GOVERnAmEnTAIS

São constituídos por agências de governo que compram 

os seus bens e serviços, tendo em vista a produção de 

serviços públicos ou a transferência dos bens e serviços 

para os que necessitam.

mERCADOS 
InTERnACIOnAIS

Consistem nos compradores que estão em outros países.
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Concorrentes 

Segundo o conceito de marketing, para ser bem-sucedida, a empresa deve satis-

fazer as necessidades e os desejos de seus clientes melhor que seus concorrentes. 

Portanto, os profissionais de Marketing não devem apenas visar às necessidades 

do público-alvo, mas também alcançar vantagens estratégicas, posicionando 

suas ofertas contra as de seus concorrentes na mente dos consumidores. 

Os economistas descrevem quatro tipos principais de concorrência (CHUR-

CHILL JR.; PETER, 2000), conforme mostra o quadro 4.6: 

TIPOS DE COnCORRênCIA DEFInIçÃO

COnCORRênCIA PURA

Um tipo de concorrência que ocorre quando 

há muitos vendedores de produtos idênticos e 

cada vendedor tem uma participação relativa-

mente pequena no mercado. Tanto comprado-

res como vendedores podem entrar facilmente 

no mercado.

Exemplo: mercados de hortifrutigranjeiros

COnCORRênCIA 
mOnOPOLISTA

Um tipo de concorrência que ocorre quando 

há muitos vendedores de produtos similares, 

mas com alguma diferenciação, e cada ven-

dedor tem uma participação relativamente 

pequena no mercado.

Exemplo: bancos competem com outros ban-

cos, cooperativas de crédito e instituições 

de poupança e empréstimos para fornecer 

serviços financeiros a indivíduos e empresas. 

Nesse sentido, forçam os profissionais de 

marketing a encontrar maneiras de distinguir 

seus produtos
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OLIGOPóLIO

Um tipo de concorrência que ocorre quando 

poucos vendedores de produtos muito simila-

res controlam a maior parte do mercado. 

Exemplo: viagens aéreas e serviço telefônico 

fixo. Esses são setores com altos custos iniciais, 

o que é uma razão importante para a existência 

de um pequeno número de concorrentes.

mOnOPóLIO

Uma situação em que uma única empresa ven-

de um produto em uma área de mercado, pos-

suindo grande controle sobre os preços que 

cobra. Os monopólios, porém, estão diminuin-

do muito na economia brasileira. As empresas 

telefônicas já foram monopólios nas regiões a 

que atendiam, mas a privatização e leis federais 

estimularam a concorrência no setor.

Quadro 4.6 – Tipos de concorrência. Fonte: adaptado de Churchill Jr. e Peter (2000) 

O ambiente competitivo 

O objetivo da análise do ambiente competitivo é ajudar as organizações a 

desenvolver uma vantagem competitiva (a capacidade de ter um desempe-

nho melhor que o dos concorrentes na oferta de algo que o mercado valori-

ze) e identificar as forças competitivas, que os profissionais de marketing 

devem levar em consideração em relação a como elas podem afetar o setor 

e a sua organização. Pensando nisso, Michael Porter (1986) elaborou o con-

ceito das “Cinco Forças” para analisar a estrutura de cada indústria (setor), 

o que depende da análise: da ameaça dos concorrentes, do poder de nego-

ciação dos clientes, do poder de negociação dos fornecedores, da ameaça de 

produtos ou serviços substitutos (alternativos) e dos movimentos da concor-

rência atual, conforme mostra a Figura 11.
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ENTRADA DE CONCORRENTES POTENCIAIS

PODER DOS 
COMPRADORES

PODER DOS
FORNECEDORES

PRODUTOS
SUBSTITUTOS

RIVALIDADE
ENTRE OS

CONCORRENTES

Figura 11 – Cinco forças competitivas de Porter. Fonte: Porter (1986) 

Rivalidade entre os concorrentes 

Quando falamos em concorrentes, pensamos em rivalidade, competição. Desta 

forma, todas as manobras realizadas pelas empresas objetivam conseguir uma 

posição mais favorável para a manutenção de um mercado ou ampliação deste. 

Às vezes empresas rivais competem agressivamente, não só em relação ao pre-

ço do produto, como também em relação à inovação, ao marketing etc. 

A empresa com maior flexibilidade para responder aos ataques da concor-

rência tem, sem dúvida, maiores chances de crescimento ou sobrevivência. 

Nesse aspecto deve-se analisar alguns fatores. 

•  Número de concorrentes

•  Taxa de crescimento da indústria



126 • capítulo 4

•  Diversidade de concorrentes

•  Complexidade e assimetria informacional

•  Nível de publicidade

Ameaça de novos entrantes ou de concorrentes potenciais 

Os novos concorrentes representam a ameaça de novas estratégias, respalda-

das no interesse de ganhar mercado, normalmente com investimentos consi-

deráveis para atingir seus objetivos. Sua entrada é dificultada, ou não, pela re-

ação dos concorrentes existentes e por barreiras à entrada como, por exemplo, 

tecnologia especializada, aspectos governamentais e diferenciação de produto 

(características que chamam a atenção do cliente para determinado produto). 

Caso haja barreiras de entradas que possam dificultar a sua inserção, fica 

mais difícil a sua fixação no mercado: a ameaça de entrada é pequena. Se o con-

corrente estabelecer-se pode haver perda de rentabilidade por parte de empre-

sa. Com a ajuda de barreiras ficará muito difícil para o concorrente “roubar” 

os melhores clientes; assim, caso o concorrente se estabeleça no mercado, ele 

eventualmente vai ficar com os piores clientes, portanto pensará duas vezes an-

tes de entrar no novo mercado. Essa ameaça também pode ser conhecida como 

ameaça da entrada de novos concorrentes, ou mesmo barreiras à entrada de 

concorrentes. Exemplos de barreiras à entrada.

•  A existência de barreiras de entrada (patentes, direitos etc.)

•  Acesso aos canais de distribuição

•  Diferenciação dos produtos

•  Exigências de capital

•  Políticas governamentais

•  Marca
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•  Vantagens absolutas de custo

•  Economia de escala

•  Custos de transição

Poder de barganha dos fornecedores 

Também descrito como mercado de insumos. Fornecedores de matérias-pri-

mas, componentes e serviços para a empresa podem ser uma fonte de poder. 

Basicamente, a força dos fornecedores, ou seu poder de barganha, está associa-

da à importância de sua participação em uma indústria, ou seja, quanto menor 

o número de fornecedores, mais forte é o seu poder de estabelecer as regras 

para as empresas que usam seus insumos. 

Fornecedores podem recusar-se a trabalhar com a empresa ou, por exem-

plo, cobrar preços excessivamente elevados para recursos únicos, ou ainda, se 

tiver grau de diferenciação dos insumos. Ter somente um fornecedor para a 

empresa pode ser um ponto fraco, caso o fornecedor venha a falir ou mesmo a 

elevar os preços de matérias-primas acima dos da concorrência. 

Poder de barganha dos compradores (clientes) 

Na outra ponta, os compradores exercem forte influência por exigirem, sem-

pre, mais qualidade por um preço menor. Da mesma forma que com os forne-

cedores, a grande concentração em vendas para poucos compradores permite 

a estes estabelecerem as regras de negociação. Os clientes têm poder de nego-

ciação quando existem no mercado: 

•  Preço da compra total

•  Disponibilidade de informação do comprador em relação ao produto

•  Existência de produtos substitutos
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Ameaça de produtos substitutos 

Novas alternativas de produção, novas tecnologias e a descoberta de novos usos 

para os produtos existentes atuam melhorando a relação entre preço e desem-

penho em comparação a um produto da indústria atual. Neste sentido, pode-

mos citar, por exemplo, o uso da fibra ótica para transmissão de dados e a tec-

nologia digital em telecomunicações. 

A existência de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado – os quais, 

analisados, desempenham funções equivalentes ou parecidas – é uma condição 

básica de barganha que pode afetar as empresas. Assim, os substitutos (bens ou 

serviços) podem limitar os lucros em tempos normais, como também podem re-

duzir as fontes de riqueza que a indústria pode obter em tempos de prosperidade. 

Outro fator seria que o produto comercializado ou produzido pela empresa 

pode tornar-se obsoleto com o tempo. Para isso não acontecer, é preciso inves-

tir em avanços tecnológicos, produzir um derivado ou mesmo um novo produ-

to. A organização deve ficar atenta às novas mudanças/tendências do mercado/

produto. Caso nada seja feito, a concorrência pode adquirir parte do mercado 

da empresa analisada. 

Estas cinco forças, em conjunto, determinam a lucratividade de uma indús-

tria. O importante é definir uma posição menos vulnerável a estas forças, que 

pode ser conseguida pelo fortalecimento do relacionamento com os clientes, 

pela diferenciação do produto (seja em suas características ou na forma como 

é comunicado ao cliente), pela diversificação da carteira de clientes e fornece-

dores (menor concentração de negócios nas mãos de poucos), pelo desenvolvi-

mento de novas tecnologias ou, o que é vital, pelo desenvolvimento da capaci-

dade de responder rapidamente a uma estratégia do concorrente. 

Públicos 

Público é um grupo que tem um atual ou potencial interesse ou que cause im-

pacto na capacidade de uma empresa atingir os seus objetivos. Podemos iden-

tificar sete diferentes tipos de público.

FInAnCEIRO
Influencia a capacidade da empresa de obter fundos (inclui 

bancos, casas de investimento e stakeholders) . 
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míDIA
Publica notícias, artigos e editoriais. Entre eles estão os jornais, 

revistas, emissoras de rádio e televisão. 

GOVERnA-
mEnTAL

Também contrário à sociedade capitalista, defendia a erradica-

ção de qualquer forma de opressão, inclusive.

GRUPOS DE 
InTERESSE 
(AçõES DE 
CIDADÃOS)

As decisões de marketing de uma empresa podem ser ques-

tionadas por organizações de consumidores, grupos ambientais, 

grupos minoritários e grupos de pressão. 

LOCAIS

Nesta categoria estão incluídos associações comunitárias e mo-

radores da região da empresa. Atente-se, por exemplo, na postu-

ra que muitas empresas têm adotado, promovendo encontros de 

atendimento, respondendo a questões e participando em causas 

da comunidade.

GERAL
A companhia deverá preocupar-se com as atitudes do público ge-

ral em relação a seus produtos e atividades, pois, como se sabe, a 

imagem pública de uma organização afeta as suas vendas.

InTERnO
Nesta categoria estão incluídos os seus funcionários, gerentes, 

diretores e voluntários. Grandes empresas utilizam boletins inter-

nos e outros meios para informar e motivar seu público interno. 

Uma organização tem que saber direcionar os seus planos de marketing 

para estes públicos ou para os seus mercados de clientes. 

Conhecendo os 4 Ps, 4 As e 4 Cs

Como visto na história do marketing, o composto mercadológico foi for/mula-

do primeiramente por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing (1960). O 

composto de marketing ou marketing mix trata do conjunto de pontos de inte-

resse para os quais as organizações devem estar atentas se desejam perseguir 

seus objetivos de marketing. O marketing mix se divide em 4 seções chamadas 
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dos “quatro pês”. Elas são: Produto, Preço, Praça (ponto de venda/distribuição) 

e Promoção (comunicação) e representam a visão da empresa. Os quatro fato-

res do composto de marketing estão inter-relacionados, ou seja,  decisões em 

uma área afetam ações em outra. 

Em 1990, Robert Lauterbom desenvolveu o conceito dos 4Cs: Cliente (necessi-

dades e desejos dos consumidores), Conveniência, Comunicação e Custo, com o 

objetivo de orientar as ações para o cliente. Segundo Robert Lauterbom, mais im-

portante que ter um produto ou serviço para ofertar é ter um cliente para satisfazer. 

Raimar Richers criou os 4 As: Análise, Adaptação, Ativação e Avaliação. Para 

que os 4 As do composto de marketing tenha lugar, eles precisam estar coor-

denados com as atividades de outras áreas funcionais da empresa e seguir os 

objetivos e as metas estabelecidos no planejamento de marketing.

Os profissionais de marketing usam estas variáveis para estabelecer um pla-

no de marketing. Para o plano de marketing ser bem sucedido, a estratégia tra-

çada para os compostos de marketing deve refletir a melhor proposta de valor 

para os consumidores de um mercado-alvo bem definido.

Nestes três conceitos a comunicação está presente, como pode ser visto a seguir:

4 Ps   
PROmOçÃO

Todas as tarefas de comunicação que visam promover o 

consumo do produto ou serviço, promoção de vendas, pu-

blicidade, força de vendas, relações públicas, marketing di-

reto, propaganda etc.

4 Cs 
COmUnICAçÃO

Comunicação – a comunicação é o momento da sedução que 

visa empolgar o cliente a comprar o serviço ou produto. Ela 

precisa ser objetiva e clara para informar os principais pontos 

e dar oportunidade para que o consumidor fantasie a oferta, 

sentindo-se envolvido e comprometido com ela.

4 As
ATIVAçÃO

Os elementos-chave da ativação são a distribuição (seleção dos 

canais), a logística (a entrega e armazenagem de produtos), a 

venda de pessoal (o esforço para efetuar a transferência de pos-

se do bem ou serviço) e o composto de comunicação (publici-

dade, promoção de vendas, relações públicas e merchandising).
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ATIVIDADE

Estudo de caso 

A mais nova representante da Avon: Barbie! 

Tradição em vendas 

“Ding-dong. É a Avon.” Com essa simples mensagem publicitária, transmitida há 112 anos, a 

Avon Products construiu uma empresa de produtos de beleza de quatro bilhões de dólares 

ao redor do mundo. Fundada em 1886 e incorporada à California Perfume Products, em 

1916, a Avon formou um exército de mulheres para vender seus produtos. Essas repre-

sentantes Avon – 40 milhões ao todo na história da empresa – encontravam as amigas e 

vizinhas em suas casas, mostravam os produtos, pegavam e entregavam os pedidos e rece-

biam uma comissão pelas vendas. Por meio das vendas diretas, a Avon desviou a batalha por 

espaço de varejo e atenção travada por seus concorrentes em lojas de departamentos num 

primeiro momento e mais tarde em lojas de descontos e supermercados. As vendas diretas 

também ofereciam praticidade para as clientes, e eram acompanhadas por conselhos de 

beleza de uma amiga. 

O plano da Avon funcionou bem. A maior parte de sua força de vendas de 500 mil membros 

nos Estados Unidos era constituída de donas de casa que precisavam de um dinheiro extra, 

mas que não queriam um trabalho fora de casa em período integral. Elas desenvolviam listas 

com nomes de amigas e vizinhas, a quem visitavam de tempos em tempos. Os clientes tam-

bém podiam entrar em contato com elas entre uma visita e outra. Recrutar vendedoras era 

fácil, e uma boa vendedora poderia desenvolver um núcleo fiel de clientes que compravam 

repetidamente. A Avon pagava às vendedoras uma comissão com base em suas vendas, e 

uma vendedora de sucesso poderia ganhar um bom dinheiro. 

Tempos de mudança 

Entretanto, durante as décadas de 1970 e 1980, o ambiente mudou. Para começar, mais 

mulheres foram trabalhar fora. Resultado: quando as representantes Avon tocavam a cam-

painha em geral não havia resposta. Em segundo lugar, muitas representantes Avon con-

cluíram que precisavam de mais do que um emprego que ocupasse parte de seu tempo, e a 

taxa de rotatividade anual da força de vendas subiu para mais de 200 por cento. Em terceiro 

lugar, devido às altas taxas de rotatividade da força de vendas, muitas clientes que queriam 

encontrar uma vendedora da Avon não conseguiam. Em quarto lugar, muitos concorrentes – 

como a Amway, a Mary Kay Cosmetics e a Tupperware – estavam competindo pelas pessoas 

interessadas em trabalhar com vendas diretas em período integral ou parcial. Para completar, 

além de todos esses fatores, um aumento na mobilidade da população norte-americana sig-
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nificava que tanto as clientes quanto as vendedoras estavam se deslocando. Com isso, era 

difícil para a vendedora estabelecer bases de clientes estáveis e fiéis. 

Uma nova estratégia 

Para lidar com esses problemas, em 1988, a Avon Products recrutou James E. Preston, que 

foi empossado presidente da empresa. Preston chegou à conclusão de que a Avon precisava 

rever suas estratégias de marketing. Para começar, ele redefiniu o negócio central da em-

presa – venda de cosméticos e perfumes – e passou a vender outros produtos. Em seguida, 

cortou drasticamente o preço dos produtos da Avon. Para finalizar, Preston implantou um 

novo programa de remuneração chamado ‘Liderança’. Esse programa permitia que as repre-

sentantes de vendas ganhassem mais de 21 por cento em bônus com base nas vendas das 

representantes recrutadas por elas. Essa venda multinível é comum entre as empresas de 

vendas diretas. Entretanto, no final de 1991, a Avon acabou com o programa, sob o argumen-

to de que não se encaixava com a cultura da empresa. 

Preston acreditava que a Avon negligenciava cerca de dez milhões de clientes antigas e 

potenciais. Essas clientes queriam comprar produtos Avon, mas a rotatividade da força de 

vendas fazia com que elas não soubessem como encontrar uma vendedora e fazer seu pedi-

do. Quatorze por cento das mulheres norte-americanas eram responsáveis por um terço das 

vendas da Avon. Outros 64 por cento eram clientes esporádicas. Essas clientes viam a Avon 

com bons olhos, mas não compravam seus produtos regularmente. Havia ainda 15 por cento 

que eram potencialmente receptivas à Avon, mas que não tinham interesse em ser atendidas 

por uma representante de vendas tradicional da empresa. 

Assim, Preston decidiu desenvolver outro programa, que ele chamou de ‘Avon Select’. Esse 

programa consistia de um catálogo e um número de telefone para discagem grátis, que per-

mitia a venda direta. Uma pesquisa da Avon revelou que sua cliente média tinha 45 anos e 

uma renda familiar anual inferior a 30 mil dólares. O objetivo da Avon era alcançar clientes 

mais jovens com uma renda mais alta. Preston achava que, com o catálogo e o número de 

discagem gratuita, a empresa cortaria a idade média do cliente para 38 anos e aumentaria 

a renda familiar para mais de 30 mil dólares. A Avon apoiou o programa lançando uma cam-

panha nacional que trazia o slogan: ‘Avon: a loja mais inteligente da cidade’. Para financiar a 

campanha, a empresa cortou comissões e incentivos de vendas e demitiu muitos executivos.. 

Como você deve ter imaginado, todas essas mudanças criaram muitos tumultos na Avon. Em 

um curto período de tempo, a operação norte-americana teve três diretores diferentes. En-

tretanto, Preston jurou dar continuidade às mudanças. Para manter os clientes, “mudamos e 

continuaremos mudando”, afirmou Preston. Para cumprir sua promessa, ele lançou em 1994 

uma campanha de 30 milhões de dólares com o seguinte tema: “Just another Avon Lady” 
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(“Mais uma representante Avon”). Pesquisas de marketing mostraram que, apesar de todas 

as mudanças na Avon, os consumidores ainda pensavam no ‘ding-dong’ e nas representan-

tes Avon quando se perguntava a eles o que associavam à empresa. 

Entre 1992 e 1996, as vendas e os lucros da Avon cresceram lentamente, mas com re-

gularidade, orientadas principalmente por vendas nos mercados internacionais. Então, em 

1997, a Avon anunciou o que poderia ser a sua mudança mais radical. Ela anunciou que 

logo, logo tentaria vender seus produtos através de lojas de varejo. Apesar de a empresa 

utilizar lojas de varejo em alguns mercados internacionais há anos, essa abordagem consistia 

numa novidade para o mercado norte-americano. Preston argumentou que muitas clientes 

simplesmente não tinham interesse em comprar através de venda pessoal. Para acalmar as 

440 mil representantes de vendas da empresa, a Avon disse que estudava dar a elas alguma 

participação no novo negócio, fosse por meio de franchising ou de referências das lojas. Ela 

também anunciou que diminuiria em 30 por cento sua linha de produtos, para alocar seus 

recursos de marketing em menos produtos, buscar a transformação das diversas marcas de 

produtos cosméticos e de cuidado para a pele em marcas globais e padronizar seus esforços 

promocionais, utilizando as mesmas promoções para seus produtos no mundo todo. 

Alcance global 

O alcance global da Avon e suas 2,3 milhões de representantes de vendas no mundo todo 

não passaram despercebidos por outras empresas em busca do mercado global. A Mattel, 

Inc. anunciou em 1997, que firmaria uma parceria com a Avon permitindo que suas repre-

sentantes vendessem a boneca Barbie. Em um teste feito em 1996, a Avon vendeu o equi-

valente a 43 milhões de dólares de duas versões de Barbie, além um milhão de dólares de 

outra versão em apenas duas semanas. Segundo Andrea Jung, diretora de marketing global 

da Avon: “Nosso poderoso canal de distribuição combinado com a poderosa marca deles 

gera uma oportunidade imensa”. 

Empresas como a Mattel são atraídas para forças de vendas diretas como a da Avon por 

diversos motivos. Em mercados internacionais, se as empresas utilizam uma força de vendas 

direta, não precisam depender dos varejistas. Além disso, em muitos países em desenvolvi-

mento, ser uma representante de vendas direta pode ser um emprego muito atraente para 

muitas mulheres, o que facilita o recrutamento. Mas há problemas. A rotatividade frequen-

temente é alta, e muitas representantes de vendas não são realmente comprometidas com 

a empresa. Além disso, muitas não têm treinamento formal em negócios ou as habilidades 

básicas necessárias para desempenhar suas funções. 

Apesar de a Avon e a Mattel limitarem a distribuição inicialmente ao mercado norte-ameri-

cano, elas planejavam ter representantes Avon vendendo bonecas Barbie na China na da 
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primavera de 1998. A Mattel lançaria uma ‘Barbie internacional’, mas ela não pareceria orien-

tal. Um teste anterior no Japão havia mostrado à Mattel que as orientais preferiam a Barbie 

com padrão norte-americano. A Avon também planejou lançar uma linha de cosméticos e 

perfumes da Barbie para garotas nos Estados Unidos e em outros países. 

No entanto, no início de 1998, o governo chinês acabou com os planos da Avon, proibindo as 

vendas diretas em todo o país. Os oficiais do governo estariam reagindo a denúncias sobre 

falsos planos de vendas, nos quais as vendedoras enganavam as inocentes clientes, fazendo 

com que elas gastassem suas economias com produtos de baixo preço e qualidade inferior. 

Além disso, os oficiais acreditavam que as empresas de vendas diretas utilizavam suas reuniões 

de vendas para iniciar sociedades secretas e vender produtos contrabandeados e falsificados. 

A proibição gerou protestos de empresas atingidas, como a Avon, a Mary Kay e a Amway. 

Até mesmo o governo dos Estados Unidos protestou. Além disso, milhares de vendedoras 

protestaram em muitas cidades chinesas contra a perda de seu emprego. Entretanto, em 

meados de junho de 1998, a Avon foi bem-sucedida em sua negociação com o governo 

chinês e reiniciou seus negócios no país. A Avon concordou em operar como um atacadista, 

vendendo seus produtos para lojas de varejo e convertendo suas 75 centrais em outlets. O 

novo acordo levou as 50 mil representantes de vendas da Avon a perder seu emprego. 

Apesar dos obstáculos, a Avon e outras empresas estão confiantes em entrar no mercado 

chinês. A China foi responsável por cerca de apenas 1,5 por cento das vendas da Avon em 

1998, mas seu potencial é enorme. Muitos consumidores chineses têm pouco dinheiro, não 

possuem cartão de crédito, não têm telefone e nenhuma maneira direta de obter mercado-

rias. Os meios de distribuição mais comuns são o correio, a entrega de porta em porta e a 

distribuição na rua. Há também algumas bases de dados de clientes que podem ser utilizadas 

em ações de marketing direto. 

No entanto, a população chinesa está se tornando um grupo perspicaz que prefere produtos de 

qualidade que atendam a suas necessidades. Os clientes chineses acreditam que promoções 

agressivas barateiam o produto. Eles gostam dos produtos fabricados nos Estados Unidos, que 

as empresas promovem de maneira elegante, e gostam particularmente de cosméticos, joias e 

produtos ligados ao entretenimento, especialmente se forem associados a celebridades. 

Os profissionais de marketing direto também estão aprendendo que não devem ver a China como 

um único mercado. O estereótipo do 1,3 bilhão de pessoas de baixa renda que vive na zona rural 

simplesmente não é verdadeiro. A China tem a maior população urbana do mundo. Em 2000, 

profissionais de marketing perceberam que o verdadeiro mercado chinês é constituído por 400 

milhões de consumidores que vivem em um conjunto de centros urbanos na costa chinesa. 

A Avon mostrou sua disposição de mudar e enfrentar desafios. Levar a Barbie para a China 

é apenas o desafio mais recente. 
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Fonte: Kotler; Armstrong (2003) < http://www.prenhall.com/kotler_br/> 

01. Quais participantes no microambiente e quais forças no macroambiente da Avon foram 

importantes para moldar suas estratégias de marketing?

02. Quais fatores microambientais e macroambientais a Avon e a Mattel devem considerar à 

medida que entram em mercados internacionais? 

03. Analise a estratégia de marketing da Avon nos Estados Unidos. Quais recomendações 

você daria para ajudar a Avon a melhorar sua estratégia de marketing nos Estados Unidos? 

RESUmO
Neste tema, vimos e analisamos: 

•  As principais características do ambiente mercadológico; 

•  A importância e a influência das variáveis demográficas, político-legais, socioculturais, eco-

nômicas, tecnológicas e naturais podem exercer sobre a administração mercadológica, e, 

•  As dimensões competitivas e sua importância para os profissionais de marketing. 

LEITURA
Para melhor entendimento desse assunto, acesse os sites e leia outros artigos e livros sobre 

análise do ambiente de marketing

• A Nova Classe Média brasileira e a criação da “área VIP”

Revista Exame – Ed. Abril

Disponível em: <http://exame.abril.com.br>.

• Planejamento estratégico: recomendações sobre os ambientes externo e interno

José Celso Contador

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a07v35n2.pdf>.

•  Para conhecer mais sobre as leis federais que afetam o marketing, leia o texto “Leis que 

afetam o marketing”, em: CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para o 

cliente. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003 p. 31-33.

•  Para  que  você  compreenda  um pouco mais  da  importância  de  conhecer  o  ambiente  e 

monitorar as manobras da concorrência, leia o livro: TZU, S. A arte da guerra. ed. (em portu-

guês). São Paulo: Martin Claret, 2005.
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Introdução

Uma vez que a empresa tenha decidido sua estratégia de segmentação e posi-

cionamento a partir da análise das oportunidades de mercado, é preciso deta-

lhar o composto de marketing, ou mix de marketing. O composto, ou mix de 

marketing é o conjunto de instrumentos de marketing que a empresa utiliza 

para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. 

Vejamos o caso a seguir: 

“A L`Oreal vende artigos de toilet e cosmética a consumidores de todo o mun-

do, tendo várias marcas de xampu, condicionadores, gel e outros artigos que são 

misturas cuidadosas de químicos com diferentes cheiros e cores, mas a L`Oreal 

sabe que quando os vende está vendendo muito mais do que uma garrafa colori-

da ou conjunto de fragrâncias, ela vende o que o líquido pode fazer pela mulher 

que o usa. Muitos consumidores acreditam que o seu xampu favorito faz mais do 

que simplesmente lavar, faz sentir uma sensação de bem-estar individual. 

A L`Oreal investe cerca de 180 milhões de libras por ano em pesquisa e de-

senvolvimento, de modo a conseguir satisfazer os desejos dos exigentes consu-

midores. Todos os benefícios que decorram da inovação são promovidos junto 

aos consumidores, como a superioridade da performance da marca L`Oreal. 

As marcas de cuidados capilares têm tido boas performances porque a pro-

paganda tem sido direcionada à promoção do xampu como um prazer, e não 

como um simples gesto de lavar o cabelo. As empresas também têm apostado 

no nome como um atributo importante do produto. Nomes como Sexy e Sonho 

de Cabelo Sensacional sugerem que o xampu e o condicionador irão fazer mais 

do que simplesmente lavar o cabelo. 

A L`Oreal tem grande preocupação com as embalagens que usa para os 

seus produtos. Para os consumidores, a garrafa e a embalagem são os símbolos 

mais tangíveis da imagem do produto. As garrafas devem transmitir sensação 

de conforto, terem abertura fácil e ajudar a diferenciar o produto face a outros 

produtos nas prateleiras das lojas. Assim, quando uma mulher compra um pro-

duto L`Oreal, compra muito mais do que um simples fluido. A imagem do pro-

duto, as promessas, as sensações, o nome e a embalagem, tudo isso faz parte do 

“produto total” (KOTLER, 2000).” 

Nesse caso, L`Oreal mostra que, para esta empresa, os artigos de toilet e cos-

mética são mais do que simplesmente artigos de toilet e cosmética, e que esses 

produtos representam muito mais que simples artigos de toilet e cosméticos...
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Dessa forma, este capítulo se inicia com uma questão aparentemente sim-

ples: O que é um produto? 

OBJETIVOS

Após respondermos a essa questão inicial, esperamos que você seja capaz de: 

Definir e descrever o que é produto e quais são os tipos de produtos; 

Reconhecer as decisões que as empresas tomam em três níveis quando desenvolvem linhas e 

mixes de produtos: composto de produto, linhas de produto e decisões individuais de produto; 

Descrever e definir o que é marca, suas principais características e estratégias. 

REFLEXÃO

Você se lembra das marcas que dominavam o mercado até a década de 1990?

Muitas marcas tornaram-se sinônimos de categorias de produtos, como a Gillette, Band-Aid, 

Danone, Maisena e Omo. Porém, de uns tempos para cá, esta liderança foi abalada. Entram 

em cena as pequenas e médias empresas nacionais com suas marcas talibãs, que por meio 

de operações enxutas chegam a custar nas prateleiras menos da metade do preço das mar-

cas tradicionais. Assim, elas vêm “comendo pelas beiradas” o mercado de grandes marcas. 

Fique atento ao fabuloso mundo das marcas! 

Conceito de produtos

Um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aqui-

sição, uso ou consumo e para satisfazer uma necessidade ou desejo. Os pro-

dutos comercializados incluem bens físicos, serviços, experiências, eventos, 

pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003). 

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

não se trata somente de algo tangível (palpável ou físico), que compramos e le-

vamos para casa. Muitas vezes estão, junto a ele, serviços, como as férias em um 

hotel fazenda ou um show de rock, ou uma consulta médica. 

A Sadia, fabricante de alimentos, conhecedora de que as mulheres atualmen-
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te estão muito mais ocupadas (conclusão decorrente de uma efetiva análise am-

biental), sabendo que elas estão no mercado de trabalho e têm pouco tempo para 

se dedicar ao marido e aos filhos, passou a oferecer uma linha de produtos conge-

lados. Quando a empresa ofereceu sua nova linha de produtos, ela não salientou 

suas qualidades, e sim sugeriu o benefício da liberdade, que é algo de que as mu-

lheres se vangloriam nos dias de hoje. Nesse caso, fica explícito que o conceito de 

liberdade é muito mais valorizado do que o produto em si, e as consumidoras que 

desejam a liberdade em seus casamentos compram esses produtos. 

Ao planejar sua oferta ao mercado, o profissional de marketing precisa pensar 

nos atributos, nos benefícios e nos custos para quem compra, e os compradores foca-

lizam, de forma geral, os benefícios e os custos do produto (URDAN; URDAN, 2006). 

Níveis de produto 

O profissional de marketing precisa pensar em três níveis de produtos e servi-

ços, conforme mostra a Figura 12 (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

EMBALAGEM

NOME DE
MARCA

NÍVEL DE
QUALIDADE

CARACTE-
RÍSTICAS

DESIGN

GARANTIA

SERVIÇOS
PÓS-COMPRA

ENTREGA E
CRÉDITO

INSTALAÇÃO

BENEFÍCIO
OU SERVIÇO

CENTRAL

PRODUTO NÚCLEO

PRODUTO AMPLIADO

PRODUTO BÁSICO

Figura 12 – Três níveis de produtos. Fonte: Kotler e Armstrong (2003) 
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BEnEFíCIO OU 
PRODUTO/
SERVIçO 
CEnTRAL

É o benefício fundamental ou serviço que o cliente está 

realmente comprando, que aborda a questão: o que o com-

prador está realmente levando? 

PRODUTO 
BáSICO

No segundo nível, o profissional de marketing deve transfor-

mar o benefício central em um produto básico, podendo ter 

até cinco características – nível de qualidade, característica, 

design, um nome de marca e embalagem.

PRODUTO 
AmPLIADO

No terceiro nível, ele prepara um produto esperado (ampliado), 

oferecendo uma série de benefícios e serviços agregados ao 

produto adquirido pelo comprador.

Tipos de produtos 

Kotler (2006) nos mostra, de uma forma tradicional, que as empresas classifi-

cam os produtos de acordo com essas características: durabilidade, tangibili-

dade e uso (de consumo ou industriais), e cada tipo de produto exige uma estra-

tégia adequada de mix de marketing. 

Quanto à durabilidade e tangibilidade: 

BEnS nÃO 
DURáVEIS

São bens tangíveis que são consumidos rapidamente e usados 

em poucas vezes. Exemplo: cigarros, refrigerantes, fósforos.

BEnS 
DURáVEIS

São bens tangíveis que sobrevivem a muitos usos. Exemplo: 

ferramentas, eletrodomésticos, automóveis.

SERVIçOS
São intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. Exemplo: ser-

viços de manicures, cabeleireiros, consertos, consultas médicas.
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Quanto ao uso (tipo de cliente)

Podem ser classificados em produtos de consumo (comprados por consumido-

res finais para uso próprio) e produtos empresariais (são comprados para proces-

samento posterior ou para uso na gestão de um negócio). O Quadro 5.1 mostra 

uma subdivisão de tipos de uso de um produto para consumo final e empresarial.

PRODUTOS 
DE COnSU-

mO

Bens de

conveniência

Bens e serviços que o consumidor compra com bas-

tante frequência, com o mínimo de comparação, de 

baixo preço e disponíveis num grande número de es-

tabelecimentos. Ex.: sabonetes, jornais, cigarros.

Bens de

compra

comparada

Produtos de consumo comprados com menos frequên-

cia e cuidadosamente comparados pelos consumido-

res em termos de adequação, qualidade, preço, estilo e 

marcas. Ex.: aparelhos eletrodomésticos, carros.

Bens de 

especialidade

Produtos de consumo com características únicas ou 

identificação de marca, em função das quais vários 

consumidores dispõem-se a fazer um esforço espe-

cial de compra. Ex.: computador pessoal. Carros de 

luxo, televisores tela grande, helicópteros.

Bens não 

procurados

Produtos de consumo que o consumidor não conhece, 

ou se conhece, normalmente não pensa em comprar. 

Ex.: seguros de vida, enciclopédias, lotes em cemitérios.

PRODUTOS 
EmPRESA-

RIAIS

Materiais e 

peças

Produtos que vão ser incorporados no processo de 

produção.

Bens de 

capital

Bens de longa duração que facilitam o desenvolvimento 

ou o gerenciamento do produto acabado. Podem ser 

divididos em instalação e equipamentos. Exemplos: edi-

fícios, equipamento informático, geradores etc.

Suprimentos 

e serviços 

empresariais

Bens de curta duração que facilitam desenvolvimento 

ou o gerenciamento do produto acabado. Exemplos 

de Fornecimento: energia, óleo, papel e Exemplos de 

Serviços: serviços de manutenção e reparação (jardina-

gem, limpeza de janelas, reparação de computadores).

Quadro 5.1 – Tipos de produtos quanto ao uso. Fonte: adaptado de Kotler (2006) 
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Decisões do composto de produtos 

Um composto de produtos (mix de produtos) é o conjunto de todos os produtos e 

itens que um vendedor põe à venda. Na verdade, quase toda empresa comerciali-

za mais de um produto. Os gerentes formam uma linha de produtos desenvolven-

do, produzindo e vendendo itens com certa relação entre si. (URDAN; URDAN, 

2006). Por exemplo, a Avon possui quatro grandes linhas de produtos: cosmé-

ticos, moda, itens de uso domésticos e joias, e cada linha de produtos consiste 

em diversas sub-linhas (a linha de cosméticos se subdivide em batons, rímel, pó 

compacto etc) e cada sub-linha tem muitos itens individuais. Em geral, o mix de 

produtos da Avon inclui 1.300 itens (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Em relação à decisão do mix de produtos, existem quatro dimensões impor-

tantes, conforme mostra a Figura 13 (KOTLER, 1998). 

Abrangência – Número de
diferentes linhas de produtos

Produtividade – número de versões
para cada linha de produto

Extensão – Número total de tens
em cada linha de produtos

Mix de produtos – todas
as linhas de produtos e
itens oferecidos

CO
NS

IS
TÊ

NC
IA

Figura 13 – Decisões do mix de produtos. Fonte: Kotler e Armstrong (2003) 

Abrangência: refere-se à quantidade de diferentes linhas de produto que a 

empresa oferece. 

PROFUnDIDADE
Refere-se à quantidade de opções que são oferecidas em 

cada linha de produto. 

EXTEnSÃO Refere-se ao número total de itens do mix.
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COnSISTênCIA

Refere-se à proximidade com que as várias linhas de produtos es-

tão ligadas quanto ao uso final, às exigências de produção, aos ca-

nais de distribuição ou a algum outro critério. Quanto à consistência, 

podemos dizer que ela existe nesse mix de produtos, uma vez que 

os produtos envolvem bens de consumo não duráveis, alimentícios, 

e que utilizam os mesmos tipos de canais de distribuição.

De acordo com as anotações de ALMEIDA (2008), a Parmalat apresentou 

crescimento muito rápido, tornando-se uma das maiores empresas alimentí-

cias do Brasil em pouco mais de uma década. Apesar de hoje sua matriz estar 

envolta em uma crise financeira, sua história no Brasil é muito interessante. 

Depois de construir uma imagem forte na linha de leites com as campanhas 

dos “Mamíferos”, ela estendeu sua marca para outras categorias. Veja sua lista 

de produtos na Figura 14. 

LEITE LONGA VIDA MASSAS CEREAIS
PARMALAT

DERIVADOS
DE TOMATE

• Biscoito de leite
com recheio de 
chocolate
vitaminado
• Biscoito de
leite c/ coco
vitaminado
recheado
vitaminado
Morango
• Wafer morango/
Wafer chocolate
• Palitos de
chocolate
• Biscoito água
e sal Maria
• Vitaminado
• Biscoito maizena
• Vitaminado

• Parmalat
integral
• Parmalat
semi-desnatado
• Parmalat
desnatado
• Parmalat
dietalat
• Parmalat
light
• Parmalat
lactose
reduzida
• Alimba
semi-
desnatado
• Alimba
desnatado

• Spaghetti
• Spaghettini
• Fettuccine
• Cavatappi
• Farfalle
• Fusilli
• Penne
• Rigate
• Rigatoni

• Cereal de
milho com
chocolate
• Choco Bol
• Cereal de
Aveia c/
marshmallows
• Corn Flakes

• Polpa de
tomate

• Molho de
tomate
• Tomate
sem pele
em
pedaços

BISCOITOS

PR
OF

UN
DI

DA
DE

EXTENSÃO

Figura 14 – Abrangência, extensão e profundidade de composto de produtos selecionados 

da Parmalat. Fonte: Almeida (2008) 
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As quatro dimensões do mix de produtos permitem à empresa expandir 

seus negócios de quatro maneiras (ALMEIDA, 2008). 

• Pode-se adicionar novas linhas de produtos, ampliando assim a abrangência do seu mix. 

• Pode-se aumentar a extensão de cada linha de produtos. 

• Pode-se adicionar mais opções para cada produto e aprofundar seu mix. 

• Pode-se perseguir maior consistência na linha de produtos. 

Mas, antes de tomar qualquer decisão sobre o seu mix de produtos, é impor-

tante que análises de viabilidade, de custo, de benefício e de retorno sejam feitas, 

para que ações precipitadas não venham a gerar prejuízos depois de implantadas. 

Decisões de linhas de produtos 

De modo geral, uma empresa oferece uma variedade de linhas de produto 

voltadas para diferentes mercados-alvo. A abrangência, a profundidade e a 

extensão irão depender do potencial e da segmentação dos mercados, que 

serão escolhidos em função da consistência que for possível manter entre as 

linhas. Com maior consistência, existirão mais fatores em comum e maior 

sinergia entre as linhas, sendo possível à empresa explorar competências 

comuns (ALMEIDA, 2008). 

A Parmalat, por exemplo, partiu de sua reputação em leites para oferecer 

outros produtos alimentícios matinais e, depois, outros ligados à sua ima-

gem italiana, atingindo os mercados de massas e molhos. A empresa deve 

gerenciar suas linhas de produto para que, de acordo com oportunidades e 

demandas de mercado, ela possa lançar novos produtos, modificar e atua-

lizar os produtos existentes e retirar do mercado os que perdem demanda e 

se tornam obsoletos. 

Os gerentes de linhas de produto precisam conhecer as vendas e os lucros de 

cada item em sua linha para determinar quais deles deverão aumentar, manter, co-

lher ou abandonar, além de entender o perfil de mercado de cada linha. 

Vamos ver, a seguir, um exemplo de análise de vendas e lucros feita por 

Kotler (1998).
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CONTRIBUIÇÃO PARA
VENDAS E LUCROS

ITEM DE PRODUTO

VENDAS 
LUCRO

Figura 15 – Gráfico de vendas e lucros de uma linha de produtos. Fonte: Almeida (2008) 

De acordo com Almeida (2008), a figura 15 nos mostra um gráfico de vendas 

e lucros de uma linha de produtos com cinco itens. O primeiro item é responsá-

vel por 50% do total das vendas e 30% do total do lucro. Os primeiros dois itens 

correspondem a 80% do total das vendas e a 60% do total do lucro. 

Se esses dois itens forem repentinamente atacados por um concorrente, as 

vendas e a lucratividade da linha poderão entrar em colapso. Uma alta concen-

tração de vendas em poucos itens significa que a linha é vulnerável. Portanto, 

esses itens devem ser cuidadosamente monitorados e protegidos. 

Em contrapartida, o último item contribui com apenas 5% das vendas e dos 

lucros da linha de produtos; logo, o gerente pode considerar o abandono desse 

item, a menos que ele tenha forte potencial de crescimento, afinal esse gráfico 

não pode nos dizer se esse não é o último lançamento da empresa, que acaba 

de atingir o mercado. 

Sobre o perfil de mercado, o gerente de linha de produtos deve sempre rever 

a posição dos seus produtos em relação às linhas da concorrência. Para isso, 

ele pode elaborar um mapa de produtos que mostra quais itens do concorrente 

estão competindo com os seus itens, além de revelar as possíveis localizações 

para novos itens e identificar os segmentos de mercado. 

Com essas análises, o gerente deve considerar as decisões a respeito da ex-

tensão, da modernização, da caracterização e da redução da linha de produtos 

e planejar as estratégias de marketing corretas. 
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Decisões individuais de produtos 

Desenvolver um produto ou serviço envolve definir os benefícios que ele ofe-

recerá. Esses benefícios são comunicados e entregues por meio de atributos 

(qualidade, características, estilo e design), embalagem, rotulagem, serviços de 

suporte e assistência ao produto e marca (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Atributos (características) do produto 

Os atributos são características tangíveis dos produtos, tais como qualidade, 

principais características, estilo e design. 

Qualidade do produto

A qualidade tem duas dimensões: nível e consistência. 

No desenvolvimento de um produto, a primeira coisa que o profissional de 

marketing tem que fazer é escolher um nível de qualidade do produto que dará 

apoio à posição do produto no mercado-alvo, significando, portanto, qualidade 

de desempenho. Deste modo, quando se define o nível de qualidade, deve-se 

atentar a alguns aspectos, como: durabilidade, precisão e facilidade de manu-

seio e reparo. Além da definição de nível de qualidade, alta qualidade pode sig-

nificar altos níveis de consistência de qualidade, ou qualidade de conformida-

de, sem defeitos e consistente na procura de satisfazer o mercado-alvo que se 

propõe atingir. Um exemplo desta situação é o caso da Nissan e da Rolls-Royce. 

A Nissan não tem a mesma performance que a Rolls-Royce, mas consegue, de 

forma consistente, responder às necessidades e aos níveis de expectativas do 

mercado alvo que procura satisfazer. 

Características fundamentais do produto

São características que as empresas adotam em seus produtos para se diferen-

ciar dos seus concorrentes. Uma das formas de ganhar posição diante dos con-

correntes é introduzir melhorias no produto e, dessa forma, acrescentar valor e 

responder às necessidades dos clientes, antes que os concorrentes o façam. As 

empresas devem estar atentas às características que são mais valorizadas pe-

los clientes; contudo, cada característica introduzida tem que ser analisada por 

dois componentes: valor para o consumidor e custos para a empresa. Caracte-

rísticas que os consumidores valorizam muito devem ser adotadas, de forma a 
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cobrir o aumento de custos que a empresa terá. 

Estilo e design do produto

Outra forma de adicionar valor ao cliente é por meio de design e estilo distin-

tivos do produto. Algumas organizações incorporaram o estilo e o design na 

sua cultura organizacional. Todavia, existem muitas organizações que não têm 

sensibilidade para o design dos seus produtos, o que faz com que os seus pro-

dutos tenham um design comum aos olhos dos consumidores. Design é um con-

ceito mais amplo que estilo. Estilo simplesmente descreve a aparência de um 

produto. Diferentemente do estilo, design é algo que faz parte do “coração” do 

produto. Um produto com bom design contribui tanto para a utilidade como 

para a sua aparência. Um produto com bom design consegue atrair atenção, au-

mentar o seu desempenho, diminuir custos e ainda criar uma forte vantagem 

competitiva no mercado-alvo. 

Embalagem 

Podemos definir a embalagem como o conjunto de atividades relativas ao pro-

jeto e desenvolvimento do recipiente ou envoltório de um produto (KOTLER, 

2000). Então, a atividade de embalagem consiste na atividade de design e pro-

dução de recipientes para o produto e, para muitas empresas, a embalagem e a 

rotulagem são elementos da estratégia do produto – uma vez que maioria dos 

produtos deve ser embalada e rotulada – e, portanto, merecem todo cuidado. 

CURIOSIDADE

O leite condensado da Nestlé é um produto internacional dessa 

empresa suíça. Entretanto, o nome utilizado no Brasil (Moça) e o 

design da lata foram criados no nosso país, o maior mercado da 

empresa para esse produto. De fato o design diferenciado da em-

balagem contribui para o valor do produto – que possui qualidade e 

tradição – e dificulta sua cópia (KOTLER, 2006)”. É importante res-

saltar que o Leite Moça apesar de ser um produto internacional é 

produzido no Brasil e a sua embalagem sofreu alterações a pedido dos consumidores brasileiros.
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Ela pode ser composta por: 

embalagem primária, onde é armazenado o produto em si, como o frasco de um per-

fume ou a garrafa de um vinho; 

embalagem secundária, que é uma proteção da embalagem primária, como a caixa 

de papel onde é colocada a garrafa do vinho ou do uísque; 

embalagem de remessa, que acondiciona um lote para transporte, como a caixa de 

papelão onde colocamos meia dúzia de caixas de vinho. 

A embalagem passou a ser uma poderosa ferramenta de marketing, pois 

embalagens bem desenhadas podem criar valores de conveniência e promo-

cionais, além de serem um fator de influência à decisão de compra. 

Desenvolver uma embalagem requer algumas decisões. A primeira tarefa é de-

finir a função da embalagem do produto, ou seja, o que ela é e faz para o produto 

em questão. Para isso, devem ser tomadas decisões sobre elementos adicionais – 

tamanho, forma, materiais, cores, texto e localização da marca. Além disso, deve 

ser considerado o uso de mecanismos que garantam a não violação do produto. 

É importante lembrar que os diversos elementos da embalagem devem es-

tar harmonizados com as decisões sobre determinação de preço, propaganda e 

outros fatores de marketing (KOTLER, 2000). 

Rotulagem 

O rótulo é o projeto gráfico que compõe a embalagem, podendo ser simples, 

como uma etiqueta colada, ou um produto visual elaborado. Em muitas cate-

gorias, ele contém informações importantes sobre o produto, sendo, em alguns 

casos, alimentos ou remédios, por exemplo, regulamentado por leis específi-

cas. Os cigarros também são uma categoria especial e suas embalagens devem 

conter advertências estabelecidas pelo Ministério da Saúde (ALMEIDA, 2008). 

Eles podem desempenhar diversas funções: 

identificar o produto ou a marca; 

classificar o produto; 
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descrever o produto (quem o fez e como usá-lo); 

promover o produto (ilustrações atraentes). É importante também que os rótulos 

sejam sempre renovados, uma vez que eles acabam ficando desatualizados com o 

passar do tempo. 

Serviços de suporte e assistência ao produto 

Serviços de suporte ao produto são um componente que amplia o produto pro-

priamente dito, isto é, são serviços que a empresa presta com o objetivo de fide-

lizar o cliente e aumentar o valor do produto. Estes serviços estão cada vez mais 

generalizados, pois, após diversos estudos, concluiu-se que fica mais barato e é 

mais rentável para a empresa fidelizar clientes do que atrair novos ou recuperar 

clientes. Quando a empresa decide sobre a introdução de um serviço, ela tem 

que analisar a importância deste para a empresa e se é capaz de satisfazer às 

necessidades dos consumidores (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Estabelecimento de marca de produtos 

Como esse item é de extrema importância, deixaremos para falar dele no final 

do capítulo e com um certo destaque, já que contém muitas informações de 

decisões específicas. 

O que é Marca? 

Segundo Kotler (2000), marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, 

ou uma combinação deles, que pretende identificar os bens ou serviços de uma 

empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência. Ela é, por-

tanto, a identificação de um produto. 

A marca cumpre funções muito importantes tanto para o consumidor como 

para o fabricante. Ela resume uma série de informações com as quais o consu-

midor gastou tempo e se esforço para obter, e permite que ele volte e compre de 

novo aquilo de que gostou, gerando a fidelização. 
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ATEnçÃO

De acordo com a lei das marcas comerciais, a empresa adquire direitos exclusivos e vitalícios 

sobre o uso do nome de marca. As marcas diferem de outras propriedades como patentes e 

direitos autorais, que possuem datas de expiração. 

Para o fabricante, a marca permite que seus clientes reconheçam todo o 

esforço que ele faz para melhor atendê-lo e permite, ainda, aos canais inter-

mediários, identificar quais fabricantes são mais atrativos para seus clientes, 

permitindo oferecê-los com maior frequência. 

Uma marca é essencialmente uma promessa da empresa de fornecer uma sé-

rie específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores. E é aí 

que entra a essência do trabalho de marketing: criar, manter, proteger e melhorar 

uma marca. Uma marca pode trazer até seis níveis de significado (KOTLER, 2000): 

ATRIBUTOS
Uma marca traz à mente certos atributos. Por exemplo: a 

Mercedes sugere automóveis caros, bem construídos, du-

ráveis e de alto prestígio.

BEnEFíCIOS

Os atributos devem ser traduzidos em benefícios funcionais e 

emocionais. Por exemplo: o atributo “durável” poderia traduzir 

o benefício funcional “não terei de comprar outro carro por 

muitos anos”; já o atributo “caro” poderia traduzir o benefício 

emocional “o carro me faz sentir admirado”. 

VALORES
A marca também diz algo sobre os valores da empresa. 

Por exemplo: a Mercedes simboliza alto desempenho, se-

gurança e prestígio.

CULTURA
A marca pode representar certa cultura. Por exemplo: a Mer-

cedes representa a cultura germânica – organizada, eficiente, 

preocupada com a qualidade. 
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PERSOnALIDADE
A marca pode projetar certa personalidade. Por exemplo: a 

Mercedes pode sugerir um chefe decidido (pessoa), um leão 

poderoso (animal) ou um palácio austero (objeto). 

USUáRIO

A marca sugere o tipo de consumidor que compra ou usa o 

produto. Por exemplo: poderíamos esperar ver um alto exe-

cutivo de 55 anos, e não uma secretária de 20 anos, usando 

uma Mercedes.

Os significados mais permanentes de uma marca são seus valores, cultura e 

personalidade, pois são eles que definem a essência da marca. Todos os seis as-

pectos são muito importantes. A diferença é que valores, cultura e personalidade 

são aspectos mais abstratos, que levam mais tempo para se construir, e que es-

tão ligados à imagem da marca. Essência, neste caso está no sentido de formar a 

“alma” do produto. Atributos, benefícios e usuários são igualmente importantes, 

mas estão ligados aos aspectos específicos do produto e de quem os usa. Cabe, 

portanto, ao profissional de marketing, tratar a marca não apenas como um 

nome, mas sim desenvolver profundas associações positivas em relação a ela. 

Valor patrimonial de uma marca 

Segundo Almeida (2008), criar uma marca, divulgar suas características, forne-

cer informações, tirar dúvidas e oferecer argumentos de que ela é melhor que a 

do concorrente, tudo isso leva tempo e dinheiro. O que diferencia uma marca 

nova, que está entrando no mercado, de uma marca tradicional, de sucesso e já 

estabelecida é o resultado de todos os recursos que foram investidos ao longo 

do tempo pela marca estabelecida para que ela atingisse a posição de sucesso 

de que desfruta hoje. O valor desta posição atual é denominado Patrimônio de 

Marca (em inglês, Brand Equity). 

Aferir o real valor patrimonial de uma marca é difícil, pois baseia-se na 

lealdade dos consumidores à marca, na importância do nome, na qualidade 

percebida e em outros ativos, como patentes, marcas comerciais e canais de 

distribuição. O valor de uma marca consiste num importante ativo de qualquer 

empresa (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

O quadro 5.2 traz a classificação das 50 marcas mais valiosas do Brasil, de 

acordo com a Brand Analytics (2011). 
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AS 50 mAIS VALIOSAS
Evolução do valor das marcas brasileiras

P
O
S
I
ç
Ã
O

Marcas

US$ milhões Variação (em %)

2008 2009 2010 2010/ 2009

1 Petrobras 1.256 9.670 13.421 38,8

2 Itaú 5.376 6.671 9.600 43,9

3 Bradesco 6.565 7.450 8.600 15,4

4
Banco do 

Brasil
4.595 5.531 8.259 49,3

5 Natura 2.159 3.063 4.612 50,6

6 Skol 2.223 2.722 4.579 68,2

7 Brahma 1.099 1.259 1.996 58,6

8 Sadia 412 814 1.969 141,8

9 Perdigão 614 1.033 1.959 89,6

10 Vale 428 702 1.949 177,8

11 Porto Seguro 480 319 1.350 323,3

12 Casas Bahia – 950 969 2,0

13 Vivo 499 812 857 5,6

14 Ipiranga 272 291 840 188,6

15 TAM 426 348 804 130,7

16 Antartica 947 537 801 49,0

17 Oi 487 772 708 -8,3

18
Lojas Ameri-

canas
321 428 677 58,0

19 NET 381 442 659 49,0

20 Cielo – 369 640 73,2

21 Multiplus – – 632 ND

22 Redecard – 375 617 64,7

23 Extra 239 320 600 87,7

24 Totvs – 323 589 82,3
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25 Gol 264 224 585 161,6

26 Anhanguera 105 257 532 106.9

27
BM&F Bo-

vespa
453 – 523 ND

28 MRV – 171 457 167,8

29 Hering – – 408 ND

30 Cyrela 251 264 399 51,1

31
Pão de 

Açúcar
216 217 391 80,4

32 Amil 177 155 386 148,8

33 Lojas Renner 172 185 386 108,7

34 Embratel 394 401 379 -5,6

35 Drogasil – 172 366 112,3

36 Fleury – 312 366 17,4

37 Banrisul – – 344 ND

38 Iguatemi 104 170 340 99,8

39 Riachuelo – – 337 ND

40 Havaianas 226 178 331 85,9

41 PDG Realty – 183 317 73,0

42 Swift – 283 304 7,7

43 Embraer 297 164 289 76,2

44 Gerdau 152 170 285 67,9

45 Marisa – 192 277 44,5

46 OdontoPrev – – 265 ND

47 Localiza 121 151 263 73,7

48 Ultragaz 126 156 252 62,1

49 Droga Raia – – 233 ND

50 CSN – 212 230 8,2

TOTAL RAnkInG 31.838 49.418 76.932 55,7

Fonte: BrandAnalytics/Millward Brown. Taxas cambiais utilizadas na pesquisa:

R$ 1 = US$ 1,8375 (2008). US$ 1,9935  (2009) e US$ 1,7593 (2010)

Quadro 5.2 – As marcas brasileiras mais valiosas 

Aaker (2002) propôs um teste para avaliarmos o patrimônio de marca e o seu 

grau de fidelidade: quanto maior a porcentagem de clientes que se enquadram 

nos grupos 4 e 5, maior a fidelidade e o patrimônio de marca.
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GRUPO 1 Os clientes trocam de marca, principalmente por razões de preço;

GRUPO 2 Os clientes estão satisfeitos e não pensam em mudar de marca;

GRUPO 3
Os clientes estão satisfeitos e pensam nos problemas que te-

rão que enfrentar se tiverem que mudar de marca;

GRUPO 4 Os clientes valorizam a marca e a consideram parte de sua vida;

GRUPO 5 Os clientes são devotos à marca.

O alto valor patrimonial confere a uma empresa muitas vantagens com-

petitivas: 

•  A empresa  terá os custos de marketing reduzidos devido à conscientização e à 

fidelidade do consumidor em relação à marca; 

•  A empresa terá mais poder de negociação com os distribuidores e varejistas por-

que os consumidores esperam que eles tenham a marca; 

•  A empresa pode cobrar um preço maior do que o de seus concorrentes porque a 

marca tem maior qualidade percebida; 

•  A  empresa  pode  lançar  extensões  de  linha mais  facilmente  porque  o  nome da 

marca possui alta credibilidade; 

•  A marca oferece à empresa certa defesa contra a concorrência por preço. 

Para que a marca mantenha o seu valor, é preciso investimento contínuo em 

pesquisa e desenvolvimento, publicidade habilidosa e excelente atendimento 

ao varejista e ao consumidor. 
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Decisões estratégicas de marca 

O estabelecimento de marca traz desafios para a empresa. A figura 17 mostra as 

principais decisões de marca. 

Escolha do nome

de marca

Seleção 

Proteção

Patrocínio de marca

Marca do fabricante

Marca própria

Licenciamento

Marca combinada

Estratégia de marca

Extensões de linha

Extensões de marca

Multimarcas

Novas marcas

Figura 17 – Principais decisões de marca. Fonte: Kotler e Armstrong (2003) 

Escolha do nome da marca 

Quanto ao nome de um produto, seguem algumas dicas (ALMEIDA, 2008): 

1º) O nome pode estar relacionado a uma pessoa, a uma localidade, à quali-

dade ou a um estilo de vida, ou então inventar um nome artificial. 

2º) Ele deve sugerir algo a respeito dos seus benefícios ou sugerir suas qua-

lidades, como ação ou cor; deve ser fácil de pronunciar, de reconhecer e de 

lembrar (nomes curtos ajudam); deve ser inconfundível e não deve apresentar 

significados negativos em outros países e línguas. 

No estabelecimento do nome de marca, podemos ter quatro estratégias bá-

sicas (ALMEIDA, 2008): 

nOmES 
InDIVIDUAIS

As linhas de produtos são lançadas com nomes independen-

tes, para que não haja interação entre eles. É o caso, por 

exemplo, dos relógios Pulsar, de preços mais populares, que 

não afetam a marca tradicional Seiko, da mesma empresa. 

nOmES DE 
FAmíLIA 

ABRAnGEnTES

Toda a linha compartilha uma marca comum, como as sopas 

Knorr. Isso permite que novos tipos de sopa lançados pela em-

presa já desfrutem de um certo conhecimento no mercado. 
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nOmES DE 
FAmíLIA 

SEPARADOS

São desenvolvidos nomes específicos para cada linha de pro-

duto, de acordo com suas características ou de seus públicos

-alvo. A Multibras, por exemplo, possui a marca Cônsul para re-

frigeradores em mercados mais populares, a marca Brastemp 

está posicionada para os mercados de qualidade com preço 

justo e a marca Whirlpool para os refrigeradores premium. 

nOmE 
COmERCIAL 

DA EmPRESA 
COmBInADO 

COm 
DIFEREnTES 
nOmES DE 
PRODUTOS

Trata-se da associação do nome da empresa a um nome de 

marca para cada produto, pela qual o nome da empresa legi-

tima o novo produto e o nome individual o identifica. É o caso, 

por exemplo, da Kellogg’s, que possui o seu nome nos produ-

tos: Kellogg’s Rice Krispies, Kellogg’s Corn Flakes.

Patrocínio de marca 

O fabricante tem quatro formas quanto ao patrocínio da marca (KOTLER, AR-

MSTRONG, 2003): 

mARCA DO 
FABRICAnTE

O fabricante é criador e dono da marca. Nessa questão, o 

fabricante precisa decidir se adotará uma marca da empre-

sa para todas as linhas (marca única ou marca corporativa) 

ou uma marca específica para cada linha de produto.

Se o fabricante adotar uma marca da empresa para todas as linhas, seria 

uma marca corporativa que identifica todos os seus produtos. A grande vanta-

gem é que, ao criarmos uma marca de sucesso, podemos lançar novos produtos 

com maior rapidez, maior aceitação, menores investimentos e riscos, já que o 

cliente conhece e aprecia a marca e está disposto a dar credibilidade aos novos 

lançamentos. O valor de marca, construído com a primeira linha de produto, é 

alavancado para o novo lançamento. A grande dificuldade a ser enfrentada é o 

risco de acontecer um problema sério com um produto de uma linha, que pode 

se espalhar por outros, mesmo que não tenham associação direta. Por exem-

plo: um problema de qualidade no leite Parmalat pode ter consequências sé-
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rias para o molho de tomate Parmalat. O mesmo problema pode ocorrer se for 

utilizada a marca de um canal intermediário. 

No outro extremo, se o fabricante criar uma marca para cada produto ou 

linha de produto (marcas múltiplas), pode-se evitar que problemas de uma li-

nha possam contaminar outra. Há a vantagem de construir a nova imagem de 

marca com base nos atributos mais adequados ao seu mercado-alvo, focando 

melhor o esforço de marketing. Mas o valor de marca terá que ser construído do 

zero, o que provavelmente custará mais e levará mais tempo. Exemplo: a Grand 

Metropolitan é uma grande multinacional praticamente desconhecida, que 

tem como estratégia trabalhar apenas suas marcas individuais, como vodka 

Smirnoff, sorvetes Häagen-Dazs, tequila Jose Cuervos e bitter Cinzano. Quan-

do o bitter Cinzano apresentou desempenho inferior ao desejado, a marca foi 

vendida, sem que a imagem das demais marcas fosse afetada (ALMEIDA, 2008). 

mARCA 
PRóPRIA

Um número crescente de varejistas e atacadistas tem cria-

do marcas próprias, como o caso da linha Good Light, que 

representa 10% das vendas de todos os itens diet da rede 

Pão de Açúcar. 

mARCA 
LICEnCIADA

Significa que o fabricante concedeu a licença de exploração 

de uma marca a uma empresa, mas tendo essa empresa que 

pagar royalty e outras despesas. 

mARCAS 
COmBInADAS

Consiste no uso de uma marca por duas companhia diferentes 

no mesmo produto. Trazem duas ou mais marcas conhecidas, 

quando uma reforça e recomenda a outra. É o caso, por exem-

plo, das lava-louças Brastemp, que já vêm com o sabão em pó 

para lava-louça da marca Sun, ou do sorvete McDonald’s, que 

usa o Chocolate Nestlé. 

Estratégia de marca 

Para concluir as decisões de marca, basta estabelecer sua estratégia. Para isso, a 

empresa pode trabalhar com quatro opções básicas (ALMEIDA, 2008): 
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EXTEnSÃO DE 
LInhA

É o uso da mesma marca em novas versões (tamanhos, sa-

bores) do mesmo produto básico. A linha Clight, por exem-

plo, está lançando novos sucos com sabores manga e pês-

sego com fibras. 

EXTEnSÃO DE 
mARCA

É o uso da mesma marca para produtos diferentes, como por 

exemplo, o uso da marca de chuteiras Adidas para a nova linha 

de desodorantes Adidas.

mULTImARCA
É o uso de novos nomes de marcas na mesma categoria de 

produtos, como no caso da Procter & Gamble, que possui 

nove marcas diferentes de sabão em pó.

nOVA mARCA

É o uso de uma nova marca em uma nova categoria de pro-

duto. A empresa Reckitt Benckiser, por exemplo, optou pela 

marca Bom Ar para purificadores de ar e Veja Multiuso para 

líquidos para limpeza, além de outras marcas, como Veja, Lysol, 

Poliflor, Rodasol, Harpic e Passe Bem. 

A escala de tangibilidade dos produtos – Os 
Prodices

O serviço é toda atividade ou benefício, essencialmente intangível, que uma 

parte pode oferecer à outra e que não resulte na posse de algum bem. Intangível 

é aquilo que não tem aparência nem consistência física, portanto não pode ser 

tocado ou guardado. O intangível pode ser experimentado, mas não pode ser 

tocado ou preservado (LOVELOCK; WRIGHT, 2006)

O fato é que, se analisarmos atentamente, vamos perceber que cada 

vez fica mais difícil imaginarmos produtos que sejam só produtos e servi-

ços que não tenham nenhum produto acoplado. Isso esta relacionado ao 

conceito de percepção de valor. Atualmente, não basta as organizações de-

senvolverem bons produtos ou serviços, elas precisam ser percebidas como 
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oferecendo algo a mais ao cliente. Esse algo a mais pode ser – segurança, 

conforto, agilidade, cortesia ou qualquer outro valor que seja importante 

para o cliente.

A partir dessa lógica, muitos autores já estão usando a expressão prodices 

(products + services) para designar essa relação simbiótica entre produtos e ser-

viços. Essa expressão representa o ato de oferecer produtos e serviços juntos. 

Isso pode ser entendido como a tentativa de tangibilizar serviços, ou seja, tor-

ná-los mais palpáveis ou reais e intangibilizar produtos, ou seja, torná-los mais 

sutis e conceituais.  

Escala da tangibilidade

Nos serviços, os benefícios advêm da natureza da realização. A noção de serviço 

como realização que não pode ser tocada, embrulhada ou carregada leva a usar 

metáfora teatral para a administração de serviços, onde as pessoas que fazem a 

entrega do serviço tornam-se parte do benefício e sua atuação, encenação, pode 

agregar valor. Serviços como, por exemplo,  aluguel de carro envolvem produ-

tos, e, por tal característica, tem sua comunicação e estratégia bastante volta-

das para o bem físico; no entanto, essa locação pode envolver uma carga grande 

de valor intangível e notoriamente de serviço (caracterizando o prodices), em 

que, por exemplo, a locadora oferece a entrega e a retirada do veículo, limpeza, 

serviço de abastecimento, check-in e check-out rápido s,além da cortesia dos 

funcionários (LOVELOCK; WRIGHT, 2006).

Almeida (2008) destaca que a maneira ideal de comunicar os servi ços é 

mostrar os seus benefícios. Um programa de comunicação de uma empre-

sa precisa retratar os benefícios derivados de seus serviços, em vez de enfati-

zá-los. Os clientes percebem os serviços como algo subjetivo e os descrevem 

utilizando expressões como experiência, confiança, tato e segurança, logo a 

comunicação deve tentar passar essas sensações para irem ao encontro das 

expectativas dos clientes.

Apesar da principal diferença entre bens e serviços ser a propriedade da in-

tangibilidade, ou seja, a ausência de substância física, você já consegue perceber 

que o limite de uma oferta puramente tangível é bastante tênue. Para tentar en-

tender um pouco mais essa relação, dê uma olhada na escala de tangibilidade:
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Sal
Refrigerantes

TANGÍVEL DOMINANTE

Vídeo-Cassete
Raquete de tênis

Refrigerantes
Vídeo-Cassete
Raquete de tênis

INTANGÍVEL DOMINANTE

Roupas sob medida
Poda de gramado

Troca de óleo do carro
Faxina de casa

Voo por companhia aérea
Ensino

Administração de investimentos

RESTAURANTE FAST-FOOD

Figura 18 – Escala de tangibilidade (LOVELOCK; WRIGHT, 2006)

Por essa tabela, pode-se perceber que o sal, que é normalmente entendido 

como um bem de conveniência, não costuma ter serviços agregados à sua ven-

da, podendo ser considerado como um item essencialmente tangível e, portanto, 

um produto. Na outra extremidade, temos o ensino, como um exemplo de algo 

totalmente intangível. Mas, se o aluno receber, por exemplo, apostilas vinculadas 

ao seu curso, isso já poderia ser entendido como um prodices (produto + serviço).

Conceito de serviços

Os serviços ocupam cada vez mais importância na relação dos bens tangí-

veis. O setor de serviços é hoje o maior responsável pelo crescimento dos 

novos empregos. É um setor muito diversificado, com uma ampla gama de 

atividades diferentes, e, quanto maior a renda per capita, maior é o cresci-

mento dos serviços oferecidos e prestados, daí a importância da prestação e 

do Marketing de Serviços. 

Segundo Churchill e Peter (2000), para o marketing, bens e serviços não são 

muito diferentes, pois ambos são produtos que se destinam a oferecer valor aos 

clientes em uma troca. Sendo assim, o marketing é utilizado da mesma forma, 
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usando vários tipos de comunicação para atingir os mercados-alvos de bens e 

serviços. É preciso, portanto, coletar e interpretar informações sobre o que os 

clientes valorizam, quer ofereçam bens ou serviços. 

COmEnTáRIO

Podemos definir serviços, então, como sendo resultado de uma atividade ou uma série de 

atividades que envolvem interações entre clientes, funcionários, equipamentos, instalações e 

procedimentos do prestador de serviços e atendem a necessidades e desejos dos consumi-

dores (URDAN; URDAN, 2006). 

É difícil definir o termo serviço porque, invariavelmente, ele é comercia-

lizado em conjunto a bens tangíveis. Ele requer um bem ou uma estrutura de 

suporte, e os bens requerem serviços de suporte. Por exemplo, para oferecer 

um serviço de transporte aéreo, é preciso ter um avião – um bem tangível. 

Da mesma forma, um bem (no caso, o avião) requer um serviço de suporte 

(serviço de bordo, bagagens, etc). A empresa pode oferecer aos clientes uma 

combinação de bens e serviços. Podemos dizer, então, que bens e serviços 

se misturam enquanto produtos, na medida que um complementa o outro 

(ALMEIDA, 2008). 

Almeida (2008) separa os serviços em duas classes: 

A primeira classe é composta por serviços que são o propósito principal da 

empresa ou o objeto de transação, sem que seja necessária a venda de um bem 

tangível para que ele seja executado. Podemos incluir nesta classe as locadoras 

de automóveis, serviços médicos, mecânicos, de jardinagem e consertos diver-

sos, entre outros. 

A segunda classe é composta pelos serviços que são considerados suplementa-

res e que suportam ou facilitam a venda de um bem ou de outro serviço. Podemos 

exemplificar esta classe com a compra de um CD player, quando o vendedor oferece 

informações técnicas (serviço) e a oportunidade de pagar o produto com um cartão 

de crédito (outro serviço). 
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Características dos serviços 

Uma empresa deve considerar quatro características especiais do serviço ao 

elaborar seus programas de marketing: intangibilidade, inseparabilidade, va-

riabilidade e perecibilidade, conforme mostra a Figura 19. 

INTANGIBILIDADE
Não podem ser vistos, tocados, sentidos, ouvidos
ou cheirados antes da compra.

INSEPARALIDADE Não podem ser separados de seus provedores.

VARIABILIDADE
Qualidade depende de quem os executa e de 
quando, onde e como são executados.

PERECIBILIDADE
Não podem ser armazenados para venda ou 
uso posterior.

Figura 19 – Quatro características dos serviços. Fonte: Kotler e Armstrong (2003) 

Vamos aprofundar nosso conhecimento? 

Intangibilidade 

Os serviços são intangíveis, logo é impossível que os clientes os experimentem 

(sentir, ver, ouvir ou cheirar) antes de comprá-los. Eles só podem saber se são 

bons ou se irão satisfazer suas necessidades depois que forem executados. 

Pensando nisso, como podemos comunicar os serviços? Almeida (2008) des-

taca que a maneira ideal de comunicar os serviços é mostrar os seus benefícios, já 

que estes são tangíveis. Um programa de comunicação de uma empresa precisa 

retratar os benefícios derivados de seus serviços, em vez de enfatizá-los. Os clien-

tes percebem os serviços como algo subjetivo e os descrevem utilizando expressões 

como experiência, confiança, tato e segurança, logo a comunicação deve tentar 

passar essas sensações para irem ao encontro das expectativas dos clientes. 
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Mas como fazer isso? Como facilitar a avaliação de um serviço para o cliente 

por meio dos seus benefícios? 

Almeida (2008) mostra que o segredo está na utilização de uma evidência 

física concreta. 

As empresas podem utilizar quatro estratégias de comunicação para sugerir 

os benefícios de um serviço (ALMEIDA, 2008): 

A estratégia de visualização utiliza imagens que expressam os benefícios do ser-

viço. Por exemplo, uma empresa de viagens representa os benefícios dos seus 

cruzeiros com anúncios que mostram pessoas dançando, jantando, jogando e visi-

tando lugares exóticos. 

A estratégia de associação visa combinar o serviço com um bem tangível a uma pessoa, 

objeto ou lugar. Por exemplo, a companhia aérea australiana Quantas usa um coala cari-

nhoso em suas propagandas para projetar uma imagem quente e amistosa da Austrália. 

A estratégia de ambiente físico utiliza argumentos físicos para representar os benefí-

cios. Por exemplo, a American Express usa as cores ouro e platina para seus serviços 

de cartões de crédito, simbolizando riqueza e prestígio; cadeias de fast-food, compa-

nhias telefônicas e muitas outras empresas vestem seus representantes de serviços 

com uniformes limpos e distintos para enfatizar sua visibilidade, asseio e confiança. 

A estratégia de documentação utiliza documentos ou fatos que possam dar supor-

te a declarações de confiança e desempenho. Por exemplo, as companhias aéreas 

falam de seus equipamentos em seus anúncios para dar suporte a declarações de 

confiança, desempenho, tratamento com passageiros e segurança. 

Inseparabilidade 

É possível separar o serviço do seu criador ou executor? É claro que não! 

Eles, tipicamente, não podem ser separados do criador, do vendedor do 

serviço, já que muitos serviços são criados, administrados e consumidos si-

multaneamente. 

Os clientes recebem e consomem os serviços no local de produção, na “fá-
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brica” das empresas, por assim dizer. Consequentemente, a opinião dos clien-

tes a respeito dos serviços, frequentemente, é formada por meio de contatos 

com a produção, com o pessoal do escritório e com as impressões dos arredores 

físicos da “fábrica”. 

Para a área de Marketing, essa característica significa que o único canal de 

distribuição possível para este serviço é a venda direta e, sendo assim, um único 

vendedor é incapaz de vender em muitos mercados, limitando a escala de ope-

rações. Um mecânico, por exemplo, pode consertar apenas determinado nú-

mero de carros por dia, de acordo com o tamanho do problema e sua agilidade. 

A única exceção em relação a esta característica se refere ao fato de que alguns 

serviços podem ser feitos por representantes do seu “criador-vendedor” – um 

agente de viagem ou um corretor de seguros que representam e ajudam a pro-

mover os serviços vendidos pelas empresas que os produzem (ALMEIDA, 2008). 

Variabilidade 

A variabilidade é outra característica dos serviços. É impossível a padronização 

da produção de serviços. Cada unidade de serviço sempre será um pouco dife-

rente de outras unidades do mesmo serviço. 

Uma complicação adicional decorrente da variabilidade dos serviços é que, 

na maioria das vezes, fica difícil julgar a qualidade de um serviço ou mesmo 

prevê-la antes que ele seja adquirido. 

Mas como saber se será bem atendido numa consulta médica ou se um 

jardineiro fará um bom serviço de poda nas plantas e nas árvores? É preciso 

“pagar para ver”. 

Como os serviços requerem a participação das pessoas no processo de pro-

dução e entrega, sejam elas empregadas, clientes ou ambas, o aspecto de varia-

bilidade segue as características básicas, ou seja, um serviço a um cliente não 

é exatamente o mesmo serviço para o próximo cliente, uma vez que a relação 

social entre as duas situações é diferente. Dessa forma, isso cria um dos maio-

res problemas no gerenciamento dos serviços, ou seja, manter uma qualidade 

uniforme que possa ser percebida e entregue aos clientes. 

Perecibilidade 

A perecibilidade é outra característica atribuída aos serviços, pois são altamente 

perecíveis e não podem ser armazenados. Vamos citar alguns exemplos para faci-

litar a compreensão: tempo de telefone não usado, cadeiras vazias num estádio e 
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um mecânico desocupado em uma oficina representam negócios perdidos para 

sempre. Como exceções desta característica, podemos citar, por exemplo, empre-

sas que trabalham com seguro saúde e de vida, pois eles podem ser comprados 

pelos consumidores e guardados pela empresa (vendedor) até serem requisitado 

pelo comprador ou pelo beneficiário. Trata-se de um tipo de armazenamento. 

A combinação de perecibilidade e demanda flutuante oferecem planeja-

mento de produto, fixação de preço e desafio de comunicação para os executi-

vos de serviços. Embora os serviços não possam ser armazenados ou mantidos 

em estoque, as empresas podem tentar manter os clientes em estoque. 

Se um restaurante estiver cheio, é sempre possível tentar manter o cliente 

aguardando no bar até que uma mesa esteja vaga. Ou uma oficina mecânica 

pode pedir para o cliente retornar no dia seguinte, deixando um horário marca-

do para receber o carro quebrado. 

Finalmente, os serviços não resultam em propriedade de nada. Por exem-

plo, quando se utiliza o serviço de uma empresa aérea, adquire-se o direito ao 

transporte de um lugar a outro, mas, quando se chega ao destino, não há nada 

além do canhoto da passagem e do cartão de embarque (ALMEIDA, 2008). 

Métodos de classificação das diferenças entre os tipos de serviços 

Para Lovelock e Wright (2005), é essencial, em relação à estratégia de marke-

ting, o desenvolvimento de métodos para se agruparem os serviços em catego-

rias que compartilham características importantes. É preciso, portanto, classi-

ficar os serviços, procurando pontos de semelhanças entre ramos diferentes de 

atividade. Assim, as maneiras significativas pelas quais se podem agrupar ou 

classificar os serviços são as seguintes, conforme consta no quadro 5.3 (LOVE-

LOCK; WRIGHT, 2005):

Grau de tangibilidade ou intangibilida-

de dos processos de serviços

O serviço realiza algo físico e tangível ou 

seus processos envolvem uma parcela 

maior de intangibilidade?

Destinatário direto do

processo de serviço

Alguns serviços são dirigidos aos próprios 

clientes, já outros não envolvem os clien-

tes no processo de entrega dos serviços, 

aproveitando depois os seus benefícios.
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Lugar e tempo de entrega

dos serviços

Para o marketing de serviços é relevante 

saber se os clientes precisam ir ao local 

da prestação de serviços ou se o serviço 

deve ir até ao cliente.

Personalização versus padronização

Uma importante decisão do marketing é 

saber se os clientes devem receber o mes-

mo serviço (padronização) ou se os servi-

ços devem se adaptar para satisfazer às 

necessidades individuais (personalização).

Natureza da relação com os clientes

Em alguns serviços, a organização co-

nhece o cliente e tudo o que é feito é 

registrado e cadastrado individualmente, 

envolvendo uma relação formal. Já em 

outros serviços, os clientes não são iden-

tificados, usando os serviços, não sendo 

identificados pela organização.

Medida na qual a oferta e a demanda 

estão em equilíbrio

Alguns serviços encontram demandas 

constantes, enquanto outros enfrentam 

flutuações importantes. Quando a deman-

da pelo serviço enfrenta flutuações ao lon-

go do tempo, a capacidade deve ser ajus-

tada para acomodar o nível de demanda ou 

então deve-se implementar estratégias de 

marketing para predizer, administrar e uni-

formizar os níveis de demanda para equili-

brá-los com a capacidade da empresa.

Quadro 5.3 – Classificações por diferenças existentes em Serviços. Fonte: elaborado pela 

autora com base em Lovelock e Wright (2005) 

Para Lovelock e Wright (2005), estas estratégias de classificar os serviços fazem com 

que se levantem algumas questões importantes, como o que faz realmente nossa 

operação de serviço, que tipo de processos estão envolvidos no produto ou serviço 

principal que se oferece aos clientes, e como esses clientes se encaixam em nossa 
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operação. As respostas com certeza serão diferentes, porque dependem da nature-

za do processo necessário para se criar e oferecer ou entregar determinado serviço. 

Estratégias de marketing para empresas prestadoras de serviço 

Hoje, com o crescimento da concorrência e dos custos e a queda da produti-

vidade e da qualidade, é necessária maior sofisticação no marketing de servi-

ços. As prestadoras de serviços têm que enfrentar três importantes tarefas de 

marketing: precisam aumentar a diferenciação competitiva, a qualidade de 

serviço e a produtividade.

GEREnCIAmEnTO DA DIFEREnCIAçÃO DE SERVIçOS

•  Desenvolver oferta, entrega e imagem diferenciadas. 

GEREnCIAmEnTO DA QUALIDADE DOS SERVIçOS

•  Dar força aos empregados de linha de frente. 

•  Tornar-se “obcecada pelo cliente”. 

•  Estabelecer altos padrões de qualidade de serviços. 

•  Vigiar de perto a execução do serviço. 

GEREnCIAmEnTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIçOS 

•  Dar melhor treinamento aos empregados. 

•  Trabalhar na qualidade como também na quantidade. 

•  Utilizar tecnologia. 

Gestão marketing de serviços

Segundo Lovelock e Wright (2003), no processo de administração de serviços, os 

gestores devem considerar os aspectos destacados no quadro:
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OS OITO COmPOnEnTES DA ADmInISTRAçÃO InTEGRADA DE SERVIçOS

Elementos do produto: todos os com-

ponentes do desempenho do serviço que 

criam valor para o cliente.

Qualidade: o grau em que um serviço sa-

tisfaz os clientes ao atender suas neces-

sidades, desejos e expectativas.

Lugar e tempo: decisões gerenciais so-

bre quando, onde e como entregar servi-

ços aos clientes.

Pessoas: profissionais e, as vezes, outros 

clientes envolvidos na produção do serviço.

Processo: um método particular de 

operações, normalmente envolvendo 

passos que precisam ser dados em uma 

sequência definida.

Promoção e educação: todas as ativida-

des e incentivos de comunicação destina-

dos a aumentar a preferência do cliente 

por um determinado serviço ou fornece-

dor de serviços.

Produtividade: o grau de eficácia com 

que os insumos de serviço são transfor-

mados em produtos que adicionam valor 

para os clientes.

Evidências físicas: pistas visuais ou 

outras pistas tangíveis que fornecem evi-

dência da qualidade do serviço.

Quadro 5.4 – Os oito componentes da administração integrada de serviços. Fonte: Adapata-

do de Lovelock e Wright (2003).

De acordo com Lovelock e Wright (2003, p. 102) “a qualidade do serviço é o 

grau em que um serviço atende ou supera as expectativas do cliente”. Dessa for-

ma, os clientes julgam a qualidade do serviço de acordo com o seu grau de sa-

tisfação após o serviço realizado. Se o serviço entregue ficou acima do esperado, 

os clientes ficarão muito satisfeitos, se estiver exatamente igual à expectativa, 

ficarão satisfeitos, porém, se estiver abaixo do que esperavam ficarão insatisfei-

tos, com raiva e certamente não indicarão e não voltarão a esta empresa para 

adquirir novos serviços.

Nota-se que a satisfação do cliente está totalmente ligada ao nível de quali-

dade dos serviços e serve como parâmetro para medir esta qualidade. Todas as 

vezes que um cliente recebe o serviço de uma empresa, avalia-o em relação às 

suas expectativas. O resultado da avaliação atualizará a percepção de qualidade 

em relação aos serviços prestados por esta empresa. 

O desafio para as empresas é identificar quais são as expectativas dos seus 
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clientes e como elas se formam. Os clientes têm diferentes expectativas sobre 

os mais diversos tipos de serviços e sobre os diferentes fornecedores que ofe-

recem os mesmos benefícios em seus serviços. Assim, as empresas precisam 

conhecer as expectativas dos clientes em relação aos seus serviços específicos.

Mas o que vem a ser expectativas? 

A partir de agora se torna importante conhecer o conceito de expectativas e 

compreender como elas se formam. 

Segundo Lovelock e Wright (2003) expectativas são padrões internos que os 

clientes utilizam para julgar a qualidade de uma experiência de serviço e são 

mais influenciadas por suas próprias experiências anteriores como clientes. 

Caso não tenha experiência poderá basear suas expectativas em fatores como 

a comunicação boca a boca ou a propaganda. Assim, os clientes desenvolvem 

expectativas maiores em relação as empresas de serviços mais sofisticadas, e ao 

analisar fatores demográficos como idade, sexo e renda, há, também, diferen-

tes expectativas que estão relacionadas a estes aspectos.

A figura ilustra alguns fatores que influenciam as expectativas de serviço:

ZONA DE
TOLERÂNCIA

SERVIÇOS DESEJADOS

NECESSIDADES
PESSOAIS

CRENÇA SOBRE O QUE
É POSSÍVEL

ALTERAÇÕES 
PERCEBIDAS NO

SERVIÇO

FATORES SITUACIONAIS

SERVIÇO ADEQUADO

PROMESSAS EXPLÍCITAS DE SERVIÇO

COMUNICAÇÃO BOCA A BOCA

EXPERIÊNCIA PASSADA

SERVIÇO PREVISTO

Figura 19 – Fatores que influenciam as expectativas de serviço. Fonte: Lovelock e Wright 

(2003, p. 104).

Segundo os autores, o serviço desejado é o tipo de serviço que os clien-

tes esperam receber, é uma combinação entre suas necessidades pessoais e 

o que e acreditam que é possível receber. Apesar de ansiarem por receber o 

nível de serviço desejado, os clientes compreendem que nem sempre as em-

presas conseguem entregar um serviço do nível desejado, por isso, existe uma 
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margem representada na figura acima que é considerada a zona de tolerância, 

que é o grau em que os clientes aceitam uma variação entre o serviço desejado 

e o adequado, assim há o chamado serviço adequado que é o nível mínimo de 

serviço que os clientes aceitarão e não ficarão insatisfeitos. Os níveis de ex-

pectativas entre o serviço desejado e adequado são formados por promessas 

dos fornecedores, comunicação boca a boca ou experiência passada. O servi-

ço previsto é o grau de qualidade do serviço que um cliente acredita que uma 

empresa de fato entregará. 

Assim, é importante que o gestor observe as características apresentadas e 

conheça as expectativas dos clientes em relação ao nível de qualidade do servi-

ço para que entregue um nível de serviço satisfatório para o cliente e que gere 

um diferencial competitivo para a organização.

O modelo dos 7 gap’s para análise da 
qualidade

CURIOSIDADE

Gap é um termo da língua inglesa que é muito utilizado na área de Administração e mais 

especificamente em Marketing e significa literalmente “lacuna”.

Durante várias partes do desempenho de um serviço, podem ocorrer gaps 

na qualidade que resultam na insatisfação do cliente. De acordo com Lovelock 

e Wirtz (2006) se a qualidade implica satisfazer ou exceder consistentemente 

as expectativas dos clientes, a tarefa do gestor é equilibrar essas expectativas e 

percepções e fechar quaisquer gaps entre as duas. 

Assim, a figura 20, ilustrará o modelo dos gaps, que é uma ferramenta con-

ceitual para identificar e corrigir problemas de qualidade no serviço. Este mo-

delo vem se desenvolvendo e ampliando e o modelo proposto identifica um 

total de sete gaps que podem ocorrer em vários pontos durante a elaboração e 

entrega de um desempenho de serviço.
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1. O gap do conhecimento

2. O gap padrão

3. O gap da entrega

5. O gap das percepções

4.

4. O gap das
    comunicações
    internas

7. O gap de serviços

Propaganda e promessas
de vendas

Experiências do cliente em
relação às expectativas

Cliente

Gerência

Necessidades e
expectativas do cliente

Definição da gerência
para essas necessidades

Tradução para 
especificações de
projeto/entrega

Execução de
especificações de
projeto/entrega

Percepções do cliente da
execução do produto

Interpretação do cliente
para as comunicações

6. o gap da interpretação

Figura 20 – Sete gaps na qualidade de serviço. Fonte: Lovelock e Wirtz (2006, p. 351).

Os autores descrevem da seguinte forma os gaps:

O gap do conhecimento 

É a diferença entre o que os fornecedores de serviços acham que os clientes 

esperam e as reais necessidades e expectativas destes. Para eliminá-lo é impor-

tante conhecer o que os clientes esperam, entender suas expectativas por meio 

de pesquisas e interações e transformar as informações e percepções em ações. 

O gap padrão

É a diferença entre as percepções da gerência em relação às expectativas dos 

clientes e os padrões de qualidade estabelecidos para a entrega do serviço. A 

estratégia para eliminá-lo é estabelecer padrões corretos para a qualidade de 
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serviço, para isso os gestores devem ser treinados e orientados para criar um 

compromisso contínuo com a qualidade desejada pelos clientes. Os funcioná-

rios devem compreender as metas de qualidade estabelecidas e o desempenho 

deve ser medido para assegurar o cumprimento das metas de qualidade. 

O gap da entrega

É a diferença entre os padrões de entrega especificados e o real desempenho do 

provedor do serviço em relação a esses padrões. Para eliminá-lo deve-se assegu-

rar que o desempenho do serviço cumpra os padrões, assim, os funcionários de-

vem entender o seu papel e como ele contribui para a satisfação do cliente. Bons 

funcionários devem ser recrutados e selecionados para receberem treinamentos 

que proporcione o entendimento das percepções e problemas dos clientes.

O gap das comunicações internas

É a diferença entre o que a propaganda e o pessoal de vendas da empresa consi-

deram que são as características do produto, o desempenho e o que a empresa 

realmente pode entregar. Para eliminá-lo deve-se assegurar que as promessas 

da comunicação sejam realistas, o conteúdo das propagandas deve refletir com 

precisão as características de serviços mais importantes para os clientes em 

seus encontros com a organização.

O gap das percepções

É a diferença entre o que realmente é entregue e o que os clientes percebem que 

receberam. Provavelmente ocorre com serviços cujo desempenho seja difícil de 

julgar mesmo depois da entrega. Assim o profissional deve oferecer evidências 

tangíveis do que foi feito. 

O gap da interpretação

É a diferença entre o que os esforços de comunicação de um provedor de ser-

viço promete e o que o cliente acha que ele prometeu nessas comunicações. 

As empresas devem fazer testes preliminares para toda propaganda, folhetos, 

roteiros de respostas por telefone e conteúdo de sites antes de divulgá-los.

O gap de serviço

É a diferença entre o que os clientes esperam receber e suas percepções do ser-

viço que foi entregue.
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Os gaps 1, 5, 6 e 7 representam gaps externos entre o cliente e a organização, 

já os gaps 2, 3 e 4 são internos que ocorrem entre diferentes funções e departa-

mentos dentro das organizações. Esta é uma metodologia que oferece soluções 

e percepções genéricas que podem ser aplicadas em diferentes setores de servi-

ços. Evitar os gaps apresentados em todo encontro de serviço ajudará a empre-

sa a melhorar sua reputação no que tange à qualidade do serviço. Desta forma, 

cada empresa em suas especificidades deve desenvolver sua própria aborda-

gem para assegurar que a qualidade de serviço seja um objetivo fundamental.

Os clientes julgam a qualidade do serviço não apenas pelos gaps, mas tam-

bém utilizam as cinco dimensões a seguir, segundo Lovelock e Wright (2003):

COnFIABILIDADE
Avalia se a empresa é confiável no fornecimento do ser-

viço conforme todos os aspectos prometidos;

TAnGIBILIDADE
Os clientes avaliam como são as instalações físicas, equi-

pamentos, pessoal e material de comunicação do prestador 

de serviços;

SEnSIBILIDADE
Analisam se os funcionários da empresa estão prontos e 

são capazes de fornecer pronto atendimento;

SEGURAnçA
Os funcionários são bem informados, educados e com-

petentes?;

EmPATIA
A empresa oferece atenção personalizada, consegue com-

preender o problema do cliente sobre o ponto de vista dele?

Para os autores, a confiabilidade se sobressai em relação às outras dimen-

sões, pois se um serviço não é confiável os clientes podem acreditar que a em-

presa seja incompetente e procura outro fornecedor. Esta dimensão é avaliada 

depois da experiência de serviço, ou seja, após ser entregue. Assim, as demais 

dimensões podem ser avaliadas durante a entrega do serviço e a empresa pode 

superar as expectativas dos clientes desenvolvendo de forma positiva os aspec-

tos ligados a estas dimensões. 
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As fases do CVP

Kotler e Armstrong (2003) conceituam novos produtos como sendo produ-

tos originais, as melhorias, as modificações nos produtos e as novas marcas 

que a empresa desenvolve por meio de seus próprios esforços de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Urdan e Urdan (2006) explicam que há dois pares de alternativas estraté-

gicas: inovação puxada pelo mercado versus pela tecnologia; desenvolvimento 

interno (desenvolvimento de novos produtos pelo departamento de pesquisa 

e desenvolvimento da empresa) versus aquisição (de uma empresa inteira ou 

de uma patente) ou aliança para fabricar o produto de outra empresa. Essas 

opções não são excludentes, sendo que, quando combinadas, acabam melho-

rando o desempenho em novos produtos. 

Na estratégia de novo produto puxado pelo mercado, a inovação é concebi-

da a partir de necessidades e desejos dos consumidores. Então, antes mesmo 

de se iniciar a elaboração de um novo projeto, o setor de desenvolvimento de 

novos produtos deve estudar seu portfólio atual e também da concorrência, 

buscando novas tendências do mercado consumidor. 

Para obter esses dados, os grupos organizacionais baseiam-se em institu-

tos de pesquisas como a AC/Nielsen – empresa de pesquisa de mercado que 

realiza auditorias sobre a distribuição e venda de produtos, disponibiliza in-

formações sobre diversas categorias de bens em diferentes regiões do país. 

Também é necessário buscar outros tipos de informações sobre dados de 

vendas e potenciais consumidores no segmento em que se pretende lançar o 

produto. Esse tipo de informação pode ser obtido no Painel do Ibope. Todos 

estes dados ajudarão a identificar as necessidades e características de consu-

mo demandado (MILAN et al., 2007). 

Na estratégia de inovação empurrada pela tecnologia, descobertas cientí-

ficas são transformadas em tecnologias com aplicações comerciais, criando 

novo produto. São técnicos e pesquisadores que originam a inovação. A ideia 

surge primeiro e o mercado é identificado depois. O modo empurrado pela tec-

nologia é mais arriscado, mas pode resultar em produtos revolucionários (UR-

DAN; URDAN, 2006). 

Kotler e Armstrong (2003) destacam que os índices de novos produtos que 

fracassam são alarmantes, chegando a quase 80%. Mas por que tantos novos 

produtos fracassam? Há diversas razões: 
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•  Deficiências do produto; 

•  Problemas tecnológicos; 

•  Análise de mercado inadequada; 

•  Posicionamento incorreto em relação ao seu público alvo; 

•  Previsão de custos subestimada; 

•  Esforço de marketing ineficiente; 

•  Lançamento em época errada; 

•  Estratégia de preço adotada; 

•  Falta de um Sistema de Informação em Marketing; 

•  Erros na política de distribuição e, 

•  Reação da concorrência. 

A solução está no forte planejamento do produto e no estabelecimento de 

um processo sistemático de desenvolvimento de novos produtos para desco-

brir e elaborar novos produtos. 

Vamos entender, então, as fases para esse planejamento? 

Principais estágios de desenvolvimento de novos produtos 

Moreira (1998) afirma que definir um novo produto pressupõe a realização 

de muito trabalho e deve contemplar, sempre que possível, as seguintes etapas: 

Geração e Triagem de Ideias

A necessidade do mercado consumidor e a tecnologia para o desenvolvimento 

são as fontes que geralmente originam as ideias para novos produtos. Para isso, 

deve-se usar ferramentas como brainstorming, caixa de sugestões e pesquisas 

com clientes. A partir dessa fase, deve ser feita uma triagem, uma peneira nas 

ideias, com a verificação de vários itens, como estrutura da empresa, possibilida-
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des de investimento, adequação ao “mix” da empresa, posicionamento da con-

corrência, nichos de mercado e tendências de desenvolvimento tecnológico. 

Projeto inicial de produto

Após a fase inicial e o não surgimento da dúvida quanto à viabilidade do pro-

jeto, inicia-se a fase de desenvolvimento, tornando o processo mais tangível. 

Utiliza-se o que todos os departamentos podem oferecer e é feita uma espécie 

de consultoria prestada por todos os componentes da própria organização. 

Análise econômica

Nessa fase, analisa-se a viabilidade do produto quanto à geração da demanda, 

obtendo uma estimativa da demanda de seu crescimento potencial. Analisa-

se, então, a capacidade da empresa em relação a sua estrutura produtiva e fi-

nanceira, fazendo o levantamento de todos os custos que este novo produto vai 

gerar para empresa, decidindo, com essas informações, quanto ao prossegui-

mento ou não do projeto. 

Construção e testes do protótipo

Durante estas etapas do processo de desenvolvimento, a empresa procura 

manter em segredo os conceitos de seus novos produtos. Mas serão tes-

tados fatores como preço, produto, comunicação, promoção: o resultado 

deste teste dará suporte para avaliar a produção em larga escala e, em caso 

positivo, dá-se seguimento e continuação ao projeto. É a fase pela qual se 

constrói um modelo para ser testado sob condições reais de uso e quanto 

ao seu design, durabilidade, praticidade, desempenho, qualidade, entre ou-

tros testes que são de extrema importância para a sua aceitação e o sucesso 

no mercado. O protótipo é submetido a testes das mais variadas condições; 

faz-se então uma análise do grau de aceitação pelo mercado de seu impacto 

junto aos concorrentes. 

Finalização do projeto

É a parte de burocratização ou formalização do projeto, etapa pela qual se faz a 

revisão do projeto levando-se em consideração a investigação minuciosa para des-

cobrir se há alguma falha. Decidem-se a importância do marketing e a estratégia 

corporativa pelas previsões de ganho do produto desenvolvido. 



178 • capítulo 5

Lançamento do produto e comercialização

Inicia-se a análise do ciclo de vida do produto com sua introdução no mercado. 

É o período em que a empresa investe um alto capital no que diz respeito a ca-

nais de distribuição e estratégias de marketing. Visando à otimização da deci-

são final, deve-se verificar a melhor ocasião para inserir o produto no mercado, 

onde será lançado, definir os canais onde serão comercializados e sua forma 

de lançamento. O lançamento não precisa ser tão intenso de momento, prin-

cipalmente porque os custos são muito altos, a organização pode lançá-lo gra-

dualmente, de cidade por cidade, região por região, até atingir todo o mercado. 

Ciclo de vida do produto 

O Ciclo de Vida de um Produto (CPV) ou serviço é utilizado como uma ferra-

menta de decisão de marketing, que indica a possibilidade do crescimento do 

mercado consumidor e, também, os princípios de ação que podem ser segui-

dos no planejamento de marketing. 

Os produtos têm ciclos de vida cada vez mais curtos e muitos produtos em 

indústrias maduras são revitalizados através da diferenciação e da segmenta-

ção do mercado. É uma estratégia de marketing que pode funcionar bem para 

um determinado produto, mas pode não funcionar para outro produto, pois os 

produtos apresentam fases diferentes no mercado. 

ATEnçÃO

Ciclo de vida do produto, então, é um modelo dos estágios históricos de vendas e lucros de 

um produto. Esse conceito expressa, simplesmente, que a vida de um produto no mercado 

não é eterna, mas que, normalmente, o produto passa por diferentes níveis de vendas (e de 

lucratividade), que se assemelham à evolução dos seres vivos: os produtos nascem, crescem, 

amadurecem e morrem. [...] todos na empresa sabem que cada produto terá um ciclo de vida, 

mas não se pode prever de antemão sua forma e duração exatas. (KOTLER, 1998) 

Por vezes, não é fácil identificar com precisão quando cada estágio começa e 

termina. Por este motivo, a prática é caracterizar os estágios, quando as taxas de 

crescimento ou declínio se tornam bastante pronunciadas. Ainda assim, as em-

presas devem avaliar a sequência normal do ciclo de vida e a duração média de 

cada estágio. A Figura 21 mostra um exemplo de CVP, o caminho que as vendas 
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e os lucros percorrem durante a vida do produto. O CVP apresenta cinco está-

gios distintos, contando como a primeira etapa o processo de desenvolvimento 

do produto (KOTLER, ARMSTRONG, 2003). 

Estágio do
desenvolvimento
do produto

Perdas – Investimentos ($)

Vendas e
lucros ($)

Introdução Crescimento Maturidade

Lucros

Vendas

Declínio

Tempo

Figura 21 – Vendas e lucros comparados com a vida do produto do início ao fim. Fonte: Kotler 

e Armstrong (2003) 

ESSES ESTáGIOS SÃO:

InTRODUçÃO

A fase de introdução começa com o lançamento do produto e 

caracteriza-se por lento crescimento das vendas e baixos lucros, 

ou mesmo prejuízos, devido aos altos investimentos, à inexistên-

cia de economias de escala e ao desconhecimento do produto 

ou serviço por grande parte do público-alvo. (DIAS, 2004); 

CRESCImEnTO

Essa fase se caracteriza pela aceleração da taxa de adoção do pro-

duto pelos clientes potenciais, as vendas crescem acentuadamente 

e os lucros acompanham o crescimento das vendas, à medida que 

se ganham economias de escala. Em geral, as vendas do produto 

aumentam mais rapidamente do que a demanda total do mercado, 

possibilitando ganhos de participação de mercado. É nesse estágio 

que surgem novos concorrentes, que lançam outros produtos para 

aproveitar as altas taxas de crescimento da demanda. O mercado 

fica mais competitivo, exigindo maiores investimentos em marke-

ting para sustentar os ganhos de participação de mercado.
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mATURIDADE

Nessa fase as vendas do produto tendem a estabilizar-se, 

acompanhando o crescimento vegetativo do mercado que é 

pequeno ou, até nulo. Nessa fase há um grande número de 

concorrentes e a disputa pelo market-share (participação de 

mercado) fica mais acirrada, já que o crescimento só é possibi-

litado com a perda de participação dos concorrentes.

DECLínIO

A quarta fase é o declínio, quando o produto fica obsoleto e é 

gradativamente substituído por novos. Nessa fase, as vendas 

são decrescentes e, para minimizar prejuízos, algumas empresas 

reduzem ou eliminam investimento, outras descontinuam o pro-

duto do mercado, e há as que reduzem a distribuição, atendendo 

exclusivamente aos segmentos de maior volume, ou os preços, 

diminuem o número de itens ou versões de produto ou deixam 

de investir em propaganda, tecnologia e inovações de produto. 

Nessa etapa, é necessário reduzir custos para minimizar a redu-

ção dos lucros, e o produto poderá ser descontinuado, substitu-

ído ou sofrer uma transformação. Desta forma, volta-se ao início 

do ciclo de desenvolvimento, com ideias inovadoras procurando 

adaptar-se às novas expectativas do consumidor. 

É importante lembrar que o produto precisa de suporte. Este suporte vai 

desde a assistência técnica, a existência de peças de reposição no mercado com 

custos viáveis, até a qualidade e a agilidade nesses serviços. Deve-se considerar 

que esta atividade é geralmente terceirizada, havendo necessidade de buscar 

parceiros que tenham comprometimento com o ideal da organização. 

Deschamps e Nayak (1995) afirmam que apoio ao produto significa serviço, 

e serviço representa valor agregado. 

Vamos ver, então, no próximo item, Marketing de serviço. 

Estágio de introdução

Este estágio, denominado de introdução tem como característica principal o 

crescimento lento das vendas e lucros mínimos. Isso porque, colocar o produto 

no mercado e suprir os canais e revendedores requer tempo. Durante o está-

gio de introdução, a empresa necessita tomar algumas decisões, entre quatro 
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estratégias em relação ao preço e a promoção que ela pode fazer para divulgar 

esse produto, descritas a seguir.

DESnATAmEnTO 
(SkImmInG) 

RáPIDO

Mercado não conhece o produto. Quando o mercado co-

nhece o produto, paga o preço pedido. Concorrência po-

tencial. Construir preferência de marca. Ex. : Playstation 2.

DESnATAmEnTO 
(SkImmInG) 

LEnTO

para mercado limitado; grande parte conhece o produto 

e concorrência não é iminente. Ex. : Computadores tipo 

Mac da Apple.

PEnETRAçÃO 
RáPIDA

Mercado grande e não conhece o produto. Sensibilidade a 

preços; concorrência potencial acirrada; ganhos de escala 

e eficiência.Ex. : Refrigerantes Taliban.

PEnETRAçÃO 
LEnTA

Mercado pequeno e sensível a preços. Concorrência po-

tencial. Ex. : Naldecon Dia.

Estágio de crescimento
Depois do estágio de introdução, temos o estágio de crescimento. Se o produto 

for bem sucedido e tiver sucesso na etapa de introdução ele entra no estágio 

de crescimento, marcado por um rápido crescimento das vendas e melhoria 

substancial dos lucros.  

Durante esse estágio a empresa deve se empenhar em: 

Melhorar a qualidade do produto que consiste em acrescentar novas características 

e melhorar seu estilo. Ou ainda, acrescentar novos modelos e produtos (produtos de 

diferentes tamanhos, sabores, entre outros, que protejam o produto principal).

Entrar em novos segmentos de mercado significa buscar novos mercados para seus 

produtos e serviços.

Aumentar a sua cobertura de distribuição e ingressa em novos canais de distribuição.
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Mudar as campanhas de conscientização do produto para campanhas de preferên-

cia do produto.

Reduzir os preços para atrair os compradores sensíveis a preços.

Estágio de maturidade

Então, segue-se um estágio de maturidade, caracterizado por uma queda na 

taxa de crescimento das vendas e uma estabilização dos lucros. A empresa deve 

buscar estratégias inovadoras para renovar o crescimento das vendas, incluin-

do a modificação do produto e do mix de marketing. A terceira fase do ciclo 

de vida é a maturidade, quando as vendas do produto tendem a se estabilizar, 

acompanhando o crescimento vegetativo do mercado, que é pequeno ou, até, 

nulo. Nessa fase, há um grande número de concorrentes e a disputa pelo mer-

cado fica acirrada, já que o crescimento só é possível com a perda de participa-

ção dos concorrentes.

Na fase de maturidade, a estratégia mais adotada é a manutenção da parti-

cipação de mercado por meio de investimentos em promoções, ofertas e des-

contos de preço, de modo a gerar volume de vendas. Em contrapartida, para 

garantir a manutenção dos lucros, a empresa reduz investimentos em tecno-

logia, inovações de produto e propaganda. Algumas empresas reposicionam o 

produto para atrair novos segmentos de mercado, lançando novas versões ou 

fazendo pequenas inovações em embalagem e design para atrair novos consu-

midores e prolongar o estágio de maturidade, adiando a entrada na fase de de-

clínio. Outras optam por realizar investimentos na estratégia de diversificação, 

procurando novos negócios em mercados de potencial de crescimento.

Estágio de declínio

Por fim, o produto entra no estágio de declínio, no qual pouco se pode fazer para 

impedir a deterioração das vendas e dos lucros. A tarefa da empresa durante esse 

período é identificar os produtos realmente fracos, desenvolver para cada um uma 

estratégia de continuação, foco ou nicho e, finalmente, descontinuar produtos fra-

cos de modo a preservar os lucros da empresa, os funcionários e os clientes.

Nessa fase, as vendas são decrescentes e, para minimizar prejuízos, algu-
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mas empresas reduzem ou eliminam os investimentos, outras retiram o produ-

to do mercado e há as que reduzem a distribuição, atendendo exclusivamente 

aos segmentos de maior volume, outras empresas até diminuem o número de 

itens ou versões de produto, ou também deixam de investir em propaganda, 

tecnologia e inovações de produto. Nessa etapa, é necessário reduzir custos 

para minimizar a redução dos lucros.

Nem todos os produtos passam por uma curva de ciclo de vida com for-

mato de sino. Alguns seguem uma curva-padrão de crescimento-queda-ma-

turidade. Outros produtos seguem uma curva padrão escalonada. Alguns 

pesquisadores têm descoberto mais de uma dúzia de formas de curvas de 

ciclo de vida, incluindo aquelas que descrevem estilos, modas e modismos. 

Como resultado da globalização dos mercados, uma curva de ciclo de vida 

padrão internacional também tem emergido. 

Críticas à teoria do ciclo de vida

Assim, como muitas teorias da administração, a teoria do ciclo de vida dos 

tem recebido críticas no sentido de que as empresas não conseguem anteci-

par, com precisão, à curva do ciclo de vida de um determinado produto, inde-

pendente do domínio que se tenha do mercado que este produto está inseri-

do. Para os críticos, os ciclos de vida dos produtos são na verdade o resultado 

das estratégias de marketing escolhidas pelas empresas e neste contexto, as 

decisões são impactadas pelo mercado e vice-versa.

As empresas devem tentar antecipar novos atributos que o mercado de-

seja. Os lucros vão para os que introduzem primeiro os novos e valiosos be-

nefícios. A procura por novos atributos pode ser baseada em trabalho de 

pesquisa e avaliação dos clientes, intuição, razões dialéticas ou hierarquia 

de necessidades. O marketing bem-sucedido provém da visualização criati-

va do potencial de evolução do mercado.

As empresas devem tentar antecipar novos atributos que o mercado deseja. Os lu-

cros vão para os que introduzem primeiro os novos e valiosos benefícios. A procura 

por novos atributos pode ser baseada em trabalho de pesquisa e avaliação dos clien-

tes, intuição, razões dialéticas ou hierarquia de necessidades. O marketing bem-su-

cedido provém da visualização criativa do potencial de evolução do mercado.
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Comunicação de marketing no ciclo de vida dos produtos

Verificado o estágio que o produto está dentro do ciclo de vida é possível iden-

tificar o melhor tipo de campanha e a melhor combinação de ferramentas para 

o produto na sua fase. 

Os estágios de maiores investimentos de comunicação são: introdução, 

crescimento e maturidade. No desenvolvimento há apenas investimento inter-

no, já que o produto ainda não está pronto para o mercado; na fase de declí-

nio não há investimento se a decisão estratégica for deixar o produto “morrer”, 

caso decidam por melhorá-lo ou apresentá-lo para outro público, ocorre o reci-

clo do produto em que há o reinício do ciclo de vida. 

Em termos de campanha, denominamos de catequese, as campanhas 

realizadas na introdução do produto, de concorrência na sua fase de cres-

cimento e de recordatória em sua fase de maturidade, conforme relata 

Sant’Anna (2002).

Fase 1 – Catequese ou lançamento

O novo sempre tem que vencer certas resistências por parte do público, uma 

vez que significa uma alteração de hábitos. Assim, uma campanha para o 

lançamento de um produto novo implica não só a divulgação pura e simples 

de seu nome e suas vantagens, mas, sobretudo, exige um trabalho inteligen-

te e repetido de educação, de catequese. No estágio de catequese o objeti-

vo da publicidade é incluir um novo hábito ou combater um preconceito, 

educando a massa com referência a uma nova espécie de produto.No caso 

de existir similares no mercado, a precaução a tomar é salientar a marca e 

procurar firmá-la como a mais apta a satisfazer plenamente as necessidades 

do consumidor.

O tipo de campanha mais indicado é utilizar a campanha institucional, 

cujas características são: agir mais sobre a sociedade e não sobre os produtos 

e usar a forma da informação redacional. Dependendo do tipo de produto este 

estágio deve durar no máximo de 3 meses, após este período pode-se partir para 

outra fase da campanha. As ferramentas mais indicadas nesta fase são: propa-

ganda, relações públicas, assessoria de imprensa, evento de lançamento, pro-

moção, venda pessoal e endomarketing. As ações devem ter grande frequência 

e alta intensidade.
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Fase 2 – Concorrência

É um período caracterizado por uma grande volatilidade competitiva com 

muitas empresas a entrarem e a saírem do mercado. A aposta estratégica é a 

colocação da ênfase na qualidade, na redução de custos, nos canais de distri-

buição e no lançamento de novas versões do produto para conquista de quota 

de mercado. Quando o produto se torna conhecido e de uso corrente, o pro-

blema de comunicação consiste em salientar o nome, a marca do produto, em 

sobrepô-lo aos concorrentes frisando as suas vantagens sobre os mesmos. O 

objetivo é incutir na mente do público a superioridade da marca. No estágio 

de catequese, a empresa luta contra a inércia do público, no de concorrência 

contra os competidores. Portanto, nesta fase a empresa deve se defender dos 

concorrentes, firmar o prestígio de seu produto, impondo sua marca na mente 

da massa como a que mais vantagens oferece pelo preço que é vendida. Nesta 

fase o profissional de marketing pode trabalhar tanto com campanhas institu-

cionais quanto com campanhas de varejo. Irá depender de como o concorrente 

está agindo. As características de uma campanha varejo são: agem sobre os pro-

dutos/serviços e trabalham com divulgação de preço; o período da campanha 

de varejo é constante ou em datas promocionais, dependendo do anunciante; 

o mote da campanha deve variar para não confundir o público. As ferramentas 

indicadas nesta fase são: propaganda, promoção, venda pessoal, marketing di-

reto e endomarketing. As ações devem ter grande frequência e serem realizadas 

em períodos curtos.

Fase 3 – Recordatória

Quando o produto atinge uma fase de grande prestígio ou popularidade e obtém 

uma procura firme, contínua, o fabricante pode preferir estratégias e táticas de co-

municação meramente recordatória. O objetivo nessa fase é apenas o de manter o 

nome na mente do público. O mais indicado neste fase é utilizar a campanha insti-

tucional ou mix (institucional + varejo). As ferramentas indicadas são: propaganda, 

assessoria de imprensa, promoção de vendas, venda pessoal e endomarketing.

Shimp (2009, p. 43) reforça que embora seja impossível determinar uma 

combinação matematicamente perfeita de gastos com propaganda e promo-

ção, é possível formular um mix satisfatório, considerando os diversos objeti-

vos de cada ferramenta da comunicação de marketing. Segundo o autor, um 

aspecto estratégico-chave é se os esquemas de curso ou longo prazo são mais 
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importantes em função do estágio de ciclo de vida de uma marca, uma com-

binação adequada para marcas conhecidas provavelmente será diferente da 

combinação para marcas recém-lançadas. As novas marcas exigem um inves-

timento maior em promoções, como distribuição de cupons e amostras para 

gerar compras experimentais, enquanto as marcas já conhecidas de um inves-

timento em propaganda proporcionalmente maior, para manter ou aprimorar 

a imagem de uma marca.

Assim, como é importante adequar a fase do produto às estratégias de co-

municação, a identificação com o público-alvo é essencial, como já discutido 

no primeiro tópico deste capítulo. O quarto tópico irá abordar com mais de-

talhes a integração da comunicação em função do público-alvo a ser atingido.

Reposicionamento e canibalismo – conceitos, 
motivações

Reposicionamento

Reposicionar significar alterar o posicionamento inicialmente estabelecido. 

Isso é justificado quando o posicionamento original não foi adequado e não 

surtiu, junto ao consumidor, o efeito desejado e que dessa forma, pode-se até 

concluir que a tentativa de posicionar a marca não foi bem-sucedida. Outra si-

tuação ocorre quando é esperado mudar substancialmente a forma como um 

produto é visto pelo consumidor e muitas vezes envolve mudanças nas caracte-

rísticas físicas e intangíveis do produto. Ainda há que se considerar o reposicio-

namento para trazer novo fôlego a um produto que demonstra estar na curva 

decrescente no ciclo de vida do produto. O reposicionamento pode envolver 

apenas a comunicação da marca ou alterações substanciais na estrutura estra-

tégica, tática e operacional de um produto ou serviço. Sempre visando aumen-

tar sua adequação, seu valor e vínculo com o consumidor. 

No reposicionamento, a empresa parte da decisão de que é melhor mudar a 

percepção atual que o mercado tem de um determinado produto do que iniciar 

do zero uma nova construção de posicionamento.

De acordo com Trout e Rivkin (1996), mudar o foco no meio do mercado é 
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uma das mais complicadas manobras de marketing, já que seu timing deve ser 

perfeito.  Embora os autores se refiram ao reposicionamento organizacional, 

pode-se admitir que também o reposicionamento de ofertas seja uma tarefa 

de grande complexidade, uma vez que as decisões causam impactos em toda a 

organização, à luz de uma perspectiva holística. 

Os autores Lovelock e Wright (2006) definem reposicionamento como a 

ação de mudar a posição que uma empresa ocupa na mente do cliente com re-

lação a serviços concorrentes.

Já Aaker (1996) considera que a estratégia consiste na mudança de associa-

ções existentes, o que reforça a ideia já exposta de que o reposicionamento sig-

nifica alterar a proposta de valor de uma oferta, na visão do público-alvo (ainda 

que do ponto de vista da empresa a proposta seja a mesma). 

O Case das sandálias Havaianas, segundo Almeida (2008), é um bom exem-

plo de estratégia de reposicionamento. Em 1986, a Grendene lança a Rider, 

que rapidamente vira moda e desbanca as Havaianas. Justamente por isso a SP 

Alpargatas muda a estra tégia de produto e, principalmente, comunicação das 

Havaianas, o que foi considerado um dos principais casos de reposicionamen-

to do Brasil. O produto deixa de ser posicionado para classe baixa e começa a 

abordar uma classe mais elevada, deixa de enfocar suas características tangí-

veis como “não solta as tiras e não deixa cheiro” e passa a valorizar o aspecto de 

moda, design e de ser usada por personalidades.

Saiu Chico Anysio e entrou Thereza Collor, eleita, em uma pesquisa feita 

pela São Paulo Alpargatas, a musa do Nordeste. “Todo mundo usa Havaianas” 

era o tema da campanha, que foi ao ar logo depois com o ator Luis Fernando 

Guimarães. Ele flagrava personalidades como Vera Fisher, Malu Mader, Bebeto 

e Maurício Mattar usando as sandálias. A São Paulo Alpargatas teve sua ação 

valorizada em 325% em termos reais na Bolsa de Valores de SP.

Modelo tradicional, modelo top que foi remodelado para a nova fase do pro-

duto e modelo Brasil lançado na Copa de 1984.

Esse caso das Havaianas mostra algumas modificações, melhorias que a Al-

pargatas teve de fazer para aumentar a percepção de valor des se produto. Em 

função do contexto já citado acima, as empresas devem desenvolver novos pro-

dutos ou revitalizá-los e analisar o ciclo de vida desses produtos ou marcas ca-

racterizando os estágios, quando as taxas de crescimento ou declínio se tornam 

bastante pronunciadas (ALMEIDA, 2008).

O caso da Revista Contigo!, descrito por Mattar e Murat (2005), também é ou-
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tra referência de reposicionamento. Essa marca pertencente à Editora Abril, e foi 

lançada no ano de 1963. Na época, o foco eram as fotonovelas, mas, em 1971, o 

editorial passou a ser o universo das telenovelas, tornando-se, em 1988, a prin-

cipal referência para o público que queria saber sobre os bastidores da TV. No 

início da década de 1990, chega ao Brasil a revista Caras, que inaugura um novo 

segmento, o de celebridades. A revista Caras passa a ser um grande concorren-

te da revista Contigo!. Esta concorrência faz com que a Editora Abril inicie um 

processo de reposicionamento em 2001 implantando diversas reformulações na 

revista Contigo!, para que se adaptasse ao novo perfil dos consumidores.

Os pesquisadores Alexandre Murat e Fauze Mattar (2005), ao analisar o caso, 

perceberam que foram três os pilares da reestruturação da revista Contigo!: 

Plano editorial – Formato, a revista aumentou a área em 30%, proporcionan-

do espaços diferenciados que valorizavam os anúncios, e Projeto Gráfico, mais 

moderno, reduzindo o espaço editorial para favorecer as imagens e fotos. Para 

divulgar as mudanças para o público-alvo houve total reformulação no conceito 

da marca, que passou a adotar o slogan “A revista que conta”. Partindo do mes-

mo espírito da seção Flagra do editorial, o slogan traduz a função da revista: 

contar aos leitores tudo o que acontece com os artistas e na televisão. 

Canibalismo

As empresas estão constantemente lançando novos produtos e ampliando suas 

linhas. Muitas vezes um novo produto é melhor nas suas características ou na 

solução do problema que “rouba” os clientes do produto antigo, na mesma em-

presa. Ou seja, o novo produto pode matar o antigo, por isso usa-se a expressão 

canibalismo. Um produto canibalizou o outro. O fato de essa situação aconte-

cer de forma planejada ou não pode ser um erro de estratégia da empresa.

Segundo Traylor (1986): “canibalismo ocorre quando as vendas de um dos 

produtos de uma empresa reduz as vendas de outros dela mesma.” (OLIVEIRA; 

MATTAR, 2001, apud Traylor (1986).

Já Oliveira e Mattar (2001) conceituam canibalismo como: uma apropriação 

que um novo produto faz de parte ou do todo da receita das vendas, do volume 

das vendas (quantidade), da participação relativa no mercado de atuação, dos 

lucros, dos espaços destinados pelos canais de distribuição e/ou da fidelidade 

dos consumidores, que normalmente ocorrem a um ou mais produto(s) já exis-

tente(s) da mesma empresa.

Através de um estudo, pôde-se perceber que o canibalismo pode vir a ser 
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utilizado como uma ferramenta de marketing para contribuir para o alcance 

dos objetivos organizacionais, quando planejado, implementado e controlado 

adequadamente, e que pode contribuir para a redução desses objetivos quando 

ocorrer de forma não planejada (OLIVEIRA; MATTAR, 2001). 

Muitas vezes o conceito de canibalismo de produtos está associado também ao 

conceito de destruição criativa, o qual prega que no processo de inovação, numa eco-

nomia de mercado, novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de 

negócios. Podemos observar esse conceito em prática em produtos como lâminas de 

barbear Gilette ou Microprocessador de computador pessoal Intel, em que os novos 

produtos superam e tornam obsoletos os anteriores da própria marca. 

Uma linha de produto é muito pequena se pudermos aumentar os lucros 

adicionando algum item a ela, e muito grande se pudermos aumentar os lucros 

retirando-se itens dela. Ou seja, não haveria motivos para se manterem produ-

tos que proporcionam prejuízos ou não contribuem significativamente para o 

lucro da empresa. Porém, esta abordagem financeira exclui outros objetivos 

importantes do marketing: satisfação do consumidor, imagem, participação 

de mercado, alavancagem de outros produtos, fidelidade dos clientes (OLIVEI-

RA; MATTAR, 2001, apud Kotler (1998).

O canibalismo planejado ou intencional é quando este faz parte de uma es-

tratégia organizacional, que tem como objetivos aumentar o valor de mercado da 

empresa, estimular os administradores, mudar a linha de produto e aumentar a 

participação de mercado pela substituição de produtos obsoletos ou defasados, 

aumentar o lucro da empresa como um todo, ou marketing competitivo (OLIVEI-

RA; MATTAR, 2001, apud Traylor (1986), os quais encontram-se descritos abaixo 

AUmEnTAR 
O VALOR DE 

mERCADO DA 
EmPRESA

Com um composto de produto maior, consegue-se maior 

estabilidade no fluxo de caixa em virtude de a empre-

sa não ficar tão dependente de um único segmento de 

mercado ou produto. Assim, havendo uma diminuição dos 

riscos da empresa, seu valor de mercado se eleva. 

ESTImULAR OS 
ADmInISTRADORES

O canibalismo pode ser necessário em empresas que 

têm gerentes de produtos relativamente autônomos, pois 

aumenta a concorrência interna – o que deve contribuir 

positivamente para a organização como um todo. 
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mUDAR A LInhA DE 
PRODUTO

o canibalismo pode ser utilizado como ferramenta para pos-

sibilitar a introdução de um novo produto que substituirá um 

produto já existente para o mesmo segmento de mercado.

 AUmEnTAR
O LUCRO

Embora as empresas possam preferir que não haja ca-

nibalismo, este pode ser aceitável se elevar o lucro da 

organização. Isso pode ser conseguido se o novo produto 

não contribui com prejuízo para a empresa, tendo em vis-

ta sua receita e seu custo total, podendo-se, inclusive, ter 

uma situação conforme apresentada.

mARkETInG 
COmPETITIVO

outra situação em que o canibalismo pode ser tolerado 

ocorre quando existem objetivos de combater ou atacar 

concorrentes, pois é através do lançamento de novos 

produtos que as organizações podem obter maior espaço 

nos pontos de venda, ocupando aquele que poderia ser 

destinado a uma empresa concorrente. 

ATIVIDADE

Em um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Administração da PUC-SP, coor-

denado pelo Prof. Moacir de Miranda Oliveira Júnior, foram investigadas as estratégias das 

subsidiárias de multinacionais no Brasil, sob o foco das fusões e aquisições ocorridas no 

mercado brasileiro desde meados dos anos 1990. Para tanto, foram entrevistadas 113 em-

presas, constatando que mais da metade teve, como principal interesse, nesse processo 

de negociação, a aquisição de ativos intangíveis (marcas e relacionamento com os canais 

de distribuição). Neste estudo, para avaliar como essas empresas gerenciam suas marcas, 

foram consideradas na amostra apenas as subsidiárias envolvidas em processos de fusões e 

aquisições. A exemplo da Procter & Gamble, a maioria das americanas prefere trabalhar com 

uma estratégia de marca múltipla, ou seja, marcas individuais para diferentes produtos. Já as 

subsidiárias de origem europeia, como a italiana Parmalat, adotam uma marca guarda-chuva 

para batizar em média cinco produtos diferentes. As duas estratégias têm prós e contras. Co-

mente as vantagens e as desvantagens de se trabalhar com esses dois tipos de estratégias 

(marcas individuais e/ou marcas guarda-chuvas ou corporativas). 
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RESUmO

Neste tema, vimos e analisamos: 

•  O significado e os tipos de produtos; 

•  As decisões que as empresas tomam em três níveis quando desenvolvem linhas e mixes de 

produtos: composto de produto, linhas de produto e decisões individuais de produto; 

•  O entendimento e a definição do que é marca, suas principais características e estratégias. 

LEITURA

•  Livro: Brandmindset – Fixando a marca. Autor: Duane E. Knapp

O livro explica, por meio de estudos de caso, as etapas do processo que uma organização 

deve seguir para tornar-se uma marca genuína na mente dos consumidores.

•  Artigos sobre Embalagem: http://www.packing.com.br/

•  Cases – Site: http://www.espm.br/ESPM/pt/Home/Global/Publicacoes/CentralCases: 

A Embalagem – BOMBRIL 

•  O Desenvolvimento de Marcas Próprias no Brasil – Grupo Pão De Açúcar 
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