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Resumo:
O presente artigo se propõe a fazer um breve histórico da definição do marketing, expor
o composto mercadológico tradicional, 4P´s, e explanar algumas estratégias modernas
que permitem as empresas buscarem diferenciação diante seus concorrentes. O
mercado, cada dia mais volátil, exige dos profissionais de marketing resposta rápidas,
pois ele hoje, diferente do que era, muda constantemente. Os desejos dos
consumidores mudam rapidamente, fazendo com que as empresas modifiquem suas
formas de administrar. É nesse ambiente hostil que o marketing se renova traça
estratégias para fazer com que as empresas se comuniquem com os consumidores.
Diante do cenário atual, faz-se necessário encontrar estratégias que sejam capazes de
captar, reter e, principalmente, buscar a fidelização de clientes. Nesse contexto as
novas estratégias encontradas para buscar a diferenciação mercadológica é mudar
seus processos organizacionais, treinar e reter um quadro de pessoas comprometidas
com a empresa, para que este conjunto de estratégias gerem valor aos seus produtos,
instigando nos clientes a percepção de um produto diferenciado. Em outras palavras,
processos, pessoas e percepção são as estratégias modernas do marketing.
Este artigo tem o objetivo de ajudar os profissionais e interessados de uma forma geral
há entenderem um pouco mais sobre estas variáveis tão importantes no cotidiano das
empresas. Nas páginas que seguem será mostrado cada uma delas e como elas
impactam diretamente nas empresas, contribuindo para as empresas gerarem
diferencial competitivo.
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1. Introdução
Formulado na década de 60 por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing
(1960), o composto de marketing chamado de 4P´s ou mix de marketing, representado
por: PRODUTO, PREÇO, PRAÇA e PROMOÇÃO, têm sido vastamente usados por
educadores e profissionais da área, porém no mundo moderno dos negócios se
percebe que ele caminha para virá uma commodity entre as empresas, ou seja, o
composto de marketing aos poucos vem deixando de ser um diferencial competitivo
para ser um item básico em uma empresa que deseja permanecer no mercado.
Este fenômeno vem ocorrendo devido às facilidades, como por exemplo:
acesso as informações das características de um produto, ao crédito, a tecnologia e
internet, que o consumidor encontra ao desejar adquirir um determinado produto.
Segundo Waterschoot e Bulte (1992), os 4P´s são estratégias básicas nas empresas e
a sua utilização não gera valor na percepção dos clientes.
2. Metodologia
Esse artigo foi elaborado a partir de revisão bibliográfica através da pesquisa
em livros, artigos e Internet, procurando refletir sobre os processos mercadológicos
convencionais e modernos que podem fomentar o desenvolvimento das organizações
no mercado que atuam.
3. Revisão da Literatura
3.1. Marketing e sua origem
O marketing tem sua origem ligada ao início do comércio, mas só na década de
50 que se começou a estudá-lo. Nos anos 30 pensava-se que bastava produzir
produtos e serviços que as forças do mercado encontrariam formas para escoar a
produção, era o início da produção em massa.
Com o passar dos anos não foi o que aconteceu e se percebeu que era
necessário descobrir formas para desbravar novos mercados e se diferenciar dos
demais. Surgi a partir daí a competição entre as empresas, qualidade e preços
competitivos eram novos pontos chaves para chamar a atenção do cliente, que por sua
vez passou a contar com o poder de escolha selecionando a que agradasse aos seus
olhos.
Então, no pós-guerra começou-se a estudar o marketing, Lambim (2000), define
marketing como sendo o processo social voltado para satisfazer as necessidades e os
desejos de pessoas e organizações, por meio da troca livre e competitiva de produtos e
serviços que geram valor para as partes envolvidas no processo.
Na década de 60, a Associação Americana de Marketing definiu-o como a
atividade que dirige o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor.
Nesse sentido nenhuma organização consegue sobreviver em um mercado
competitivo sem ter uma orientação para o mercado.
Kotler e Armstrong (2007), diz que marketing é administrar relacionamentos
lucrativos com clientes. Seus objetivos principais são: atrair novos clientes e manter os
atuais, criando-lhes satisfação. De acordo com ROCHA, DANTAS E COELHO (1996), o
marketing trabalha descobrindo o que o mercado deseja e cuida para que suas
necessidades sejam satisfeitas.

Segundo Kotler & Armstrong (2007), ele está por toda parte, há muito mais no
marketing do que os olhos dos consumidores conseguem ver. Por trás existe uma rede
de pessoas e atividades que tentam chamar a atenção do consumidor.
Criar hábito no cliente não é o mesmo que desenvolver um mercado, para que
se possa ampliar um mercado faz-se necessário uma pesquisa de mercado prévia a fim
de descobrir a real necessidade do cliente. Já criar o hábito no cliente quase sempre
está ligado a empurrar produtos ou serviços aos clientes sem se preocupar em
satisfazer as necessidades destes.
3.2. Composto de Marketing ou Mix de Marketing
Estabelecido o posicionamento da empresa em relação ao mercado que irá
atingir, é a vez de escolher os instrumentos de marketing para se comunicar com este
mercado. O mix de marketing ou 4Ps: Produto, Preço, Praça (distribuição) e Promoção
(comunicação), divulgado por McCarthy (2008), vem oferecer ferramentas para que se
tenha um bom plano de marketing.
Para Churchill & Peter (2000 p.20) “um composto de marketing é a combinação
de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os
objetivos da organização”.
3.2.1. Produto
Para o marketing o produto é mais que um bem de consumo oferecido há um
cliente, Kotler (2007, p.200) conceitua o produto como sendo “... algo que pode ser
oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode
satisfazer um desejo ou uma necessidade”.
Ele engloba não só bens tangíveis, mas intangíveis também. Assim, na visão do
marketing o que for capaz de satisfazer as necessidades do cliente é definido com
produto. ROCHA, DANTAS E COELHO (1996, p.31) exemplificam esse raciocínio “...
uma caneta, um serviço de assistência técnica, os candidatos a cargos políticos, os
artistas, uma estância hidromineral, uma associação sem fins lucrativos e um partido
político”.
3.2.1.1. Níveis de um produto
Kotler & Armstrong (2007), diz que o produto tem três níveis e cada um destes
agregará mais valor ao cliente.
Ao se criar produtos se devem estabelecer os benefícios centrais que estão
ligados aos problemas encontrados é o nível mais básico dos três. No segundo se
devem conceber as características como: o design, o nível de qualidade, a marca e
uma embalagem. Por último, será a vez de criar o terceiro e último nível, onde constará,
a garantia, como ocorrerá à instalação, a entrega e o serviço de pós-venda.
Observar todos esses níveis fará com que os clientes enxerguem o produto
como algo capaz de satisfazer suas necessidades. A figura a seguir mostra esses
níveis.

Fonte: Princípios de marketing, Kotler & Armstrong (2007).

3.2.1.2. Classificação dos produtos
Os produtos são classificados em produtos de consumo e industriais ou
organizacionais. Entenda como produtos de consumo aqueles que não têm finalidade
de revenda, a classificação clássica de produtos de consumo foi formulada por Melvin
T. Copeland e são: de conveniência, de escolha e de especialidade.
Produtos de conveniência são normalmente aqueles em que o consumidor não
perde tempo para comprá-lo. Exemplo: balas ou gomas de mascar, ou seja, produtos
que não apresentam diferenças perceptíveis de qualidade. Os consumidores aqui
acreditam que as eventuais diferenças não justificam o esforço de procurar o item em
vários locais.
Produtos de escolha são em sua maioria não são comprados com freqüência e
suas características como, preço e qualidade levam os consumidores gastarem um
tempo maior na sua escolha. Exemplo de produtos de escolha: eletrodomésticos,
roupas.
Os profissionais de marketing devem criar condições que facilitem o trabalho
dos consumidores para que seus produtos adquiram valor e diferencial competitivo.
Produtos de especialidade normalmente são exclusivos e está ligados a status,
a marca, são produtos ao serem consumidos elevam seus consumidores há um nível
de diferenciação dos demais consumidores. Marcas famosas, produtos fabricados em
quantidade limitada como alguns veículos esportivos são exemplos desses produtos.
Esse conjunto de características leva consumidores a certos sacrifícios para adquiri-los.
Kotler & Armstrong (2007), ainda menciona uma quarta classificação chamada
de produtos não procurados e a define como aqueles em que o consumidor não
conhece ou não pensa em comprar, exemplo inovações antes de serem conhecidas,
seguros de vida, serviços de funerárias, etc.
Produtos industriais têm compras planejadas e processos padronizados,
normalmente são matérias-primas, máquinas, equipamentos, entre outros. Existe uma
finalidade pré-estabelecida, são comprados para auxiliarem na produção de outros
produtos.

3.2.1.4. Ciclo de vida de um produto
Assim, como os seres vivos, os produtos passam por fases durante seu ciclo de
vida, eles nascem, crescem, atingem a maturidade e entram em declínio.
A entrada de novos produtos no mercado, desvalorização do produto frente ao
gosto do cliente, ou até mesmo a própria fabricante do produto pode planejar o declínio
deste, por exemplo, produtos de moda, são formas de colocar um produto em declínio.
Abaixo está um gráfico que retrata o ciclo de vida do produto.

Fonte: Alexandre Luzzi L. Casas, Marketing: conceitos, exercícios e casos (2006), p. 175.

O primeiro nível, introdução, começa com o lançamento do produto, nesta fase
as vendas são lentas e quase não se tem lucro, na segunda fase, crescimento, as
vendas se acentuam seguido do crescimento do lucro. Aqui aparecem os concorrentes,
o mercado fica competitivo obrigando novos investimentos em marketing. Segundo
Ansoff (1984), fala que as empresas podem usar quatro alternativas estratégicas nesta
fase, penetração de mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de
mercado ou diversificação.
Na terceira fase, maturidade, caracteriza pela estabilização das vendas,
seguindo o crescimento vegetativo do mercado, ou seja, o mercado não tem como se
expandir e as empresas começam a brigar pelo aumento da fatia do mercado que eles
detêm. Algumas reposicionam seus produtos para atrair novos mercados, lançando
novas versões, mudando seu design, tentando assim, alongar esta fase.
No declínio, última fase do ciclo, inicia-se a diminuição das vendas e para evitar
possíveis prejuízos às empresas diminuem seus preços, investimentos e aos poucos
substituem por novos produtos. Produtos como o automóvel encontram-se no nível de
maturidade há muitos anos.
A curva do ciclo de vida irá variar de acordo com o tipo de produto, modismo
tem rápida popularidade e declínio acelerado, por exemplo.
Clifford (1981), relaciona seis etapas que devem ser observadas para
identificar em qual nível de vida determinado produto se encontra. Eles são:
 Desenvolver informações históricas de tendências, período de 3 a 5 anos
para começar a ter lucro sobre o capital investido;
 Verificar as tendências recentes do mercado;

 Analisar o desenvolvimento das estratégias a curto prazo da concorrência;
 Obter informações históricas sobre o ciclo de vida de produtos similares;
 Projetar a venda do produto para os próximos 3 ou 5 anos com base nas
informações coletadas;
 Estimar o número de anos lucrativos que restam no ciclo de vida com
base nas coletas das informações.
3.3. Preço
O mercado globalizado gerou aumento da concorrência e crescente pressão
sobre os preços, provavelmente devido às diferenças cada vez menores entre produtos
ou serviços. Dessa forma, número reduzido de organizações ventilam o fator preço
como diferencial competitivo, assim elas são convocadas à encontrar novas formas de
vantagens competitivas, incluindo inovações no serviço prestado aos clientes.
Para Kotler (2007), preço é a quantia em dinheiro que se cobra por um produto
ou serviço, de forma ampla é a soma de todos os valores que os consumidores trocam
pelos benefícios de obter ou utilizar um produto ou serviço. Ele tem sido o principal fator
que afeta a escolha do comprador. Isto é, a maioria dos consumidores somente
comprará um produto se o seu preço justificar o nível de satisfação ocorrida no
momento da compra.
Kotler (2007) explana que os objetivos dos preços deverão estar ligados aos
objetivos do marketing e estes, aos objetivos gerais da empresa. Os objetivos são
normalmente:
 Retorno no investimento, o interesse se faz necessário para que se possa
conseguir o retorno do capital investido;
 Objetivos de concorrentes, aqui não há uma preocupação inicial de obter o
retorno do capital investido, acredita-se que para concorrer no mercado
se deve considerar o preço praticado pela concorrência e só depois do
produto ter sua aceitação no mercado haverá a preocupação com o
retorno investido;
 Preços promocionais utilizam-se desses objetivos quando a empresa
procura melhorar o caixa ou combater a concorrência;
 Fatia de mercado, usado para aumentar a sua participação no mercado
frente seus concorrentes;
 Fluxo de caixa, algumas empresas praticam esta política segmentar um
mercado ou para obter um retorno mais rápido de tudo que foi investido.
Escolhido os objetivos da precificação é o momento de criar os processos para
encontrar os preços. Por exemplo: descobrir qual demanda existente e os seus custos,
analisar o preço da concorrência, estabelecer os níveis de desconto, etc.
Em determinados momentos as empresas enfrentam situações adversas,
sendo obrigadas a alterarem seus preços. Seguem algumas situações encontradas:
 Capacidade ociosa, a empresa precisa de negócios adicionais e pode criálos através do aumento das vendas, adotando uma política agressiva
para aumentar suas vendas;
 Declínio da participação no mercado, momento em que percebem a perda
de mercado para a concorrência;

 Estratégias para ganhar mercado através de custos menores, as
empresas começam com reduções de preços com o intuito de ganhar
mercado, com o aumento das vendas seus custos tendem a diminuir;
 Recessão econômica, alterações de preços nestas situações se faz
necessário para força as vendas;
 Inflação, normalmente as empresas adotam o aumento de preços para
tentar se antecipar a inflações futuras ou controle de preços pelo
governo;
 Demanda aquecida, os preços podem ter seus valores aumentados para
conter uma demanda superior a oferta.
Estas alterações devem observar os efeitos que provocaram nos consumidores,
desta forma cria-se uma situação delicada em que uma mudança nos preços poderá
colocar em xeque o produto ofertado, pondo fim em todo um plano estratégico de
marketing. O estabelecimento de preços de uma empresa se situa entre dois extremos,
o limite superior voltado para uma estratégia que procura criar valor ao seu produto, e o
limite inferior ditado pelos custos incorridos no processo de fabricação.
DIAS (2003), discorre sobre as táticas de preços. Para o autor, em um mercado
competitivo o preço pode sofrer alterações em seu valor final, como exemplificado
abaixo.
 Redução de preço de tabela durante uma negociação;
 Prazo de pagamento consiste no alongamento do prazo de pagamento;
 Desconto por volume, descontos progressivos em relação ao aumento do
volume de compras;
 Preço combinado uma oferta composta é menor que o preço
individualmente;
 Preço por segmento os preços são estabelecidos de acordo com o grupo
de consumidores;
 Desconto por utilização o preço é diminuído de acordo com sua freqüência
de uso;
 Preços sazonais precificam-se um produto de acordo com a época vivida.
3.4. Praça ou Ponto de Localização
O “P” de “praça” também é conhecido como ponto-de-venda ou canal de
distribuição de uma forma mais simples, distribuição em marketing significa
disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e conveniente para ser
adquirido. O produto desejado, com um preço justo, deve estar acessível ao cliente, isto
é, num local onde ele possa comprá-lo no momento em que desejar.
Ter um produto e um serviço não são suficientes para assegurar as vendas, é
necessário criar pontos de vendas, canais de distribuição eficientes, pois os
consumidores procuram comodidade, locais acessíveis e convenientes. O termo praça
foi usado por autores brasileiros ao adotar a nomenclatura dos 4P´s.
Diante das possibilidades o profissional de marketing escolherá um tipo de
canal a ser usado a partir de uma análise das alternativas expostas a seguir:
 Avaliação do potencial de vendas do segmento pretendente;
 Observação dos hábitos de compras do público alvo;
 Tipo do produto a ser comercializado;

 Quais variáveis afetam o meio ambiente;
 A concorrência estabelecida no mercado; e
 Quais os recursos que a empresa disponibiliza para a criação do canal de
distribuição.
Outra decisão diz respeito a qual tipo de distribuição, intensiva, seletiva ou
exclusiva.
 Intensiva quando a empresa deseja ofertar uma ampla cobertura ao
mercado de atuação;
 Seletiva há uma seleção de intermediários, este tipo de distribuição
normalmente é usado para produto classificado como de escolha, essa
distribuição não existe interesse por parte do fabricante de disseminar a
venda dos seus produtos para vários distribuidores. Geralmente os
produtos aqui necessitam de algum conhecimento técnico par efetuar as
vendas;
 Exclusiva neste tipo os distribuidores trabalham com exclusividade para
determinadas regiões, com determinada linha ou produto, conforme o
caso.
Las Casas (2006), fala em novas formas de distribuição como a Internet. Em
mercados mais desenvolvidos este meio de distribuição é usado freqüentemente por
várias empresas. Ele ainda fala que no futuro grande parte da distribuição dos produtos
será feita por ela.
Alguns pontos devem ser levados em consideração no planejamento de
distribuição, são eles: utilidade de tempo se deve buscar identificar qual o momento
apropriado de escoar a produção. Utilidade de lugar qual o local apropriado para
colocar este produto, pois se este estiver em um lugar errado não terá valor para o
cliente. De acordo com ROCHA et al. (1996) é explanado que a satisfação do cliente
está ligado diretamente a disponibilidade do produto e seu fácil acesso.
3.5. Promoção
Segundo Echentille (2006) no composto mercadológico, promoção é tudo aquilo
que trata de tudo que tem ligação com a divulgação e exposição positiva do produto.
Kotler (2007) menciona que as empresas não devem deixar ao acaso a forma
como se comunicar com os clientes. Dessa forma a “promoção” é importante na
estratégia da empresa. Para ele o mix de comunicação consiste na combinação
específica de propaganda, promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e
marketing direto para assim comunicar-se de forma persuasiva com o cliente e construir
relacionamentos com ele.
No Brasil propaganda é comumente confundido com publicidade, mas são duas
ferramentas distintas. Segundo Kotler (2007 p. 357) propaganda é “qualquer forma
paga de apresentação e promoção não pessoais de idéias, bens ou serviços com um
patrocinador identificado”. Para o mesmo autor, publicidade é uma forma de divulgação
não paga.
Las Casas (2006), caracteriza a propaganda como sendo algo instável variando
de acordo com alguns fatores como, mudança na demanda, oscilações na economia.
Ele diz que para alguns especialistas a propaganda de massa está com os dias
contados. Há empresas que a usam para fomentar uma demanda primária, ela pode

ocorrer tanto no âmbito do fabricante e no varejo. Quando ela visa reforçar uma marca
tem o objetivo de criar uma demanda seletiva.
Dev e Schultz (2005) propõem a recriação do composto de marketing a fim de
torná-lo um conjunto de competências corporativas direcionadas pela demanda que
alinha e coordena as várias atividades de uma organização como um conjunto de
sistemas ou processos inter-funcionais dirigidos por e para o cliente. Segundo os
autores, o composto centrado no cliente tem quatro elementos-chave derivados das
quatro questões-chave feitas pelos clientes quando avaliam ou compram um produto:
soluções, informações, valor e acesso.
Atualmente as empresas estão muito criativas, seus anúncios tendem a ser
interativos explorando especialmente os sentidos, olfato e tato, buscando estimular o
interesse dos consumidores. Questões ecológicas e ambientais, éticas e morais
colocam novos desafios aos profissionais de marketing, estes aspectos devem ser
considerados antes de lançarem suas campanhas.
4. Estratégias “Modernas” do Marketing
Em virtude das mudanças no mundo competitivo das organizações, as
ferramentas do Composto de Maketing, já não conseguem trazer diferenciação
competitiva como outrora, os consumidores buscam algo mais que a simples satisfação
de suas necessidades, por um preço justo, com comodidade para comprar. Eles
esperam que os produtos ofertados transcendam os seus limites.
Diante do contexto, as empresas estão procurando diferenciais mercadológicos
que desenvolvam novos conceitos e novas estratégias com o intuito de atender essas
novas necessidades. Das estratégias modernas de marketing existentes, Pessoas,
Processos e Percepção são as que mais são destacadas na literatura especializada
mais estudadas.
4.1. Pessoas
No ambiente organizacional as pessoas que trabalham nele desempenham
papel importante. Então, da mesma forma que o marketing age no meio externo ligando
a empresa aos clientes, ele opera dentro da empresa nessas pessoas fazendo com
elas mantenham o foco nos objetivos do marketing externo. A isso se denomina
endomarketing.
Para Bekin (2004 p.47) “endomarketing consiste em ações gerenciadas de
marketing eticamente dirigidas ao público interno (funcionários) das organizações em
empresas focadas no lucro (...), observando condutas de responsabilidade comunitária
e ambiental”.
As pessoas que formam as empresas são vistas hoje como um diferencial
competitivo, pois estão em constante contato com os clientes. Dessa forma elas formam
o capital intangível das empresas, uma equipe bem treinada poderá colocar a empresa
a frente de seus concorrentes.
Kotler (2000), para estimular o trabalho em equipe entre todos os
departamentos, a empresa adota, além do marketing externo, o marketing interno. Que
tem como tarefa contratar, treinar e motivar funcionários que desejam atender bem aos
clientes. Na verdade, o marketing interno deve acontecer antes do marketing externo.
Explana Kotler (2000, p.44.) “Não faz o menor sentido prometer um excelente
serviço antes que o quadro da empresa esteja preparado para fornecê-lo. O autor fala

também que os funcionários devem compartilhar um pensamento e habilidades únicos,
empresas que fazem esse tipo de implementação costumam se diferenciar das demais.
Considerando as informações relacionadas à imagem institucional da empresa,
vê-se a importância das empresas possuírem meios para divulgar essas informações
aos funcionários como: vídeo institucional, material de integração, regulamento interno
e canais de divulgação. Essas informações como, missão, visão, valores e objetivos
possibilitam aos clientes internos a possibilidade de conhecer a origem da empresa,
seus fundadores, diretores, valores, sua visão entre outros fatores diretamente
relacionados ao que a empresa julga ser importante, esse conjunto de informações
servirão para nortear os funcionários em como eles devem adotar sua postura de
trabalho.
4.2. Processos
Os processos organizacionais internos são apontados como um dos maiores
diferenciais competitivos das empresas modernas. De acordo com Raduczine (2008),
os processos empresariais, que são conduzidos por pessoas, são responsáveis por
padronizar as atividades organizacionais. Os processos estão ligados a excelência nos
produtos, eles tornarão empresas ágeis ou do contrário maus elaborados podem
engessar o cotidiano das empresas e passar uma imagem para os consumidores que a
organização não tem qualquer comprometimento com eles, pois são as pessoas que
vão dar movimento a empresa criando processos organizacionais eficientes para
atender os consumidores mais exigentes.
4.3. Percepção
A percepção é uma das ferramentas mais importantes do marketing na
concepção das estratégias modernas, sem ela não adianta esforço algum para colocar
um produto no mercado, pois se o consumidor não conseguir perceber o produto não
será viável. De acordo com o exposto, Dias (2003, p. 74) conceitua percepção como “o
processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam informações para
formar uma imagem significativa do mundo”.
Alguns estudos mostram que o processo de percepção nas pessoas está
associado a três mecanismos, são eles:
 Atenção seletiva, onde os clientes percebem os estímulos relacionados às
suas necessidades momentâneas;
 A distorção seletiva, havendo uma tendência de interpretar as informações
conforme suas intenções pessoais;
 A retenção seletiva, onde o cliente tende a reter informações que reforçam
suas crenças e valores.
O processo motivacional pode influenciar no nível de percepção que um cliente
faça de um produto ou serviço de uma empresa, sabendo-se que a motivação é
internalizada, uma pessoa motivada pode agir de acordo com a sua percepção. Kotler
(2000, p. 195) corrobora com o exposto: “uma pessoa motivada está pronta para agir. A
maneira como a pessoa motivada realmente age é influenciada pela percepção que ela
tem da situação”. O autor ainda diz a percepção do consumidor dependerá do momento
que o consumidor vive, dependendo de como ele esteja terá diferentes percepções e
que atitudes as levam a se comportar de maneiras de coerente em relação a objetos

comuns, ou seja, elas seguem um padrão e que mudar uma única atitude pode exigir
que se façam adaptações profundas em outras atitudes.
5. Considerações Finais
O artigo procurou expor que não há uma única ferramenta eficiente capaz de
alavancar valor para os consumidores, mas sim, um conjunto de ferramentas que se
completam fazendo com que sua convergência traga valor na concepção do cliente.
O composto de marketing não se mostra tão eficaz quando utilizado como única
estratégia mercadológica, para que se obtenham melhores resultados, o plano de
marketing levará em consideração todo o sistema a sua volta.
Não se deve observar um mercado de um lado apenas, pois as variáveis são
instáveis e inconstantes, havendo a necessidades da observância de forma holística do
mercado visado.
Segundo Kotler & Armstrong (2007), para se ter sucesso no mercado as
organizações devem ter estratégias focadas no cliente, elas devem ganhar o cliente e
retê-los, cultivá-los com a entrega de valor percebida por eles.
Percebe-se que as empresas não podem servir de forma lucrativa seus clientes
apenas, existem diferentes tipos de clientes com diferentes necessidades e uma análise
é necessária para identificar estes públicos.
Procurou-se nesse artigo trazer um modelo de Estratégias Mercadológicas, que
possam ser úteis e de eficiente aplicação para as empresas. Esta seria a principal
contribuição deste trabalho. Uma proposta mercadológica para contribuir para o
equilíbrio nas ações de marketing e para a orientação para o mercado das empresas,
um modelo que procure explorar mais a visão estratégica. O artigo não propõe um
ponto final nesse vasto assunto de interesse acadêmico, pelo contrário, a partir desse
estudo, abre-se o tema a futuras discussões no intuito de propor mais sugestões para
aplicações futuras às estratégias mercadológicas das organizações.
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