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RESUMO 

 
As organizações vivem em constante busca de se adequar ao mercado para 
continuar atendendo as exigências de seus clientes. Elas precisam buscar novas 
estratégias que ofereçam o diferencial necessário para que se sobressaia em 
relação à concorrência que enfrenta. o planejamento do marketing precisa de muita 
atenção nas empresas, para que seus objetivos de beneficiar as organizações sejam 
cumpridos, uma vez que o marketing mal empregado pode levar a empresa a 
situações críticas, manchando sua imagem e representatividade no mercado. O 
objetivo geral foi estudar a utilização do marketing como ferramenta de planejamento 
nas organizações. Os objetivos específicos foram: conceituar o marketing e suas 
ferramentas; pesquisar sobre planejamento de marketing; e, elucidar os impactos da 
ferramenta de marketing nas organizações. A metodologia do presente estudo se 
caracterizou por uma pesquisa bibliográfica qualitativa descritiva por meio de revisão 
de literatura, que foi baseada em livros de autores renomados da área, artigos 
científicos dos últimos 10 anos de autores que abordaram em suas pesquisas o 
referido tema, e sites como Google Acadêmico, que ofereceram as reflexões 
necessárias sobre o assunto para elaboração deste trabalho.  
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ABSTRACT 
 
Organizations are constantly seeking to adapt to the market to continue to meet the 
demands of their customers. They need to seek out new strategies that offer the 
necessary differential to stand out from the competition they face. marketing planning 
needs a lot of attention in companies so that their goals of benefiting organizations 
are met, since poorly employed marketing can lead the company to critical situations, 
tarnishing its image and market representativeness. The general objective was to 
study the use of marketing as a planning tool in organizations. The specific objectives 
were: to conceptualize marketing and its tools; research on marketing planning; and, 
elucidating the impacts of the marketing tool on organizations. The methodology of 
the present study was characterized by a descriptive qualitative bibliographical 
research through literature review, which was based on books by renowned authors 
of the area, scientific articles of the last 10 years of authors that addressed in their 
research the aforementioned topic, and sites like Google Scholar, who offered the 
necessary reflections on the subject to elaborate this work. 
 
 
Keywords: Organizations; Marketing; Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O marketing oferece um diferencial para a empresa uma vez que pode 

aproximá-la dos consumidores dos mais diferentes lugares. Ele tem se modificado a 

cada ano que passa, permitindo que as empresas busquem de maneiras inovadoras 

alcançar públicos mais distantes com seus produtos e serviços. As organizações 

vivem em constante busca de se adequar ao mercado para continuar atendendo as 

exigências de seus clientes. Elas precisam buscar novas estratégias que ofereçam o 

diferencial necessário para que se sobressaia em relação à concorrência que 

enfrenta.  

Todavia o planejamento do marketing precisa de muita atenção nas 

empresas, para que seus objetivos de beneficiar as organizações sejam cumpridos, 

uma vez que o marketing mal empregado pode levar a empresa a situações críticas, 

manchando sua imagem e representatividade no mercado. A marca da empresa é a 

imagem que os consumidores vão levar com eles cada vez que visualizarem alguma 

propaganda ou adquirirem algum produto. 

Dessa forma a justificativa desta pesquisa consistiu na importância de se 

compreender como o planejamento de marketing pode dar errado, resultando em 

propagandas nocivas para a imagem da empresa e para os resultados que ela 

apresenta, buscando inclusive exemplos reais que possam servir como ilustração 

para uma melhor compreensão do assunto. 

Busca-se com esta pesquisa explorar o assunto proposto para que possa ser 

compreendido como o marketing pode oferecer vantagens competitivas para a 

organização se for bem planejado e implementado, e como os resultados podem ser 

prejudiciais para a empresa caso o marketing seja utilizado sem planejamento. 

Sendo assim, o problema desta pesquisa consiste em identificar: Quais os impactos 

do marketing quando utilizado como ferramenta de planejamento? 

 O objetivo geral foi estudar a utilização do marketing como ferramenta de 

planejamento nas organizações. Os objetivos específicos foram: conceituar o 

marketing e suas ferramentas; pesquisar sobre planejamento de marketing; e, 

elucidar os impactos da ferramenta de marketing nas organizações. 

A metodologia do presente estudo se caracterizou por uma pesquisa 

bibliográfica qualitativa descritiva por meio de revisão de literatura, que foi baseada 

em livros de autores renomados da área, artigos científicos dos últimos 10 anos de 
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autores que abordaram em suas pesquisas o referido tema, e sites como Google 

Acadêmico, que ofereceram as reflexões necessárias sobre o assunto para 

elaboração deste trabalho. O critério de exclusão foram artigos e sites que não foram 

considerados seguros para uso de informações.  
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2.  MARKETING E SUAS FERRAMENTAS 

 

O marketing é apresentado na literatura sob diversas definições, dentre elas a 

de Kotler (1998, p.27) que diz que “marketing é um processo social e gerencial pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”.  

Para Kotler (1998, p.37), o conceito de marketing assume que “a chave para 

atingir as metas organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os 

concorrentes, satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvos”. 

O marketing tem mudado cada vez mais com o passar dos anos e com a 

modernidade. As empresas buscam cada vez mais ampliar seu campo de atuação, 

alcançando novos públicos, com isso fazem um uso intensificado das ferramentas 

que o marketing disponibiliza para que seus produtos ou serviços possam alcançar 

essa expansão desejada. 

Segundo Las Casas (2006): 

 

Marketing é a área de conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos de Empresas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de 
atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da 
sociedade (LAS CASAS, 2006, p.10). 

 

 Através do marketing é possível que a empresa estreite seu relacionamento 

com seus clientes e ainda que alcance um novo público que ainda não havia 

ganhado. É nesse estreitamento que a empresa ganha a fidelização de seus 

clientes, o que significa um retorno financeiro para ela. 

 Para Sandhusen (2000, p.8) marketing é um “processo de planejar a 

concepção, o preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas 

que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. 

É importante que não seja confundido os conceitos de marketing e de vendas, 

pois isso ainda causa alguns transtorno. Enquanto o marketing trabalha de fora pra 

dentro na empresa, as vendas fazem o sentido inverso, trabalhando de dentro pra 

fora. 
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Segundo Cobra (1997, p.23) primeiramente para se chegar a uma concepção 

do espaço distinto, tiveram-se evoluções de suas explicações. Com o grande 

crescimento da tecnologia no mundo das negociações gera-se a carência de pontos 

positivos de definições e suas formulações se definem de forma mais extensa. 

É importante que os gestores tenham a consciência da importância do 

planejamento bem feito do marketing da empresa, pois da mesma maneira que ele a 

aproxima do público consumidor, também pode afastá-la se for mal empregado. 

Segundo a American Marketing Association - AMA (1960 apud COBRA, 

1997, p.23) determinou que a caracterização do marketing e o resultado de seus 

exercícios de negócios que levam agilidade do produto ou a prestação de serviços 

ao seu público final. 

O principal conceito do marketing é gerar lucro suprindo as necessidades. 

Podendo obter diferentes definições sobre as perspectivas gerenciais e as sociais. A 

definição para a perspectiva gerencial é de como vender o produto e a outra mostra 

a importância do marketing pra sociedade. (KOTLER, 2007) 

Segundo Kotler (2007, p.4) o mesmo retrata que o marketing é fundamental, 

que jamais deveria ficar impedido de ter atuação dentro de um departamento de 

qualquer empresa. É indispensável seu conteúdo e suas ações podem afetar 

diretamente a estratégia da organização empresarial, e por isso seu conceito deve 

ser estudado para se obter uma abordagem satisfatória, que o coloca no centro da 

estratégia empresarial para alavancar as vendas gerando assim maior lucratividade. 

O conceito de vendas costuma ser confundido com o conceito de marketing, 

porem o termo marketing se contrapõe e substitui a lógica de vendas. Levitt (1960 

apud KOTLER, 1996, p.42) exemplifica de que nas vendas o vendedor está focado 

simplesmente no objetivo final para si próprio, a realização da venda para se 

beneficiar gerando comissão que impacta diretamente em seus honorários. Já o 

conceito de marketing foca nas necessidades das pessoas que iram adquirir o 

produto, focando na entrega do produto para o consumidor final. 

Desta maneira, a necessidade de desenvolver pesquisas e adotar estratégias 

contribui para melhor forma de se conhecer o cliente, conhecer o mercado de forma 

geral e se readequar em saber utilizar quais ferramentas necessárias para atingir os 

objetivos desejados. O sucesso de qualquer organização está ligado a sua 



13 

 

inteligência de gestão, sendo isso importante para alcançar metas e objetivos 

estabelecidos no plano estratégico de marketing. 

Existem algumas ferramentas que o marketing dispõe para que possa ser 

bem fundamentado e planejado, o chamado Mix do Marketing, ou seja, os 4 P’s. 

 

Figura 1: Mix do Marketing 

 

Fonte: SOLUZIONE ASSESSORIA (2015, p.1) 

 

O Mix do Marketing consiste em quatro elementos chave para que a empresa 

elabore suas estratégias e busque conquistar seus objetivos. Através da análise 

desses quatro elementos a empresa tem uma visão holística do mercado ao seu 

redor, podendo atuar nos locais certos. 

Segundo Kotler (2003, p.151), o mix de marketing “descreve o conjunto de 

ferramentas à disposição da gerência para influenciar as vendas. A fórmula 

tradicional é conhecida como 4 P’s: produto, preço, ponto e promoção”. 

O produto é o que a empresa tem a oferecer para o consumidor, seus 

produtos ou serviços, incluindo todas as atividades agregadas ao produto desde a 

entrada da matéria prima até a saída do produto final da empresa para o 

consumidor, como embalagem, qualidade, design, entre outros.  
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É importante que a empresa faça um comparativo entre o ciclo de vida do 

produto e o ciclo de vida dos consumidores, assim poderá focar as vendas dos 

produtos para o nicho mais indicado. 

Nesse momento é recomendado utilizar a matriz BCG para realizar as 

análises dos produtos, para saber a necessidade de investimentos ou se o caixa 

atual é suficiente para as melhorias necessárias. 

De acordo com Kotler (2000), “a Matriz BCG é uma ferramenta analítica que 

visa classificar os produtos de uma determinada empresa, de acordo com o seu 

potencial”. Ela permite que a organização faça uma análise de seu portfólio de 

produtos para identificar qual vende mais e aonde vende, permitindo que ela realize 

uma distribuição mais assertiva deles. 

O preço é definido após algumas análises do mercado e público alvo que se 

pretende alcançar, entre outros fatores. De nada adianta a empresa divulgar vendas 

de um produto de alto padrão para consumidores de classe baixa, que ganham 

salário mínimo e sustentam família. 

É necessário que a empresa se questione sobre como estão os preços dos 

concorrentes, para qual público é possível a posse do produto, relação custo-

benefício para a empresa, para que assim possa definir o melhor preço para o 

produto ou serviço. 

A promoção diz respeito ao como a empresa irá se comunicar com os clientes 

para promover as vendas, em que tipo de campanhas investirá. Ela precisa saber 

investimentos necessários para a divulgação do produto, e por qual meio será a 

melhor maneira de fazer a propagando chegar aos consumidores que deseja 

alcançar.  

A praça realiza a análise dos canais de distribuição, ou seja, como o produto 

será entregue ao consumidor. Envolve o sistema logístico da empresa e seus 

facilitadores. 

Alguns autores como Pride; Ferrel (2000, p.3) conceituam o marketing como 

um “processo de criar, distribuir, promover e apreçar bens, serviços e ideias para 

facilitar relações de troca satisfatória com clientes em um ambiente dinâmico”. Todos 

os setores da empresa precisam entender o funcionamento do marketing da 
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empresa, para que possa caminhar na mesma direção em busca dos objetivos 

traçados. 

O marketing realizado sem o devido planejamento pode comprometer a 

imagem da empresa e dos produtos oferecidos, causando insegurança e descrença 

nos consumidores e prejudicando os resultados da empresa. Isso porque a empresa 

precisa ganhar a confiança e o encantamento do consumidor para que ele sinta-se a 

vontade para comprar o produto que ele necessita, ou ainda, sinta o desejo de 

adquirir o produto daquela empresa. 

O planejamento do marketing é uma tarefa que requer muita atenção, pois 

muitas vezes o que pode parecer algo acertado poder se transformar em sérios 

problemas para a organização. Propagandas enganosas ou propagandas com 

falhas de execução, por exemplo, podem causar processos judiciais e negativação 

de sua imagem no mercado. 

Se não há essa relação de confiança, não existirá a venda e tampouco a 

fidelização dos clientes no pós venda. Marketing mal planejado e mal realizado faz 

com que o consumidor busque outras opções do produto, além de representar 

dinheiro mal investido e perdido para a empresa. 
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3. PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

O plano de marketing deve iniciar-se com um breve resumo das principais 

metas e recomendações, possibilitando o entendimento da direção principal do 

plano pela alta administração (KOTLER, 2000). Sendo assim serão definidas as 

estratégias e as ações a serem adotadas pela empresa. 

Cada empresa deve encontrar o plano para a sobrevivência e o crescimento 

de longo prazo que faça mãos sentido diante de sua situação, suas oportunidades, 

seus objetivos e seus recursos específicos. (KOTLER; AMSTRONG, 2007).   

Para a realização do plano a empresa deve fazer uma pesquisa de mercado 

imobiliário para entender quais são as necessidades encontradas que não estão 

sendo atendidas, as demandas que não estão sendo observadas e quais serão as 

tendências que podem vir a fazer parte do mercado no futuro e buscar focar nelas 

para sua sobrevivência e crescimento de longo prazo. 

O planejamento estratégico visa realizar mudanças profundas, formulação de 

objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em 

conta as condições internas e externas. É importante que a empresa esteja em 

harmonia com a situação atual do mercado 

Segundo a teoria de Nickels e Wood (1999) um plano de marketing, em seu 

mais básico nível, se inicia pela definição do nicho de negócio, traça seus objetivos, 

e apresenta as estratégias para atingi-los e monitorá-los. 

Já Westwood (1996) enfatiza que o planejamento de marketing é um 

processo que envolve a realização de uma pesquisa de marketing interna e 

externamente, priorizar os pontos fortes e fracos da empresa, a realização de 

suposições e previsões, estabelecer os objetivos de marketing, a geração de 

estratégias de marketing, determinar programas e orçamentos, analisar os 

resultados e examinar os objetivos, estratégias ou programas.  

A elaboração do planejamento traz consigo informações de extrema 

importância, uma vez que bem elaborado existe grandes chances de resultados 

satisfatórios para a empresa. Sendo assim, através de um bom planejamento 

composto de produtos e serviços é possível que a imobiliária ganhe destaque e 

posicionamento no mercado frente às demais prestadoras de serviço da cidade.  
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De acordo com Westwood (1996), os resultados do projeto serão o bom uso 

dos recursos da empresa na identificação das oportunidades de marketing, o projeto 

fará com que a equipe passe a estimular o espirito de equipe e a identidade da 

empresa, e através dele será possível auxiliar a empresa a ganhar um lugar de 

destaque diante de suas correntes.   

 

 

3.1. PRINCIPAIS ÁREAS DE DECISÃO EM MARKETING  (4 PS) 

 

O composto de marketing é definido por Kotler (1997, p. 97) como "Conjunto 

de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo." Para a definição mercado-alvo onde a empresa quer atuar é preciso 

ser feita uma análise do comportamento dos consumidores e quando feita é possível 

identificar qual o tipo do público devemos focar e quais as campanhas de marketing 

são mais viáveis para conquistar os clientes, satisfazer suas necessidades e 

preferências específicas.  

Os 4ps do marketing são constituídos por produto, preço, promoção e praça. 

São as influências que são realizadas sobre o consumidor durante o processo de 

comercialização de um produto ou serviço.  

A função de marketing, envolve as decisões do produto, onde são inclusas a 

identificação de oportunidades de lançamento de produtos e adequação conforme 

às necessidades dos seus clientes; as decisões de preço, buscando gerar vantagem 

competitiva e retorno para a empresa; as decisões de promoção, relativas aos 

investimentos em estratégias de comunicação e promoção de vendas; e as decisões 

de praça ou distribuição, que envolvem a escolha de canais de vendas que satisfaça 

as necessidades dos clientes. (GONÇALVES et. al., 2008) 

 

 

3.2. COMPONENTES DA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O modelo dos oito Componentes da Administração Integrada de Serviços foi 

por Lovelock e Wright (2006), onde os oito componentes são abrangidos podendo 
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resultar na contribuição da tomada de decisão dentro da empresa para melhoria 

constante de todos os serviços que são prestados. De acordo com os autores, 

Lovelock e Wright (2006), esses elementos são:  

Elementos do Produto: Os Elementos do Produto devem envolver do 

produto ou serviços, que quando acrescentados de elemento que complementam, 

encaminhem benefícios que ali são almejados pelos clientes e certa vantagem de 

acordo com os produtos da concorrência. Segundo Cobra (2005, p.188) “O produto 

é definido como algo que tenha valor para um mercado que seja percebido como 

sendo capaz de atender necessidades e realizar desejos”. 

Lugar e tempo: Essas são decisões gerenciais baseadas em onde, quando e 

de que forma serão feitas as entregas de serviços aos clientes. A entrega é 

composta por decisões sobre o lugar e o tempo que pode levar até chegar ao seu 

destino, e pode envolver os tipos de canais de distribuição, seja física e/ou 

eletrônico. A distribuição de um produto tem influência no mix de marketing, é 

através dela que o consumidor poderá ter acesso à oferta do produto. 

Processo: É constituído por uma série de ações operacionais para a 

implementação de processos que são eficazes na criação e entrega de elementos 

dos produtos aos clientes. O processo descreve o método e a sequência dos 

sistemas operacionais de serviços. Processos que são gerados indevidamente 

resultam em insatisfação do cliente perante a empresa. 

Produtividade e qualidade: A produtividade é o grau da eficácia com que os 

insumos de serviços são transformados em produtos que adicionam valor para os 

clientes. A qualidade dos serviços é essencial a diferenciação do produto e para 

entender o balanço entre os custos e incrementos na receita pode colocar em isco a 

rentabilidade da empresa. A produtividade e a qualidade, passaram a ser questões 

consideradas de suma importância para os gerentes de operações. Assim sendo, os 

esforços contínuos para compreender e melhorar a qualidade, se voltaram ao cliente 

e ao reconhecimento de que a qualidade é definida pelo cliente. (LOVELOCK e 

WRIGHT, 2006) 

 Pessoas: Através deste elemento haverá uma interação direta e pessoal 

entre os clientes e os funcionários. A natureza dessas interações influencia muito as 

percepções da qualidade do serviço pelo cliente. Os clientes geralmente julgarão a 
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qualidade do serviço que recebem. Muitos serviços dependem, direta ou 

indiretamente, da interação pessoal entre clientes e colaboradores. A natureza 

destas interações influencia fortemente a percepção dos clientes relativamente à 

qualidade dos serviços. 

Promoção e educação: Esse elemento é responsável em fornecer 

informações e conselhos necessários, persuadir os clientes-alvo quanto aos méritos 

de um determinado produto e incentivar os clientes a entrarem em ação em 

momentos específicos. 

Evidência física: A variável evidência física abrange o ambiente no qual o 

serviço é executado e onde a empresa interage com o cliente, assim como qualquer 

componente tangível que facilite o desempenho ou a comunicação do serviço. 

(ZEITHAML e BITNER, 2003) A evidência física (physical evidence) visa compensar 

o fato de os serviços serem inerentemente intangíveis e, por isso, não poderem ser 

observados, tocados ou sentidos (KOTLER, HAYES e BLOOM, 2002) 

Preço e Outros Custos do Serviço: Segundo Kotler e Amstrong (2007), 

preço é a quantia em dinheiro que é cobrada em função de um produto ou serviço, é 

a soma de todos os valores que são trocados por benefícios e ele é o principal fator 

que afeta a escolha do comprador.  

 

Para uma empresa, fazer Marketing é satisfazer a necessidade e os desejos 

de seus clientes, pois o objetivo de todo negócio é oferecer algo ao cliente em troca 

de valores.  Dentro de uma economia cada vez mais competitiva, clientes mais 

exigentes diante da variedade de opções em produtos e serviços, a empresa só 

vende quando se ajusta ao mercado e oferece a entrega de valor proporcionando e 

mostrando sua superioridade frente a seus concorrentes. 
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4. IMPACTOS DA FERRAMENTA DE MARKETING NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Trabalhar com o marketing, leva o profissional, ao entendimento e 

aprendizado de administrar os mercados e ver oportunidade de trocas e 

relacionamentos, cujo objetivo seja criar valor e satisfazer necessidades e desejos, 

sustentando a obtenção de atingir as metas organizacionais com a capacidade de 

determinar as necessidades e desejos dos mercados-alvo e proporcionar a 

satisfação desejada de forma mais eficaz e eficiente que seus concorrentes. 

Segundo Maximiano (2004, p.240), "o marketing é responsável pela 

administração das relações da empresa com o mercado. É o acompanhamento e 

estudo da concorrência, análise e seleção de mercados e clientes, definição de 

estratégia promocional."   

Assim compreende-se que o marketing é a base para a racionalização dos 

custos, gerando investimentos adequados para seus recursos e consequentemente 

para que a empresa, possa agir com rapidez criando um espírito competitivo que se 

resulta no sucesso da empresa. 

Através do marketing, é que se traça um caminho que irá criar valores com os 

clientes, gerar um relacionamento em longo prazo, entender e estudar as 

necessidades de seus clientes, de forma que a oferecer um serviço e atendimento 

de acordo com que o comprador almeja determinando assim os melhores processos 

que devem ser utilizados, pela empresa para estabelecer sua posição de mercado.  

Segundo Kotler (2013) a importância do marketing se estende por toda 

sociedade, ajudando na introdução e aceitação de novos produtos que vieram 

facilitar e dar comodidade a vida das pessoas, inspirando melhorias nos produtos já 

existentes, uma vez que as empresas inovam para melhorar sua posição no 

mercado.  

Dessa forma o “marketing de sucessos cria demanda para produtos que, por 

sua vez geram empregos. Ao contribuir com os resultados financeiros, o marketing 

bem-sucedido também possibilita a empresa se envolver mais em atividades 

socialmente responsáveis”.  

Em um mercado altamente competitivo com clientes cada vez mais exigentes, 

e um grande número de empresas atuantes, os consumidores buscam o que melhor 
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satisfaça seus desejos e necessidades. Entretanto, as pequenas e medias empresas 

contam com recursos menores e maior dificuldade em satisfazer seus clientes, 

precisando ter mais cuidado para continuar no mercado sem que perder seu lugar 

para empresas maiores.  

É aí que uma boa assessoria em marketing pode desempenhar um 

importante papel, ajudando as empresas tem poucos recursos financeiros, 

representando um valioso instrumento para otimização dos resultados, para o 

sucesso e fixação da imagem das empresas de pequeno e médio, que são inúmeras 

no cenário nacional e ajudam no aumento da economia brasileira.  

Para que a empresa consiga definir estratégias e ações de marketing, ela 

precisa de um bom plano elaborado, por uma equipe que tenha capacidade de 

determinar as necessidades de ambos os lados (tanto do cliente como do 

consumidor), e a partir de aí definir as estratégias e ações à serem adotadas pela 

empresa. 

Dessa forma as empresas têm a necessidade de encontrar um plano que se 

encaixe de acordo com sua luta pela competição de mercado, ajudando na sua 

sobrevivência e de possibilidade de crescimento em longo prazo, para que seus 

objetivos e metas sejam alcançados. (AMSTRONG, KOTLER 2007).   

Ao realizar esse plano a empresa precisa fazer uma pesquisa de mercado, 

para conseguir determinar quais as necessidades encontradas que não estão sendo 

atendidas, as demandas que não estão sendo observadas e quais serão as 

tendências que podem vir a fazer parte do mercado no futuro e buscar focar nelas 

para sua sobrevivência e crescimento de longo prazo. 

Segundo Westwood (1996) um planejamento de marketing é um processo 

que envolve a realização de uma pesquisa de marketing interna e externa, a fim de 

priorizar os pontos fortes e fracos da empresa, realizar suposições e previsões, 

estabelecer os objetivos de marketing. 

A partir disso são geradas estratégias de marketing e determinados 

programas e orçamentos, baseados nos objetivos. Em um mercado onde a 

competitividade está sempre em alta, com produtos e serviços similares, e os 

consumidores cada vez mais exigentes a ideia de fidelizar clientes pode parecer 

ultrapassada, mas empresas que querem se manter fortes, precisam ter uma ideia 
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mais firme e ver que esse relacionamento é o que faz a empresa se firmar e manter 

no mercado competitivo.  

A fidelização de um cliente se dá a longo prazo, pois a empresa precisa criar 

valores e proporcionar valiosas e satisfatórias, dessa forma quando as empresas 

optam por fidelizar seus clientes, em primeiro lugar ela precisa se preocupar com 

seus funcionários, pois manter bons e eficientes funcionários, que possuam 

habilidades e se enquadrem ao perfil da empresa, é tão difícil quanto, fidelizar bons 

clientes.  

A satisfação dos clientes internos é de grande importância, já que, quando 

percebem a possibilidade de realização e crescimento, trabalham em benefício 

próprio e da empresa. 

Segundo Reicheld (2000) “[...] é preciso considerar a fidelidade como uma 

estratégia, não uma tática [...]”, clientes fiéis, que tenham experiências boas e 

agradáveis para com a empresa, acabam sendo a melhor forma de propaganda no 

mercado.  

Embora não se identifiquem com as concorrentes, são menos tolerantes com 

falhas, recomendam ou até defendem empresas com as quais se identificam além 

de serem menos, então pode-se dizer que fidelizar um cliente não é somente 

satisfazer o consumidor em determinado período, esse relacionamento é firmado 

com o, e é durável e solido. 

Hoje a gestão da marca não é apenas trabalhada para empresas e produtos, 

ela é uma estratégia para divulgação e construção de da imagem com a intenção de 

promover experiências que são solidas.  

Os consumidores estão a cada dia que passa mais exigentes e adotam, 

critérios mais rigorosos na escolha de uma empresa e de seus produtos, dando valor 

as boas ofertas e sendo mais críticos na hora da decisão, dessa forma as empresas 

precisam tomar atitudes consistentes e direcionadas, para transmitir valores e 

credibilidade que passou a ser uma das formas de se estabelecer vantagem 

competitiva por um longo período.  

A marca percebida é um aspecto intangível e não basta apenas investir na 

sua criação, o que vale a pena são os valores que são agregados constantemente, 

seja por funcionários ou pelo ambiente do empreendimento. A marca, na realidade é 
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o primeiro contato do consumidor com a empresa ou produto e funciona como 

facilitador na decisão da compra. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O marketing permite que as empresas mantenham um relacionamento mais 

aproximado com seus consumidores, inclusive com consumidores em potencial, 

para que suas atividades sejam estendidas. Através do planejamento do marketing a 

empresa busca informações importantes que a auxiliem a alcançar os resultados 

desejados.  

Por meio de um bom planejamento composto de produtos e serviços é 

possível que a empresa ganhe destaque e posicionamento no mercado frente a 

concorrência. Compreendeu-se que trabalhar com marketing auxilia o gestor no 

aprendizado de administrar os mercados e identificar as oportunidades que 

permitam que a empresa crie valor e satisfaça suas necessidades e desejos 

atingindo metas. 

Compreendeu-se ainda que o marketing é a base para a racionalização de 

custos na empresa, organizando os investimentos realizados, para que a empresa 

crie um espírito competitivo que se resulta no sucesso da empresa. 
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