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CONCEITOS BÁSICOS : 
 

 
 
Necessidade :  quando se é privado de algo necessário; 
 
Desejo : são as necessidades humanas conforme raça, credo, cor, cultura etc.. 
 
Demanda : Conseguir realizar o desejo;    
 
Marketing : Você satisfazer as necessidades e os anseios das pessoas através da troca. 
 
Produto : É tudo aquilo capaz de satisfazer as necessidades humanas, tais como 
programas de televisão, carros, eletroeletrônicos, universidades, aulas, etc..... 
 
Mercado : É o local onde são efetuadas as transações de troca.  Podendo envolver  moeda 
ou não.    
 
Administração de Marketing : Pode-se dizer que é a capacidade das empresas de 
utilização dos recursos necessários para atender determinadas necessidades e anseios da 
sociedade  a curto e longo prazo por meio de trocas e  que, também,  atendam  ao  mesmo 
tempo os desejos e anseios da organização.  
  
Marketing de : 

a) Conversão : necessidade de corrigir a demanda de negativa em positiva; 
b) Estímulo : quando a demanda é inexistente, a tarefa é conseguir convertê-la em 

positiva; 
c) Desenvolvimento : oportunidade de desenvolvimento de um determinado produto 

que existe demanda; 
d) Revitalização : após declínio é a necessidade de propor novas formas para que seu 

produto volte a saciar as necessidades e anseios dos clientes; 
e) Sincronização : conseguir equilibrar as variações de demanda e oferta de forma que 

fiquem sincronizadas da melhor maneira possível; 
f) Redução : fazer com a sua demanda diminua em virtude de sua oferta não ter como 

acompanhá-la até que a oferta volte a ficar sincronizada. 
g) Eliminação : Tentar eliminar o produto e caracterizá-lo como indesejável sob todos 

os aspectos.   
 
 
Conceito de Produto :  As organizações acreditam que os clientes responderão de forma 
favorável aos seus produtos desde que tenham bom preço sendo necessário para que isso 
ocorra um pequeno esforço de marketing para isso.  
 
Conceito de Venda : diferentemente do conceito de produto, este conceito leva em conta 
que se não forem feitas sistemáticas campanhas de marketing os produtos não serão 
vendidos conforme a produção.  
 
Conceito de Marketing :  o que deve ser produzido será feito de acordo com o que anseia 
os clientes. Sendo o marketing dirigido para esta satisfação e ao mesmo tempo conseguir 
que os anseios, objetivos  (lucros) das empresas sejam atendidos.  
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O conceito de marketing e totalmente diferente do conceito de venda, sendo o  primeiro 
voltado para atender aos anseios dos clientes e porconseguinte os seus próprios enquanto o 
segundo é voltado primeiramente para atender aos anseios das organizações independente 
de certa forma da vontade do cliente ( sabe que já tem clientes e só precisa fazer 
campanhas de marketing agressivas o tempo todo).  
 
Conceito Societal de Marketing :  Conseguir satisfazer seus clientes, contribuindo para 
melhoria constante da qualidade de vida no curto e longo prazo. Os produtos que não se 
enquadram conforme os clientes não são produzidos.  
 
Algumas considerações a serem feitas quanto a este conceito é com relação a contradições 
como por exemplo entre qualidade de vida atendido por determinado produto e os efeitos de  
sua fabricação como poluição de rios, do ar, das grandes cidades e etc...  
 
 
“Hoje o mundo descobriu que não existem produtos. As pessoas só compram serviços”. 
 
 
1 – Qual a diferença, afinal, entre produtos e serviços? 
Um produto, na verdade, é um instrumento para resolver um problema. Ele pode ser 
tangível (objeto físico) ou intangível (serviço).  Os serviços têm características próprias.  São 
elas:  
INTANGIBILIDADE:  os serviços não têm dimensões físicas.  Não se estoca. 
HETEROGENEIDADE: difícil padronização.  Pessoas interferem no processo. 
INSEPARABILIDADE: entre produção e consumo. Quem “produz” o serviço é quem o 
presta. 
PERECIBILIDADE: influência do tempo.  Não se estoca serviços. 

 
 
 
 

Uma aula de Marketing, por Philip Kotler  
  

            “O mercado é muito grande. Ninguém consegue comunicar e vender um produto ou 

serviço para todo mundo. Por isso, você tem que definir o seu target, o seu alvo, o seu 
público. É como atirar dardos num alvo: os dardos são o dinheiro que você perde se não 
atingir o seu alvo, ou o dinheiro que você ganha se acertar na mosca”, afirmou Philip Kotler, o 
Papa mundial do Marketing, em sua palestra em Curitiba, no Simpósio de Marketing promovido pela 
Universidade Positivo, no último dia 13 de novembro, texto que produzi na época e que transcrevo 
por aqui, nesta segunda-feira de Carnaval, por achar que vale a pena ser lido e meditado. 
 
               “Estratégia, em Marketing, é orientar as forças para crescer, com lucro. Vivemos num 
Mundo em rápida mudança, no qual precisamos nos adaptar aos novos tempos e às novas 
tecnologias. Vejam o exemplo da eleição de Barack Obama, como Presidente dos Estados 
Unidos. Ele foi eleito porque conseguiu fazer seu marketing e sua comunicação como nenhum 
outro, movendo a Opinião Pública norte-americana e, principalmente, os mais jovens, em 
direção ao futuro. Sua estratégia fez um uso notável da internet, com um database de primeira 
e programas interativos que seu oponente não tinha”, comentou Kotler. 
 
                MARKETING 

 
                “Diretores financeiros, engenheiros e advogados não entendem nada de Marketing. 
Para eles, é só um custo, porque eles não conseguem trabalhar com o pensamento  no futuro. 
Eles têm receio do futuro, que não conhecem. Fundamentam-se no passado e administram 
despesas e regras, ao invés de investimentos e sonhos. O Mundo continua mudando cada vez 
mais rapidamente e enfrentamos muitos desafios, como a globalização, a regionalização, a 

http://blogs.abril.com.br/blogdojj/2009/02/uma-aula-marketing-por-philip-kotler.html
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desregulação (que em excesso causou esta crise financeira mundial, que creio que levará uns 
2 anos para ser superada – é só um palpite meu), a re-regulação que está surgindo, as 
tecnologias de rede, a internet que se torna cada vez mais ampla e mais rápida, a hiper-
competição, as transformações no varejo (hoje você vende o que quiser no planeta todo), as 
preocupações ambientais, a recessão e o aumento do poder dos consumidores, entre outras 
mudanças”, disse Kotler. 
 
                 O professor da Northwestern University (Kellog School) destacou que o “objetivo de 
marketing pode ser definido pois 6 letras: CCDVTP (create, communicate and deliver value to a target 
market with profit), que significam criar, comunicar e entregar valor para um mercado-alvo, com lucro. 
O processo de marketing é R>STP>MM>I>C (research> segmentation, targeting, positioning> 
marketing mix> implementation> control), que significam pesquisa> segmentação, targeting ou 
seleção de alvos e posicionamento> mix de marketing> implementação>    controle.”. 
 
               FILOSOFIA 

 
               Já a filosofia de Marketing foi definida por “CIB (costumer is boss) ou: o cliente é o chefe ou 
o rei”, comentou sorrindo o professor Kotler, acrescentando: “os consumidores estão no poder, 
para comprar melhor, não apenas motivados pelos anúncios da Publicidade, mas por todo 
arsenal de comunicação que hoje existe, principalmente na internet, que cresce 
vertiginosamente em nossas vidas”. Kotler disse que “empresas modernas hoje contratam 
pessoas para monitorar, na internet, o que os consumidores pensam e comentam de suas 
marcas, produtos e serviços, no Orkut, nos blogs, nos sites. É bom saber das más notícias, ou 
dos comentários negativos, para poder corrigir os erros. Isso é um bom presente que os 
nossos consumidores nos dão, quando criticam ou elogiam. Se tudo é ótimo, é só amor à 
nossa marca, podemos fazê-los nos amar ainda mais e melhor”. 
 
                “Existem marcas que amamos, ou que não conseguiríamos viver sem, como Google, 
Apple, Harley ou mesmo Coca-Cola para alguns”, disse Kotler, depois de consultar a platéia. 
“São marcas de resistência. Pessoas que amam marcas são trunfos, porque elas propagam 
este amor, esta paixão, esta satisfação para outras pessoas, ampliando este ambiente 
positivo. É um bom vírus”, afirmou, acrescentando: “pessoas apaixonadas amam as suas 
empresas e dão o máximo por elas”, e complementando que “em muitas empresas os 
empresários se encastelam no 15º. andar e nunca têm contato com seus consumidores com 
seus fornecedores, nem com seus consumidores, o que é um erro grave. Você não cresce se 
não for ouvir e observar as pessoas com as quais você faz negócios. Passe mais tempo fora 
do escritório”. 
 
                   MÍDIA DIGITAL 

 
                   Philip Kotler defendeu o uso de novas mídias, como as digitais (sites, e-mail, 
banners, pop-ups, webcasts, blogs, podcasts, videocasts, sites de relacionamento  e buzz 
estimulado), comentando que “muitas empresas ainda subestimam o que se pode conseguir, 
com estes novos instrumentos de comunicação, com determinados públicos. Seus anúncios 
tradicionais fazem pouco, diante da influência das mídias geradas pelos próprios 
consumidores, com seus comentários, por exemplo, no Orkut, em blogs ou sites, que são 
lidos e comentados por mais de um bilhão de pessoas, hoje em dia. Isso gera feedback 
(retorno) do consumidor diretamente para a empresa, ou seu site, sala de chat ou blog. E-mails 
de pessoas para pessoas são muito poderosos, assim como ferramentas como o Google e o 
You Tube, por exemplo. Há hoje empresas especializadas em criar buzz (bochicho, 
comentários) na internet”. 
 
                     Este buzz pode ser gerado por especialistas num determinado assunto (mavens), que 
as pessoas ouvem com atenção e credibilidade, com a motivação de informar ou explicar; por 
conectores que conhecem muita gente, como uma espécie de cola social, e são pessoas que indicam 
e recomendam muitas coisas para as outras pessoas, mas não são vistas como especialistas; e pelos 
vendedores que são persuasivos  e ajudam a criar interesse epidêmico”. 
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      MÍDIA TRADICIONAL 

 
                     Perguntado, Kotler afirmou que “as mídias tradicionais também são eficientes, 
desde que sejam desenvolvidas com talento, criatividade e qualidade, que comuniquem bem 
seus benefícios ou vantagens competitivas aos seus públicos-alvo”, citando veículos 
publicitários (como TV, jornal, revistas, rádio, outdoors, cinema), patrocínios, promoções, 
eventos, feiras e exposições, merchansiging, design de embalagens. “Não estou pregando a 
abolição da mídia tradicional, pois boa Publicidade pode fazer coisas fantásticas pela sua 
marca e produto. Mas são poucos, hoje em dia, os anúncios que te fazem parar e agir, assim 
como poucos são os que são memoráveis”. 
 
                      Kotler indagou: “o site da sua empresa é complexo ou simples? É um monólogo 
ou está aberto ao diálogo? Hoje, com ferramentas como o webmetrics (mensurador de 
acessos e de comportamento na internet) as empresas têm como saber exatamente o que 
mais interessa e o que pouco ou nada interessa aos seus clientes. Hoje uma empresa pode dar 
aulas pela internet, ou pela TV via satélite, em qualquer lugar, para os mais diversos grupos de 
pessoa. Vendas técnicas podem ser feitas em conferências de áudio e vídeo, sem problema 
algum e com muita eficiência. Não só no mercado consumidor, como no business-to-business. 
A CNN já colocou no ar imagens holográficas, colocando nos seus estúdios uma jornalista que 
estava a milhares de quilômetros de distância. Imagem e som! Vejam o que podemos fazer on-
line!” 
 
                       PESQUISAS 

 
                       “Precisamos saber como o consumidor pensa, como os nossos clientes pensam, 
agem e reagem. Por isso, precisamos medir resultados do que fazemos e pesquisar o 
comportamento dos nossos públicos sempre”, afirmou o professor, que disse: “marketing é 
cada vez mais científico e cada vez mais criativo. Não se preocupem, nós não seremos 
substituídos por softwares, porque nos necessitarão sempre como criativos, por isso 
precisamos nos aprimorar e reunir informações e conhecimento o tempo todo. Hoje, 
felizmente, há ótima literatura, com livros muitos bons sobre Marketing no mercado”. 
 
                        “Pesquisas não significam custos elevados, necessariamente”, comentou Kotler. 
“Podemos muito bem ir observar o comportamento dos consumidor, conversar com eles, realizar 
focus groups (pesquisas qualitativas com grupos selecionados de pessoas), pesquisar no Google e 
na internet, para colher informações que nos sejam úteis, no nosso processo de tomada de decisão. 
E a comunicação, hoje com a internet, pode também ter custo baixíssimo, se soubermos utilizar os 
recursos que estão à nossa disposição.” 

  
  
                        EDUCAÇÃO 

 
                        Philip Kotler destacou que”o crescimento do capital humano está na Educação, 
que hoje pode ser entregue em qualquer lugar, a qualquer momento, como, por exemplo, no 
ensino à distância, pela TV ou internet. Não teremos futuro, se não tivermos Educação da mais 
alta qualidade. Vejam os que as nossas crianças conseguem fazer hoje na internet e com seus 
celulares. Temos que orientar e educar, para que façam bom uso destes instrumentos. Nossas 
crianças precisam crescer melhores do que nós fomos e nisso o papel da Educação é 
fundamental”. 
 
                        Kotler salientou também que o papel da escola e da universidade é ajudar a 
desenvolver e participar da comunidade, “como estamos fazendo hoje aqui, neste belo teatro, com 
uma platéia tão numerosa e interessada. O nosso diferencial, como profissionais, está no 
conhecimento, nas informações e nas experiências que conseguirmos acumular e processar, para 
utilizar em nosso trabalho cotidiano”. 
 
                        MARKETING 

 
                        “Marketing é uma força para o Bem, assim como pode ser para o Mal, como tudo 
na vida. Muita gente pensa que nosso trabalho é estranho: fazer as pessoas quererem mais 
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coisas, mas devemos perceber nossa tarefa de forma diferente, pois o Marketing é 
responsável pela geração de mais empregos, salários e renda, gerando um bem-estar sócio-
econômico fantástico”, ressaltou Kotler, depois de explicar novas tecnologias e métricas para aferir 
a performance de Marketing (como métricas de vendas, de disposição de compra, de reações dos 
clientes, de imagem e de valor de marca, de distribuição, de comunicação, da força de vendas e de 
preço e lucratividade). 
 
                        Kotler salientou a importância de sermos “mercadores de valor, ao invés de 
vendedores preço, passando das características de um produto ou serviço para os benefícios 
que oferece e seu valor para a vida das pessoas”. Finalizando a palestra, Kotler concuíu com 5 
pontos. O primeiro é “pense em suplementar as mídia tradicionais com as mais novas e 
digitais. O segundo é use o poder das novas técnicas de pesquisa de mercado, para melhor 
entender seu mercado e seus clientes. O terceiro é que as tecnologias de marketing, a 
automação de vendas e do marketing podem aumentar a produtividade do marketing e da 
empresa. A quarta é organize o marketing de maneira mais holística (internamente, 
integradamente, ampliando relacionamento e de forma socialmente responsável) e estabeleça 
relações melhores com vendas e com o pessoal de desenvolvimento de novos produtos. E a 
quinta é abra as portas dos seus clientes, com uma documentação melhor e com uma melhor 
demonstração de valor.”  
 
                     “No momento atual, desta crise mundial, teremos que ser ágeis e audaciosos, para 
evitar riscos e aproveitar oportunidades. Há empresários que conheço que amam o caos, 
porque nele encontram ótimas oportunidades de aquisição, de vendas e de lucro. As 
empresas, hoje em dia, têm que fazer lucro rápido - antes que alguém copie seus produtos e 
diferenciais - e têm que inovar sempre. Por isso, temos que ser cada vez mais criativos. Temos 
que sonhar nosso futuro e construí-lo, neste ambiente de hiper-competitividade, construindo 
valor e credibilidade”. 

 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE AMBIENTE 
 
A análise de ambiente, além de ser o primeiro passo do Plano de Marketing, resume todas as 
informações pertinentes à empresa. 
O ambiente externo que a envolve e a influencia de maneira positiva ou negativa é composto pelos 
concorrentes, consumidores, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, legais, tecnológicos. 
Quando analisamos esses fatores, estamos analisando as ameaças e oportunidades do negócio. 
O ambiente interno da empresa também deve ser levado em consideração na análise, pois envolve 
aspectos fundamentais sobre o seu bom ou o mau funcionamento, como os equipamentos 
disponíveis, a tecnologia, os recursos financeiros e humanos utilizados, os valores e objetivos que 
norteiam as suas ações. A partir daí, consegue-se ter uma visão maior das forças e fraquezas que 
também poderão afetar positiva ou negativamente o desempenho da sua empresa. 
Essa análise é muito importante, pois ela determinará os caminhos do Plano de Marketing e as 
importantes decisões para o sucesso do seu negócio. 
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A análise de ambiente deve incluir todos os fatores relevantes que podem exercer pressão 
direta ou indireta sobre o seu negócio, tais como: 
Fatores Econômicos: aspectos econômicos como inflação, distribuição de renda e taxas de juros 
influenciam na abertura do seu negócio e sua sobrevivência. Esteja sempre atento a mídia 
jornalística. Jornais, revistas, noticiários de TV e a internet mantêm você informado diariamente, de 
olho nas oscilações da economia. 
Fatores Sócio-culturais: estão relacionados às características gerais da população, como tamanho, 
concentração, grau de escolaridade, sexo, profissão, estado civil, composição familiar, distribuição 
geográfica, comportamento e necessidades dos consumidores e da comunidade na qual está 
inserido. Esses dados podem ser obtidos em jornais, revistas, instituições de classe, órgãos do 
governo ou até mesmo junto a fornecedores, concorrentes e clientes. 
Fatores Políticos/legais: dizem respeito à observância das 
leis, inclusive as que regem o setor em que atua, como 
impostos, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, 
entre outros. 
Fatores Tecnológicos: é preciso adaptar-se às novas 
tecnologias, pois elas podem afetar o seu negócio. Jornais, 
revistas, internet, fornecedores e concorrentes são fontes 
de informações importantes. Não se esqueça de recorrer a 
mídia para atualizar-se.  
Concorrência: é importante analisar a concorrência e prever 
as suas ações. Uma dica é ir até seus concorrentes ou 
conversar com os seus clientes. Procure analisar preços, 
formas de pagamento, ações de divulgação e promoção, 
distribuição, atendimento, variedade de produtos e serviços, 
localização, aparência, marca. 
Fatores Internos: analise de forma crítica o ambiente interno 
atual e futuro da empresa em relação aos seus objetivos: 
Disponibilidade e alocação dos recursos humanos; 
Idade e capacidade dos equipamentos e tecnologia disponíveis; 
Disponibilidade de recursos financeiros; 
Cultura e estrutura organizacional existentes versus desejadas. 
O Levantamento das Informações 
Saber como se faz um bom levantamento de informações é a chave para se realizar uma boa análise 
dos fatores acima citados. Para desempenhar uma análise de ambiente completa, é necessário 
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investir tempo em pesquisa destinada a levantar dados que sejam pertinentes ao desenvolvimento do 
Plano de Marketing. 
 

Ana Maria, preocupada com os seus resultados, iniciou a análise do ambiente da 
sua empresa. 
Ela é proprietária de um centro de atividades esportivas para pessoas de todas as idades, situado 
num bairro de classe média alta em sua cidade. O centro, que funciona há 15 anos numa bela casa 
dispõe de duas piscinas, salas de ginástica, musculação e vestiário. 
Nos últimos meses, Ana Maria vem percebendo uma redução significativa no seu faturamento e 
acredita que a ocorrência desse fato se deve ao aumento dos concorrentes. 
Há cerca de um ano, dois centros esportivos foram abertos próximos ao seu, com estruturas mais 
modernas, novos tipos de atividades, concorrência acirrada de preços, o que vem resultando na 
perda de clientes. 
Diante dos problemas enfrentados, ela resolveu procurar o Sebrae que a orientou a realizar o Plano 
de Marketing de sua empresa. Até então, sua única ação dessa natureza havia sido a divulgação 
através de panfletos. 
A partir da orientação recebida, a empresária concluiu que seriam necessários outros métodos para 
conquistar seus clientes além da distribuição de propaganda impressa. 
Verificou que seria importante começar o seu plano analisando os principais fatores do planejamento 
de marketing citados no manual e que influenciam diretamente no seu negócio. Analise com Ana 
Maria suas conclusões: 

19 
Fatores Econômicos: A partir de pesquisas em jornais, revistas e no IBGE, ela verificou que as 
pessoas estão mais otimistas com relação à economia e que os gastos com saúde e bem-estar 
devem crescer significativamente nos próximos anos. Os consumidores, porém, estão mais sensíveis 
a preços e, por isso, estão exigindo uma maior valorização do seu dinheiro, o que se traduz em um 
desejo por produtos e serviços que contenham cada vez mais benefícios. 
 
Fatores Sócio-culturais: A pesquisa indica que os consumidores estão com tempo escasso, mas 
mais preocupados com a saúde e o lazer. Um segmento crescente é o de idosos. Em grande número 
na região e com um bom poder aquisitivo, eles buscam tratamentos preventivos. Segundo o Censo, a 
importância dos idosos para o País não se resume à sua crescente participação no total da 
população. 
Boa parte deles hoje é chefe de família e nessas famílias a renda média é superior àquelas chefiadas 
por adultos não-idosos. O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da 
expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. 
De acordo com o Censo, os idosos: 
com mais de 80 anos triplicarão daqui a 25 anos; 
se tornarão um dos pivôs da organização das sociedades e dos mercados; 
terão mais autonomia, sobretudo em relação aos filhos; 
exigirão assistência especializada; 
vão continuar vivendo em domicílio próprio. A porcentagem dos que continuarão morando com 
familiares cairá de 11% em 1999 para 6% em 2025; 
com grande potencial de consumo, exigirão ser tratados como clientes, e não 
como doentes; 
farão questão do convívio com outras faixas etárias; 
não abrirão mão do direito de se sentirem atraentes e sedutores. 
Ana Maria dispunha, atualmente, de um público variado, entre eles, 10% crianças,10% adolescentes, 
50% adultos e 30% idosos. Pois bem, a empresária lembrou-se que era freqüente aparecer no centro 
idosos à procura de tratamentos especializados, ministrados por profissionais qualificados,tais como, 
uma hidroginástica aliada à fisioterapia. Apesar da procura, Ana Maria constatou que esse tipo de 
segmento ainda era pouco explorado na região. 
Ela realizou uma pesquisa com os idosos moradores próximos ao Centro Esportivo e verificou que 
tinham carência por esse tipo de serviço que incluía também acompanhamento médico e assistência 
nutricional. 

20 
Fatores Políticos, Legais e Tecnológicos: Ana Maria observou que as condições legais, políticas e 
tecnológicas tinham pouco impacto sobre o seu tipo de negócio.  
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Concorrência: Aumento da concorrência e agressividade nas promoções utilizadas. Esses aspectos 
foram visualizados a partir de conversas informais com clientes e da queda de seu faturamento. 
 
Fatores Internos: O Centro Esportivo possui infra-estrutura adequada, pessoal qualificado com nível 
médio e superior, pessoal de limpeza, dois computadores, impressora, fax, artigos esportivos e de 
banho, material de escritório. O banco de dados de clientes é incompleto e desatualizado. 
 
Análise de Oportunidades e Ameaças, Forças e Fraquezas 
Analisando os fatores externos e internos do seu Centro Esportivo, Ana Maria transcreveu suas 
conclusões, levando em conta as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 
A definição do público- alvo significa identificar um segmento 
particular dos segmentos da população que você deseja servir. O 
mercado consiste em muitos tipos de clientes, produtos e 
necessidades. É preciso determinar que segmentos oferecem as 
melhores oportunidades para o seu negócio. 
Os consumidores podem ser agrupados de acordo com vários 
fatores: 
 
Geográficos: tamanho potencial do seu mercado (países, regiões, 
cidades, bairros). 
 
 



 

 10 

 
Psicográficos: estilos de vida, atitudes. 
 
Comportamentais: hábitos de consumo, benefícios procurados, freqüência de compra 
desse tipo de produto, lugar onde costuma comprar esse tipo de produto, ocasiões 
de compra e seus principais estímulos, como: 
Preço: nível de sensibilidade a preço, isto é, o quanto o cliente está disposto a pagar; 
Qualidade do produto; 
Marca; 
Prazo de entrega; 
Prazo de pagamento; 
Atendimento da empresa; 
Localização; 
Outros: estrutura, variedade, lançamentos, status, segurança. 

O processo de classificação de acordo com esses fatores chama-se 
segmentação. 
O mercado nada mais é do que a soma de diferentes segmentos. Quanto mais se conhece 
o mercado e seus clientes, mais fácil será a oferta de produtos e serviços adequados 
a segmentos distintos. O lançamento de novos produtos pode ser resultado da 
segmentação de mercado. Existem, por exemplo, diversos tipos de embalagem de sabão 
em pó para públicos distintos, como solteiros, casais sem filhos, famílias. Assim 
como existem segmentações de acordo com necessidades distintas dos públicos: sabão 
em pó que lava mais branco, tira sujeira pesada, deixa as roupas mais macias, etc. 
 
A maioria das empresas entra no mercado servindo um único segmento, e se tiver 
sucesso parte para outros. Frente à concorrência, muitas empresas tendem a se especializar 
ou então cobrir diversos segmentos; neste último caso, exige-se um grande 
investimento. 
O cadastro de clientes (banco de dados) contribui para conhecer melhor seu cliente 
e permitir ações cada vez mais segmentadas para um mesmo público ou públicos 
distintos. 
 



 

 11 

 

 
 
DEFINIÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MERCADO: 
COMO O CLIENTE VÊ O SEU NEGÓCIO 
 

 

As 9 leis vencedoras do marketing  
 

Princípios estratégicos que mostram como conquistar mercados e manter-se 

competitivo no exigente mundo dos negócios da atualidade. Em resumo, as Nove 
Leis Vencedoras do Marketing são: 

1 - Liderança: "É melhor ser o primeiro do que ser o melhor".  

A primeira das sete leis sintetizadas por Ries é a da liderança: 

"É melhor ser o primeiro do que ser o melhor". Alguém se 

lembra quem foi o primeiro homem a pisar na lua? Neil 

Armstrong. E o segundo? Dificilmente alguém vai saber que foi 

um sujeito chamado Edwin Aldrin, seu companheiro de 

tripulação da Apolo 11, apesar de ele ter pisado apenas alguns 

minutos depois de Armstrong e, como piloto do módulo lunar, 

ter sido o responsável pela descida bem sucedida. O 

comandante do primeiro navio que chegou à América? 

Cristóvão Colombo. O segundo? Poucos livros de História 

devem trazer essa informação. Esse princípio aplica-se a qualquer segmento do mercado. 

Se você quiser ser líder, é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. E se sua 

marca for líder em qualquer categoria, ela será sempre a primeira na mente do 

consumidor 



 

 12 

2 - Categoria: "Se não puder ser o primeiro em uma 

categoria, estabeleça uma nova categoria em que seja o 
primeiro".  

Considerando que, segundo a 1ª Lei do Marketing, "é melhor 

ser o primeiro do que ser o melhor", o consultor Al Ries 

recomenda em sua 2ª Lei que "se você não puder ser o 

primeiro em uma categoria, estabeleça uma nova 

categoria em que seja o primeiro". Ao lançar um novo 

produto, a primeira pergunta a fazer a si mesmo não deve ser: 

"este produto é melhor do que o do concorrente?". Deve-se 

perguntar: "este produto é o primeiro em quê?". 

Dependendo da resposta, é possível criar uma categoria 

própria. Depois de ter inventado uma categoria, você deve fazer os esforços necessários 

para promover os méritos dela. Criando uma categoria onde seja possível ser líder, é 

possível gozar todos os benefícios da liderança. Lembre-se: as pessoas tendem a se 

interessar mais pelo que é novo do que propriamente pelo que é melhor. 

Considerar isso não significa deixar de procurar fazer o melhor sempre, mas, também, 

saber que, para o mercado, não basta só ser o melhor, é preciso ser o primeiro da 

categoria. 

3 - Mente: "É melhor ser o primeira na mente do cliente que o 
primeiro no mercado".  

"É melhor ser o primeiro na mente do consumidor do 

que o primeiro no mercado". Não basta simplesmente 

lançar o primeiro produto de uma categoria. Nem criar uma 

categoria na qual é possível ser o primeiro (1ª e 2ª Leis do 

Marketing, da Liderança e da Categoria, apresentadas na duas 

colunas anteriores). Tudo isso deve ser usado para entrar 

primeiro na mente das pessoas. Um exemplo: qual a empresa 

que lançou no mercado o primeiro computador? A IBM, responderiam dez entre dez 

pessoas. Na verdade, o primeiro computador comercial foi um equipamento chamado 

Univac, da empresa Sperry Rand. Esse nome soa familiar para alguém? Não, porque, 

apesar de ter sido o primeiro em sua categoria, eles não lançaram uma campanha 

maciça, como fez a IBM, para ser a primeira na mente dos consumidores. Da mesma 

forma, o primeiro computador pessoal foi uma máquina chamada Mits Altair 8800. E 

quem já ouviu falar dele? Quem primeiro entrou na mente das pessoas foi a Apple, um 

nome simples, simpático e fácil de lembrar. Essa é a Lei da Mente. "Se quiser causar 

impressão, não se aproxime devagar, ataque!", lembra Al Ries ao descrever sua 

terceira lei do marketing. Ser o primeiro a entrar na mente do possível cliente é 

fundamental para ter sucesso no mundo concorrido de hoje. 

4 - Percepção: "O Marketing não é uma batalha de 

produtos, é uma batalha de 

percepção".  

Para Al Ries, o Marketing não é uma batalha de produtos, mas uma batalha de 

percepções travada na mente do cliente ou possível cliente.  

 

Exemplo: o mercado de automóveis japoneses importados 

pelos Estados Unidos. Lá, o carro japonês que mais vende é o 

Honda, seguido do Toyota e da Nissan. No Japão, existem os 

mesmos carros. Se o Marketing fosse uma batalha de 
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produtos, a ordem das vendas no Japão deveria ser, no mínimo, semelhante à dos EUA. 

Mas não é. No Japão, o carro mais vendido é o Toyota (quatro vezes mais que o Honda). 

Os automóveis são iguais, mas as mentes e a percepção dos consumidores são 

diferentes. Se alguém disser, em Tóquio, que comprou um Honda, certamente lhe 

perguntarão: que tipo de motocicleta comprou? Lá, a Honda entrou na mente dos 

consumidores como fabricante de motocicletas e, aparentemente, muita gente não quer 

comprar um carro fabricado por uma empresa de motocicletas. Muitas pessoas baseiam-

se na premissa falsa de que o produto é o "herói" do programa de Marketing e que se 

vence ou perde dependendo dos méritos do produto. É por isso que o modo lógico e 

natural de comercializar um produto é invariavelmente errado. Só estudando como as 

percepções se formam na mente e concentrando os programas de marketing nestas 

percepções é possível avançar num marketing de resultados. 

5 - Foco: "Em Marketing, o mais poderoso conceito é 

representar uma palavra na mente".  

Para Al Ries, o mais poderoso conceito em Marketing é 

representar uma palavra na mente de seus clientes. 

Essa é a Lei do Foco. Você marca seu caminho para a mente, 

estreitando o foco para uma única palavra ou conceito. É o 

sacrifício definitivo de Marketing. De certo modo, a Lei da 

Liderança (é melhor ser o primeiro do que ser o melhor) ajuda 

à primeira marca ou empresa da categoria representar uma 

palavra na mente do consumidor. O líder normalmente 

controla a palavra que representa a categoria. A IBM, por exemplo, representa 

"computador" na mente dos clientes. Quando alguém diz: "Precisamos de um IBM", há 

alguma dúvida de que a necessidade é de um computador? E marcas como a Bombril, 

Omo e Gillette, que de tão fortes na mente do consumidor, praticamente substituíram o 

nome dos produtos? "A empresa alcança um sucesso incrível se descobre um meio 

de representar uma palavra na mente do cliente em perspectiva", garante Ries. 

 

6 - Dualidade: "Com o passar do tempo, todo 

mercado transforma-se em uma corrida com dois 

concorrentes".  

No início, uma nova categoria é uma escada com muitos 

degraus. Com o tempo, a escada passa a ter apenas dois 

degraus. Peguem-se os principais exemplos do mercado: no 

setor de filmes fotográficos existem a Kodak e a Fuji; no de 

tênis, Nike e Reebok; no de cartões de crédito, Visa e 

Mastercard; no de refrigerantes, Coca e Pepsi. "No 

marketing, a batalha em geral transforma-se em uma 

luta titânica entre dois participantes principais. Quase 

sempre, a confiável marca consagrada e a iniciante", diz.   

Outro exemplo. Em 1969, nos Estados Unidos, havia três marcas principais de um 

determinado produto. A líder tinha 60% do mercado. A número 2 tinha uma fatia de 25% 

e a número 3 detinha 6%. A Lei da Dualidade estabelece que: (1) Estas participações são 

instáveis. (2) Com o tempo, a líder perde e a número 2 ganha participação.  

 

Vinte e dois anos mais tarde, a líder caiu para 50% do mercado. A marca número 2 tem 

40% do mercado e a de número 3 tem 2%. Os produtos são: a Coca-Cola, a Pepsi-Cola e 
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a Royal Crown Cola. Segundo Al Ries, os princípios aplicam-se a marcas de todas as 

categorias.  

 

Saber que, a longo prazo, o Marketing é uma corrida de dois participantes ajuda o 

planejamento estratégico da empresa a curto prazo. Muitas vezes não há um número 2 

muito bem definido e o que acontece em seguida depende das habilidades de cada um. 

"Somente empresas que foram o número 1 ou 2 em seus mercados venceram na 

arena global cada vez mais competitiva. As que não venceram imobilizaram-se, 

fecharam ou foram vendidas", diz Jack Welch, presidente da General Electric. 

 

7 - Opostos: "A estratégia de quem está almejando o 

segundo lugar é determinada pelo líder".  

"A estratégia de quem está almejando o segundo lugar 

é determinada pelo líder", sentencia o consultor norte-

americano Al Ries, autor das Consagradas Leis do Marketing. 

Segundo ele, na força sempre há uma fraqueza. Onde quer 

que o líder seja forte, alguém com pretensões a ser o 

número 2 tem oportunidades de virar a mesa. Se 

desejar estabelecer uma base firme no segundo degrau da 

escada, estude a empresa que está acima de você. Onde 

está a força dela? E o que fazer para transformar essa força 

em fraqueza? É preciso descobrir a essência do líder e, 

então, apresentar o contrário ao cliente em perspectiva. Em outras palavras, não tente 

ser melhor do que o líder, tente ser diferente.  

Vejamos o exemplo da Coca-Cola e da Pepsi. A Coca é um produto centenário, 

consagrado, estabelecido. Usando a Lei do Oposto, a Pepsi-Cola reverteu a essência da 

Coca nos EUA. Qual era a vantagem da Coca frente à Pepsi? Ter cem anos. E a sua 

desvantagem? Ter cem anos.  Considerando que nenhum jovem gosta da idéia de repetir 

o hábito ou o comportamento de seus pais, avós e bisavós, o slogan adotado pela Pepsi 

passou a ser repetido exaustivamente nas campanhas de propaganda da empresa: 

"Pepsi, a escolha da nova geração".  

O bom número 2 não pode dar-se ao luxo de ser tímido. É preciso focalizar 

constantemente o líder de sua categoria, adotar a política da oposição e tirar partido da 

fraqueza de seu principal concorrente. 

8 - Extensão de Linha: "Há uma pressão irresistível 

para estender o patrimônio líquido da marca" e, com 

isso, enfraquecê-la.  

Al Ries, nas suas "Consagradas Leis do Marketing", 

alerta para uma das leis mais desobedecidas: a da 

extensão de linha. "Há uma pressão irresistível para 

estender o patrimônio líquido da marca". Um dia, a 

empresa concentra sua marca em um produto bastante 

rentável. No dia seguinte, confiando no sucesso alcançado, 

a mesma empresa quer abarcar muitos produtos com a 

mesma marca e termina perdendo dinheiro. Alguns 

exemplos clássicos de empresas que procuraram ampliar 
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sua linha de produtos e amargaram fracassos retumbantes: o perfume Chanel para 

homens; as meias-calça Bic; a colônia Adidas; o vinho Pierre Cardin; os sapatos Levi's. 

Quando se procura ser tudo para todos, é inevitável acabar em dificuldades. Prefira ser 

forte em algum lugar do que fraco em toda a parte. Hoje em dia, "menos é mais". 

Quem quiser ser bem sucedido tem que estreitar o foco para assumir uma posição na 

mente do cliente que se quer atingir. As evidências estão aí. Invariavelmente, o líder de 

qualquer categoria é uma marca que não é extensão de linha.  

9 - Sinceridade: "Quando admitimos um negativo, o 

cliente em perspectiva nos dá um positivo".  
 
“Quando admitimos um negativo, o cliente em perspectiva nos dá um positivo", 

constata o consultor Al Ries, autor das Consagradas Leis do 

Marketing.  

Apesar de reconhecer que é contra a natureza empresarial e 

humana admitir um problema ou um ponto fraco, Ries sugere que 

as empresas utilizem a sinceridade como um trunfo a seu favor. 

Antes de mais nada, porque a since-ridade é apaziguadora. 

Toda informação negativa a respeito de si mesmo é 

prontamente aceita como verdade.   

Com a mente do cliente em perspectiva aberta, é possível introduzir a idéia positiva que 

é a de vender. Quem não lembra da bem sucedida campanha desenvolvida pelo SBT 

assumindo-se como "vice-líder" de audiência?   

Ries alerta que a Lei da Sinceridade precisa ser usada com cuidado e muita habilidade. 

Primeiro, o "negativo" precisa ser amplamente percebido como negativo. Tem de acionar 

uma concordância imediata na mente do cliente em perspectiva. Em seguida, deve-se 

passar direto para o positivo. O propósito da sinceridade não é desculpar-se. É 

estabelecer um benefício que convencerá o cliente em perspectiva. Esta lei comprova a 

velha máxima: a melhor política é a sinceridade. 

 

Propaganda no Futuro: Tudo será relacionamento, tudo social 
 

É extremamente difícil imaginar o futuro da propaganda sem pensar nas mídias sociais. Por outro lado, qualquer 

previsão envolvendo algo ainda tão novo se torna muito desafiador. 

Acontece que o sucesso das mídias sociais, e também das redes sociais, não é nenhuma novidade. E a sua 

evolução também não. A proliferação desta forma de comunicação aconteceu e continuará acontecendo por 

razões muito simples: o homem sempre teve a necessidade de se promover, se auto afirmar, buscar aceitação e 

se sobressair sobre os demais. E as redes sociais, se utilizadas corretamente, podem nos poupar muito tempo. 

Pois, como agregadoras de conteúdo, acabam fazendo as funções do e-mail, dos sites de fotos, dos balcões de 

empregos e até bares e outros ambientes sociais reais onde as pessoas acabam se conhecendo. 

Então eu imagino um futuro onde todas as mídias estarão conectadas e as redes sociais terão cada vez mais um 

papel de agregar as nossas informações e as “amostras de nossas vidas”.  Essa convergência de conteúdos e 

informações estará disponível não apenas para compartilharmos com amigos, famílias e pretendentes a 

empregos ou empregadores, mas também com todas as marcas com as quais queremos nos relacionar. 

A diferença do que estamos começando a viver hoje e o futuro é que por trás de todas essas iniciativas existirá 

uma poderosa plataforma de Social CRM. Isso significa que os nossos dados transacionais, nosso 

comportamento de clientes, estarão interligados com as nossas informações e perfis pessoal e profissional. Será 

como se a barreira entre a pessoa que somos no trabalho e em casa não existisse mais. 
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A boa notícia é que não precisaremos mais preencher formulários nem questionários para solicitar um 

empréstimo, um cartão ou mesmo para receber informações de uma marca através do Twitter, e-mail, celular, TV 

interativa e etc. Tudo o que somos, as nossas preferências e os nossos hábitos de consumo e de “vida”, estará 

concentrado em um único repositório de informações. Ou em dois ou três..., mas que estarão interligados para 

analisar e prever o que nos fará gostar mais ou menos de uma marca, de um produto ou serviço. 

Eu não acredito que haverá uma predominância de apenas uma ou duas grandes redes sociais e talvez nem o 

YouTube e o Twitter tenham o alcance e a importância que têm hoje. Porque haverá mídias e redes sociais de 

nicho. No futuro, haverá espaço para novas tecnologias e novas formas de comunicação e canais – que nos 

trazem os mesmos serviços e benefícios de forma diferente – surgirem e se tornarem a bola da vez. Pois, se o 

homem mantiver a sua necessidade de se sobressair, de falar mais alto, muita gente estará experimentando e 

inaugurando novos serviços e formas de comunicação apenas pela vontade de ser diferente, de participar de um 

grupo, de uma comunidade de pessoas mais “modernas e cool”. 

E antes que alguém comece a se assustar com um cenário – já idealizado por muitos que veem o Google hoje 

com potencial de dominar o mundo – onde tudo sobre a gente estará disponível em alguma “nuvem” do ambiente 

digital, ouso dizer qual será a grande revolução da comunicação que está por vir. 

Os dados e comportamento do consumidor e do indivíduo estarão disponíveis, mas não sendo utilizados 

gratuitamente. Este será o grande paradigma do futuro. Haverá tantos canais, tantas formas de comunicação e 

informação disponível, que só sobreviverão as marcas e as empresas que entenderem e aplicarem os conceitos 

básicos do marketing de relacionamento: as marcas só se relacionarão com quem quer se relacionar com elas e 

entregarão a mensagem, o serviço e a informação na medida e na forma exata que cada um deseja. Sem mais, 

nem menos. Será o fim do spam, do telemarketing ativo não solicitado e das malas diretas para mailings frios. 

O futuro começará quando as marcas e empresas perceberem que quando houver os mecanismos e os canais 

de interação e diálogo com o consumidor, esses deverão ser utilizados somente por aqueles que tiverem 

interesse na comunicação com as marcas. 

E os canais de via dupla serão utilizados assim... e não como a maioria das empresas continuam insistindo ao 

utilizar o Twitter, os blogs, SMS, YouTube, Facebook etc, para disparar comunicações promocionais em uma 

direção apenas e sem volta. 

E como o Social CRM funcionará integrando tudo, se você reclamar num microblog, não precisará dizer a 

mesma coisa quando ligar para o SAC ou mesmo quando entrar numa loja em que já é cliente. 

Será incrível, pois, quando este tempo chegar utilizaremos menos informações, menos meios de comunicação e 

menos tempo nos relacionando com as pessoas e as marcas que apreciamos..., mas seremos todos muito mais 

eficientes e felizes. Haverá menos desperdício em todos os sentidos. Contudo, isso não significa uma diminuição 

dos meios e canais... muito pelo contrário, eles continuarão crescendo, mas apenas como opções para 

selecionarmos aquilo mais adequado ao nosso estilo, perfil e necessidades. 

Na prática, o futuro em que as mídias sociais e o Social CRM estarão integrados e suportados por uma 

estratégia coerente de comunicação será assim: você sai de casa e responde suas mensagens pessoais, paga 

contas, faz compras, assiste a vídeos, organiza fotos e confere o seu ranking em algum jogo online... tudo num 

mesmo ambiente – cheio de gadgets, mashups e engines interligados por uma interface da sua preferência.  O 

seu provedor de web estará se comunicando com seu banco, sua agenda, sua empresa e suas lojas preferidas 

para te oferecer informações e ofertas que façam sentido para você. E por tudo isso ser tão amigável, tão 

eficiente, você dificilmente sairá desse ambiente para navegar livremente por aí. Então quem quiser te conhecer 

e te oferecer algo, não apenas terá que te pedir permissão para entrar pela sua porta, terá que ter sido 

desenvolvido por alguém ou alguma marca que faça parte de uma “comunidade” e/ou rede de marcas 

preferenciais. Caso contrário, ela nem será mais ouvida por você. 
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Neste cenário, não haverá mais liquidações e nem lançamentos de produtos em massa. Uma oferta de um novo 

produto ou daquele que você desejava comprar com desconto chegará até você não quando virar a estação ou o 

ano, mas quando houver saldo na sua conta, quando o seu comportamento, o seu perfil indicar que aquele 

produto e marca são adequados para o seu momento de vida. E não, não será uma invasão de espécie alguma, 

porque além de poder comprar tudo o que te oferecerem você terá autorizado e pedido por aquela oferta da 

forma como ela estará chegando – talvez no seu monitor do chuveiro ou no para-brisas do carro. 

E há quem pergunte então: ah, então será o fim da propaganda e mídia de massa? E como ficam as marcas 

aspiracionais que não poderão despertar o desejo de quem ainda não tem condições de consumi-las? Bem, elas 

continuarão a existir..., mas terão sido solicitadas ou virão num formato que todos apreciarão (serão a prova de 

que as pessoas apreciam a boa propaganda – aquela que nos entretém e nos informa sobre o que nos 

interessa). 

O futuro não estará mais na tecnologia, nem no formato da comunicação, mas no entendimento de que o 

“menos” será “mais” e que o valor e a eficácia estarão menos na criatividade de gerar impacto, mas na 

criatividade de se adaptar a quem podemos impactar de fato. 

Henrique Leal - vice-presidente e diretor de planejamento da Sun/MRM 

henrique.leal@sunmrm.com.br 

 

 

 

Mas o que é branding, afinal? 
O termo branding é mal compreendido e está sendo usado para explicar qualquer coisa. No entanto, 

atrair consumidores para a sua marca é o trabalho mais relevante que um profissional de marketing pode 

fazer. 

De uns tempos para cá, em toda parte começou a aparecer o termo branding, a buzzword preferida dos 

marketeiros. Tudo é uma questão de branding, ações de marketing viraram ações de branding, as justificativas 

de se estourar o orçamento deste mês são, sem dúvida, um problema de branding, e até algumas agências de 

design viraram agências de branding. 

Uma marca ou brand é a percepção dos consumidores sobre um produto, serviço, experiência ou organização. 

Não o que os profissionais de marketing pensam que a marca é, mas o que ELES, os consumidores acham que 

ela é. 

Portanto, por princípio, não existe marca em um escritório de design. Ou num boardroom. A marca está nas ruas, 

nas casas, sendo vivida e experimentada. O design, o sistema de identidade de uma marca, é sim, 

importantíssimo, crucial. É a estratégia em forma visível, como dizia o pioneiro Wally Ollins. Mas não é a 

totalidade do que é a marca. 

Para a American Marketing Association, branding não é fazer com que um consumidor escolha uma marca ao 

invés da marca concorrente. É fazer com que um potencial consumidor perceba a marca como a única solução 

para o que ele busca. A única escolha lógica para o que ela está oferecendo. Branding é um sistema de 

comunicação que deixa claro porque a marca importa. É achar e comunicar algo que atraia os consumidores 

para a marca, ao invés de você ter que caçá-los de modos, algumas vezes, bem caros. 

mailto:henrique.leal@sunmrm.com.br
http://webinsider.uol.com.br/2008/07/15/mas-o-que-e-branding-afinal/
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E não adianta ser apenas diferente. Diferente é ótimo, claro. Nossa atenção vai direto para o que é diferente. 

Tem que ser relevante. Tem que ser solução. E não porque eu digo, mas porque o consumidor, o usuário está 

dizendo. 

Branding é atrair esses consumidores para a sua brand. É o trabalho mais relevante e de maior ROI que um 

profissional de marketing pode fazer. Branding te faz saber o que dizer antes mesmo de que você abra a boca. 

Portanto o diretor financeiro tem que cobrar o bom branding, porque ele aumenta as chances de retorno do 

investimento na marca. E não ter medo de quando o diretor de marketing usa a palavra de modo enigmático. 

Da próxima vez que ouvir o termo mal-utilizado, passe a mensagem para frente. Pergunte o que o consumidor 

achou. Pergunte como isso torna a marca a escolha lógica. Como isso atrai os consumidores para que não se 

tenha que caçá-los. Para que quando formos falar de branding, falemos de verdade, que o assunto é importante 

 

Marketing Político 
Segmento marketista de comunicação específico para o ambiente político, que visa planejar 
e construir uma identificação entre as necessidades dos cidadãos e o candidato político apresentado 
numa eleição. O marketista político  que trabalha para um candidato e partido estuda 
as necessidades  sócio-econômicas e as exigências dos eleitores como forma de projetá-las na chapa 
na qual trabalha. 
O partido e o candidato precisam significar uma imagem de solução, de esperança e trabalho positivo 
perante os eleitores. O marketing político, através de várias ferramentas como assessoria de 
imprensa, pesquisa de opinião, análises de participação de voto por zona eleitoral, busca especificar 
a melhor estratégia para empenhá-la no discurso de seu candidato. 

O candidato é considerado um produto que deve identificar seu target (público-alvo), e os seus 
desejos e necessidades inerentes. No comércio, enquanto o marketing vende os atributos do 
produto, na política, vendem-se as competências e promessas de governo do candidato. 

O marketing político utiliza técnicas e planejamentos para adequar o candidato ao seu mercado de 
eleitores potencial. O candidato falaria do mesmo modo na zona nobre e periférica de uma cidade? 
Todas as posturas do candidato são pensadas. 

A linguagem de apresentação eleitoral deve ser clara, objetiva e coloquial para que alcance um maior 
público possível em nível de inteligibilidade. Segundo Manhanelli, o Marketing Político é “ a arte de 
impetrar ações com intuito de destacar um nome e suas qualidades junto aos eleitores. Isso deve ser 
feito de forma mais clara e definitiva possível, levando, nestas ações, informações de conteúdo que 
façam o eleitorado assimilá-las com o objetivo de, no primeiro instante, eleger um nome a um cargo 
eletivo”. 

Fontes 

ALMEIDA, Jorge. Marketing político, hegemonia e contra-hegemonia. Editora Fundação Perseu Abramo e Editora Xamã, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/comunicacao/marketing-politico/
http://www.infoescola.com/comunicacao/marketing-politico/
http://www.infoescola.com/comunicacao/marketing-politico/
http://www.infoescola.com/comunicacao/marketing-politico/
http://www.infoescola.com/sociologia/hegemonia/
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WEBMARKETING 
 

 

O web marketing é o nome dado ao conjunto de instrumentos e 'modus operandi' que realça a 

presença ou a existência de uma empresa, profissional, pessoa, ou mesmo uma ideia em uma 

área pré definida ou em toda a rede mundial de computadores interligados com a utilização da 

internet. 

 

É fundamental a divulgação de sites nos mecanismos de busca, dado que somente cerca de 

20% a 25% de tudo que existe na WEB é publicada em tais mecanismos, e estes são 

responsáveis pela maioria de acessos aos sites. Para isso, os profissionais da WEB cadastram 

seus sites em diversos tipos de Buscadores, entre elas, Site de Busca, Guia Local e Guia de 

Busca Local. 

 

Os profissionais de web marketing fazem a tarefa de cadastrar os sites a deixar ao sistema 

automático dos buscadores (robots) para obterem resultados melhores devido à característica 

de cada tipo de buscador. 

 

As ações de web marketing podem ser classificadas entre 'ativas' e 'receptivas', sendo que a 

primeira trata dos projetos e atividades feitas no sentido de despertar a atenção dos usuários 

(consumidores) para uma comunicação específica, enquanto que as receptivas tratam do 

ambiente digital para onde o usuário é direcionado. 

 

O web marketing também pode ser chamado de marketing na web, marketing na internet, ou 

ainda, e-marketing. 

 

Algumas ferramentas podem ser citadas: 

 

Websites institucionais 

Hotsites promocionais e/ou temporários 

SEO - Search Engine Optimization 

SEM - Search Engine Marketing - Ações de links patrocinados 

E-mail marketing 

Marketing nas redes sociais 

Ações de Web 2.0 e colaborativas, como Blogs, videologs, conteúdos colaborativos, fóruns, 

entre outros 

 

Todas as ferramentas citadas acima são válidas também para o ambiente corporativo, 

destacando o uso bastante atual de blogs corporativos, onde as empresas buscam uma 

aproximação com seus clientes e/ou potenciais clientes. O webmarketing dentro do ambiente 

corporativo trata do conceito do marketing dentro da web, auxiliando as empresas a captarem 

leads (clientes potenciais) qualificados. Ou seja, pessoas que buscaram informações sobre 

seus produtos e ou serviços na web e se interessaram pelas suas soluções. 

 

 

:O desenvolvimento das novas tecnologias tem alterado significativamente o  

sistema de organização das empresas. A Internet, a maior rede global de computadores  

interconectados, foi criada no espírito de livre acesso à informação. Mas com a sua  

transição de plataforma utilizada primordialmente para pesquisa, pelo governo e por  

instituições educacionais, para entidade comercial, empresas bem estabelecidas e  
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empreendedores esperançosos começaram a montar sites na Web e utilizar a Internet para  

colocar suas marcas na fronteira digital. Desde empresas de mídia sedimentadas, como a  

Time Warner, até a Yahoo! por exemplo, todas estão seguindo na Internet a tradição  

americana de converter territórios não explorados em oportunidades. E, nesse cenário, o  

marketing movimentou-se rapidamente, colocando-se na vanguarda como fonte para  

suportar os empreendimentos comerciais on-line (ARONSON, 2004). O marketing na  

Internet é uma realidade e possibilitou mudanças das antigas práticas empresariais no que  

diz respeito ao tempo, espaço e relacionamento. Com este trabalho, pretende-se apresentar  

a influência das novas tecnologias no desenvolvimento do marketing.  

O marketing na Internet ou Web Marketing difere do marketing  

tradicional (GRANERED, 1996), pois, na Web são os clientes que se dirigem aos sites das  

empresas (STIL e ZIMMERMAN, 1996). Então, como seriam analisadas as ações de  

marketing nesse novo meio? Os venerados 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção),  

permanecem como estrutura viável e válida para o desenvolvimento de novas estratégias de  

marketing. Os Produtos (bens e serviços) podem ser criados e produzidos em diferentes  

locais, cabendo às empresas o papel da busca pela expansão do conceito de produto, via  

Internet, através dos serviços de atendimento ao consumidor e de pós-vendas. O Preço, que  

é uma decorrência da percepção do cliente, passa a ter seu foco sobre os meios de  

pagamento e as questões legais e de segurança nas transações, refletindo os custos de  

produção e distribuição na Rede. A Praça ou Distribuição expande-se para o espaço virtual  

da própria Rede, na busca pela distribuição de produtos on-line, em qualquer tempo e lugar.  

A Promoção ou Comunicação é realizada na Web, incorporada como nova mídia, em seu  

caráter de interatividade. Embora as atividades de marketing tenham sido bem aceitas na  

Rede, a propaganda ainda está em fase de aceitação, tendo como nova mídia a World Wide  

Web (STRANGELOVE, 1995). Suas características interativa e virtual a tornam um eficiente  

canal de propaganda, marketing e distribuição de bens e serviços de informação  

(HOFFMAN, NOVAK e CHATTERJEE, 1995). 

 Esse novo modelo de comunicação interativa  

pode ser representado por quatro formas básicas: o site da empresa, e-mail marketing, as 

ações de comunicação destinadas a gerar visitas para o site (banners, rich media e links  

patrocinados) e o marketing viral. Esses quatro formatos, além de representar o novo  

modelo do marketing ou web marketing, são em si, as próprias estratégias de conquistar e  

fidelizar novos clientes para as empresas.  

 

 

 

 

 

Ferramentas Google que ajudam nas estratégias Online 

 

» Google Trends 

Através de palavras e frases, podemos ver uma análise das tendências de pesquisa dos utilizadores 

da Internet, fornecendo uma lista de pesquisas relacionadas com maior influência na web e por zonas 

geográficas. Com estas características é apresentado como um recurso útil para determinar os 

interesses dos utilizadores da Internet e potenciais consumidores.  
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» Google URL Shortener 
Esta ferramenta funciona de forma semelhante a outros encurtadores de URL, tornando o processo 

de partilha  de conteúdo com endereços da Web mais curtos. Além disso, ao criar uma conta, tem 

acesso a dados estatísticos e de referência útil para medir a atividade do conteúdo que foi partilhado.  

 

» Google Analytics 
Esta é mais uma das ferramentas com foco em marketing digital e mais utilizada pelos webmasters, 

uma vez que determina a maneira pela qual os usuários da Internet se relacionam com um site e o 

seu desempenho das campanhas através de uma análise em profundidade da estratégia. Há uma 

grande variedade de dados que podemos analisar para que possamos tomar medidas em relação às 

visitas dos nossos projetos web. Vale a pena dizer que este recurso tem uma versão paga. 

» Youtube Analytics 
Considerando a importância que o vídeo on-line tem hoje em dia, o formato de vídeo para gerar  

conteúdo para um grande número de pessoas com um determinado interesse pode ser uma grande 

mais valia para os nosso projetos online, este recurso é muito útil porque permite descobrir as 

tendências, indicadores, fontes de tráfego e demografia dos espectadores do YouTube. Não 

esquecer que o Youtube já é o 2º maior motor de busca do mundo! 

 

MARKETING VIRAL 

'Marketing viral ou publicidade viral referem-se a técnicas de marketing que tentam explorar redes 

sociais pré-existentes para produzir aumentos exponenciais em conhecimento de marca, com 

processos similares à extensão de uma epidemia. A definição de marketing viral foi cunhada 

originalmente para descrever a prática de vários serviços livres de email de adicionar publicidade às 

mensagens que saem de seus usuários. O que se assume é que se tal anúncio ao alcançar um 

usuário "susceptível", esse usuário será "infectado" e reenviará o email a outras pessoas 

susceptíveis, "infectando-as" também. Enquanto cada usuário infectado envia um email a mais do 

que um usuário susceptível, em média (ou seja, a taxa reprodutiva básica é maior do que um), os 

resultados padrão em epidemiologia implicam que o número de usuários infectados crescerá segundo 

uma curva logística, cujo segmento inicial é exponencial.' 

De forma mais geral, o marketing viral se utiliza às vezes para descrever alguns tipos de campanhas 

de marketing baseadas na internet, incluindo o uso de blogs, de sites aparentemente amadores, e de 

outras formas de astroturfing
1
 para criar o rumor de um novo produto ou serviço. O termo "publicidade 

viral" se refere à ideia de que as pessoas passarão e compartilharão conteúdos divertidos. Esta 

técnica muitas vezes está patrocinada por uma marca, que busca construir conhecimento de um 

produto ou serviço. Os anúncios virais tomam muitas vezes a forma de divertidos videoclipes ou jogos 

Flash interativos, imagens e inclusive textos. 

                                                 
1
 Astroturfing é um termo utilizado para designar ações políticas ou publicitárias que tentam criar a impressão de 

que são movimentos espontâneos e populares. 

 

O termo em inglês vem de Astro Turf (grama sintética) em oposição ao termo grassroots (que são movimentos 

espontâneos da comunidade). 


