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Marketing é um 
agente de mudanças



“Marketing é o 

processo gerencial 

de entender e 

atender o 

mercado.”
Prof. Raimar Richers - Julho 1925 – Junho 2002
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levar ao pensamento estratégico
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gestão de marketing

•elo entre planejamento estratégico e dia a dia 
operacional

•desenvolvimento constante do produto\ serviço 
com  base em solicitação do mercado

•apoio efetivo à equipe de vendas
»na área de serviços de marketing

»no contato direto com  o cliente.

Gestão de todo relacionamento com o 
cliente.



comportamento do 
cliente

• impaciente

• crítico

• exigente

• inseguro

• desconfiado

• não totalmente conhecedor

• espera flexibilidade



os ativos de marketing

• baseados no cliente
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os ativos de marketing

• baseados no cliente
– nome e reputação da 

empresa
– marca

– país de origem
– domínio do mercado
– produtos exclusivos

– produtos superiores



os ativos de marketing

• baseados na distribuição
– rede física

– bolsões de poder

– exclusividade de distribuição

– prazo de entrega

– garantia de fornecimento



os ativos de marketing

• baseados em fatores internos
– vantagem de custo
– sistema de informação

– cadastro de clientes existentes

– aptidões tecnológicas
– copyrights e patentes
– know-how de produção
– franquias e licenças
– talentos
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Marketing mix

• b2b
– produto

– preço
– distribuição
– comunicação

• b2c
– produto
– comunicação
– preço
– distribuição

serviços
– produto

– distribuição
– comunicação
– preço



diagnóstico

tipo de
abordagem individual                                                       integrada

0 10

orientação para 
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auto centrado participativo

cooperação

interfuncional nenhuma                                                               total

informações
estratégicas irregular                                                           regular

orientação
funcional                                                  estratégica



critério de avaliação

• De zero  a sete  -  grande desafio

• De 7,1  a  9,0    -  em transição

• De 9,1  a  10     -  pronta para a globalização



cadeia de valor

 da demanda  da network dos recursos
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DEMANDA RECURSOS NETWORK
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• preço

• conveniência

• disponibilidade

• customer service

• rapidez

• alternativas de 
escolha

• tecnologia

• pontualidade

• relacionamento

• qualidade

fontes de valor para o cliente

fonte: K. Albrecht



expectativa do cliente

• década de 60 - mercado queria preço

• década de 70 - mercado queria preço e 
qualidade

• década de 80 - mercado queria preço, 
qualidade e opções de escolha

• década de 90  em diante - mercado quer 
preço, qualidade, opções de escolha e 

exclusividade



as regras do relacionamento

• você é responsável pelo relacionamento
• o que é óbvio para você,ninguém mais vê

• não adote atitude de um erudito arrogante

• pergunte o que pode ser feito para facilitar 
a vida do cliente

Fonte: Peter Drucker



a matriz de qualidade

OK
preçoNão

Não Não *preço

Sim

SimSim

qualidade do
produto/serviço

pior

igual

melhor

pior igual melhor

qualidade do relacionamento



*preço?

• Não conhece o meu “business”

• Não cumpre o que promete

• Não tem flexibilidade

• Não tem educação



Fundamentos 
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