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1.5 Marketing Mix (ou 4Ps de marketing)

A tarefa do profissional de marketing é delinear atividades de marketing e montar
programas de marketing totalmente integrados para criar, comunicar e entregar valor
aos consumidores. O programa de marketing consiste em numerosas decisões
quanto às atividades de marketing de aumento de valor a serem usadas. As
atividades de marketing podem assumir muitas formas. Uma maneira tradicional de
descrevê-la é em termos de mix (ou composto) de marketing, que vem sendo
definido como o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa usa para
perseguir seus objetivos de marketing. McCarthy classificou essas ferramentas em
quatro grupos amplos que denominou os 4Ps do marketing: produto, preço, praça
(ou ponto de venda) e promoção (do inglês: product, price, place e promotion).
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Produto: é o resultado da compra feita pelo cliente, podendo ser
tangível ou intangível. Em marketing, um produto deve
obrigatoriamente ter uma diferenciação. Essa diferença ou várias
diferenças, vão torná-lo reconhecível por uma característica que o
cliente considera importante. O produto considera: variedade,
qualidade, design, nome da marca, embalagem, tamanho, serviços,
garantias/devoluções;

Preço: após a concepção do produto, deve-se formar seu preço. Esse
preço é baseado em quanto o cliente aceita pagar pelo mesmo. O
preço considera: Preço de lista, preço psicológico, descontos,
concessões, prazo de pagamento, condições de financiamento.
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Promoção: a promoção envolve todas as formas de divulgação do produto. Aqui
entra principalmente a propaganda. O P de promoção consiste no esforço da
empresa em divulgar, propagar, disseminar a marca no mercado. O desafio aqui é
anunciar a marca para o que os consumidores querem daquela categoria de
produto ou serviço. A promoção inclui: Promoção de vendas, propaganda, força de
vendas, relações públicas, marketing direto, merchandising etc.

Praça (Canal): este P refere-se em grande parte à logística. Ou seja, como entregar
o produto ao cliente em menos tempo com um custo menor, de forma que o
produto chegue em condições de uso? A praça não pode ser confundida com o
local de instalação da empresa somente. Envolve escolher os canais que irão
atender o cliente de forma ótima. A Natura por exemplo, escolheu o canal de
venda porta a porta. Já O Boticário escolheu franquear suas marcas no varejo final.
A praça envolve: Canais, cobertura, variedades, locais, estoque e transporte.
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Observe que os 4Ps representam a visão que a empresa vendedora tem
das ferramentas de marketing disponíveis para influenciar compradores.
Do ponto de vista de um comprador, cada ferramenta de marketing é
projetada para oferecer um benefício ao cliente. Robert Lauterborn
sugeriu que os 4Ps do vendedor correspondem aos 4Cs dos clientes: Foco
no Cliente (Atual)4 C’s

• Cliente - atende aos anseios do consumidor

• Custo - definido pela percepção do consumidor

• Conveniência - coloca o produto onde o consumidor estiver

• Comunicação - Abre as portas ao diálogo com o cliente Robert
Lauterborn
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Tipos de demanda em marketing

Um profissional de marketing é alguém que busca uma resposta
(atenção, compra, voto, doação) de outra parte, denominada cliente
potencial (prospect). Se duas partes estão buscando vender algo uma
para outra, ambas são denominadas profissionais de marketing.
Assim como os profissionais de produção de logística são
responsáveis por gerenciar o suprimento, os profissionais de
marketing são responsáveis por gerenciar a demanda. Os gerentes de
marketing buscam influenciar o nível, a oportunidade e a composição
da demanda para atender aos objetivos da organização. São possíveis
oito tipos de demanda:
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• Demanda negativa: os consumidores não gostam do produto
podem até mesmo pagar para evitá-lo. (Construtora Encol).

• Demanda Inexistente: os clientes não conhecem o produto ou não
estão interessados nele. (Casas submarinas). Demanda latente: os
consumidores compartilham uma forte necessidade que ainda não é
satisfeita ou não é plenamente satisfeita no mercado.

• Demanda de declínio: os consumidores começam a comprar o
produto com menos frequência até deixar de compra-lo. (CD-R de
gravação de arquivos).
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• Demanda irregular: as compras dos consumidores podem ser
sazonais ou variar de acordo com o mês, a semana, o dia ou o
horário. (Moda)

• Demanda plena: os consumidores compram adequadamente todos os
produtos colocados no mercado. (Geralmente produtos básicos como
sabonetes).

• Demanda excessiva: há mais consumidores interessados em comprar o
produto do que produtos disponíveis. Ex. iPhones, Playstation.

• Demanda indesejada: os consumidores se sentem atraídos por
produtos que têm consequências indesejáveis. (Cigarro).
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Como as empresas e o marketing estão mudando

Podemos dizer com segurança que ‘o mercado não é mais o
que era antes’. Ele está radicalmente diferente, em virtude
de forças sociais importantes e algumas vezes interligadas
que criaram novos comportamentos, oportunidades e
desafios:
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• Mudança tecnológica: a revolução digital criou a Era da Informação. E essa Era
promete levar a níveis de produção mais precisos, a comunicações mais
direcionadas e a uma determinação de preços em bases mais consistentes.

• Globalização: os avanços tecnológicos no transporte, na expedição e na
comunicação tornaram mais fácil, para as empresas, fazer negócios em outros
países e para consumidores, comprar produtos e serviços de empresas
estrangeiras.

• Desregulamentação: muitos países desregulamentam setores para aumentar a
concorrência. Nos Estados Unidos, agora empresas de telefonia de longa distância
podem concorrer em mercados locais.
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• Privatização: muitos países privatizaram suas empresas estatais para
aumentar sua eficiência.

• Aumento do poder do cliente: os clientes esperam maior qualidade e
mais serviço, além de certo grau de customização. Eles têm cada vez menos
tempo para gastar e querem mais conveniência.

• Customização: a empresa é capaz de produzir individualmente bens
diferenciados, sejam eles pedidos feitos pessoalmente, por telefone ou on-
line. Ao se tornarem online, as empresas essencialmente propiciam aos
clientes a elaboração de seus próprios bens de consumo. A Nike consegue
vender modelos de tênis personalizados através da internet.
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• Concorrência ampliada: fabricantes de produtos de marca enfrentam
intensa concorrência de marcas domésticas e estrangeiras, o que resulta em
aumento nos custos de promoção e em redução das margens de lucro.

• Convergência setorial: as fronteiras entre os setores tornam-se cada vez
mais indistintas à medida que as empresas se dão conta de que há novas
oportunidades na intersecção entre dois ou mais setores. Empresas
farmacêuticas, outrora essencialmente empresas químicas, hoje agregam
recursos da pesquisa bioenergética para formular novas drogas, novos
cosméticos, novos alimentos.
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1) QUAL A DIFERNÇA ENTRE NECESSIDADES E DESEJO?

2) PROFISSIONAIS DE MARKETING CRIAM NECESSIDADES?

3) QUAIS OS COMPONENTES DE UM PRODUTO?

4) O QUE VOCÊ ENTENDO PELA EQUAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO?

5) O QUE VOCÊ ENTENDE POR MARKETING DE

RELACIONAMENTO?

6) O QUE MARKETING MIX? CONCEITUE OS 4Ps.
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