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• Seleção do mercado alvo – após a empresa ter identificado suas
oportunidades de segmentos de mercado, é preciso avaliar os vários
segmentos e decidir quantos e quais deles visar.

• Análise da concorrência – para preparar uma estratégia de mercado eficaz é
preciso estudar os concorrentes, bem como os consumidores atuais e
potenciais, identificando-se as estratégias, objetivos, forças, fraquezas e
padrões de reação de seus concorrentes. É preciso também desenvolver um
sistema de inteligência competitivo e eficaz, assim os administradores
poderão formular suas estratégias commaior facilidade.
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• Relação dos principais fornecedores – não se deve esquecer que o fornecedor
é um importante elo da corrente que leva o produto ou serviço até o
consumidor final. Delegar funções é importante, mas não se deve esquecer de
manter um bom relacionamento com o fornecedor. Dessa forma, será possível
ter sempre presente as novidades em termos de fornecimento e negociar o
melhor para sua empresa. Além disso, é importante saber qual o grau de
dependência com o fornecedor e até que ponto uma falha dele poderá ser fatal
para o seu empreendimento.
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Segundo Chiavenato (2005) “a palavra marketing vem do inglês market, que
significa mercado. Omarketing corresponde a todas as atividades da empresa
que visam a colocação de seus produtos/ serviços no mercado consumidor”. O
marketing está voltado completamente para o mercado e para o cliente, e sua
principal função é fazer com que os produtos e os serviços da empresa cheguem
damelhormaneira possível ao consumidor final.
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1.Marketing

Oobjetivo domarketing é conhecer tão bem o cliente que os produtos ou serviços a
ele oferecidos sejam de tal forma apropriados que se vendam sozinhos. É uma
ferramenta fundamental para a empresa se solidificar, um aliado importante para
proporcionar o crescimento dos negócios num mercado cada vez mais competitivo.
Omarketing é dividido em4 P’s (marketing mix). Vamos conhecê-los a seguir:

a) Produto – direcionar o produto para atender as necessidades e expectativas
do cliente- alvo escolhido, no segmento de mercado definitivo. Diz respeito às
características físicas, serviços adicionais, níveis de qualidade, acessórios,
instalação, instruções, garantias, atendimento, linhas de pro- duto, embalagem,
design emarca.
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b) Preço– estabelecimento de preço de acordo com o
mercado e a concorrência. Conforme Shimoyama e Zela (2002, p. 12),

Ao se elaborar a estratégia do preço de um produto deve-se considerar o
seguinte: ele deve ser suficientemente alto, para proporcionar lucro a quem o
está produzindo ou comercializando, porém não pode ser tão alto que
desestimule a compra. Afinal, sempre se procura comprar produtos mais baratos.
Ele também deve ser suficientemente baixo, a fim de que o produto seja
atrativo aos clientes. Contudo, não deve ser demasiadamente baixo, pois pode
depreciar o produto aos olhos dos clientes, que podem pensar que há algo de
errado com o produto ou serviço, além de não ser interessante produzi-lo e
comercializá-lo, pois não gerará lucro significativo.
Deve-se levar em consideração o grau de flexibilidade, o nível de ciclo de vida do produto, as
características geográficas, os descontos e os concorrentes.

43



c) Promoção– planejamento e desenvolvimento de eventospromocionais.

Pode ser através de composto promocional: venda pessoal, venda direta,
propaganda, promoção de vendas, publicidade e relações públicas.

A principal função da estratégia da promoção é criar no consumidor consciência pelo
produto, fazendo com que esse compre e sinta a necessidade e satisfação pelo
produto/serviço adquirido. As principais estratégias de promoção são: seleção de mídias,
propaganda e vendas.

d) Praça, canal de distribuição ou ponto de venda – colocação do produto/serviço nos
pontos de venda adequados. Tipos de canais de distribuição, exposição ao mercado,
tipos de intermediários, logística.
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Asprincipais estratégias de distribuição são:

• Estrutura de canal – utiliza processo intermediário para a venda ao
consumidor final. Pode ser direta ou indireta e alcança o máximo de
consumidores possíveis com baixo custo.

• Canal múltiplo – ocorre quando existem dois ou mais canais de
distribuição dos produtos e serviços. Através deste canal se obtém grande
acesso a cada segmento domercado para aumentar os negócios.
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Figura 8.2: Elementos do mix de
marketing para varejo

Além das estratégias demarketing citadas acima, hoje existe também omarketing feito
através da internet.
A partir de 1990, a internet revolucionou o mundo dos negócios, possibilitando ao
consumidor ampliar as alternativas de escolha e o nível de controle sobre suas decisões
de compra. Eisso tudo pode ser feito de qualquer lugar.
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