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RESUMO 
 
Marketing possui vários ângulos de visões, dependendo de quem o vê, e o motivo 
pelo qual é procurado, por muito é visto como a profissão que faz vender, por outros 
já e visto pela elaboração mais aguçada de um produto, com melhor qualidade, e 
melhor preço. Tendo como o objetivo satisfazer as necessidades primaria, 
secundaria e terciaria se for a segmentação do ramo. Com o intuito de entender para 
melhor atender, empresas com produtos a maiores de 18 anos, procuram se 
aprofundar em pesquisas exploratória-descritiva para ter uma melhor exatidão de 
qual método se aplicar para melhor venda. No entanto, nos dias atuais os clientes 
estão muitos exigentes em relação a preço e também com a qualidade do produto 
oferecido, sem contar o bom atendimento, e não esquecendo o respeito a sua 
integridade moral. Para o mercado de produtos para maiores de 18 anos, o 
marketing tornou-se positivo, através dos meios de comunicação, atendimento, 
entrega pontual nos dias atuais, sem nos esquecermos que desta forma nossos 
clientes e futuros clientes se sentirão mais à-vontades e confortáveis, para o 
consumo do mesmo, visando que só estaremos em contato com o público alvo, 
porque afinal nem todos gostam de dar uma esquentada na relação.   
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INTRODUÇÃO 
 

O marketing não se caracteriza somente pelo anúncio de venda de produtos, 

ou para inserir a empresa/produto no mercado de trabalho mais também para 

atender à necessidade das empresas como o marketing de demanda negativa que 

não são os produtos cobiçados pela população, ou então quando ele é responsável 

pelas propagandas de conscientização em combate ao consumo de substâncias 

indesejadas pela sociedade. Nos dias atuais marketing é usado para atingir público 

alvo e não a população geral em si. 
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Instituições com venda de produto para maiores de 18 sofrem muitos com os 

valores patriarcais em relação a outras instituições, sendo assim tornando-se quase 

que invisíveis em meios as outras empresas, procurando um local mais discreto, se 

manter “em segredo”, afetando seu público alvo, onde os mesmos chegam a ser 

discriminados por consumirem produtos desta instituição, introduzindo assim o 

marketing para mudar esta situação negativa. 

Tendo em vista várias formas de se comercializar o produto, não se torna tão 

constrangedor para o consumidor, o mesmo não necessita ir à estrutura física para 

adquirir o produto, a entrega pode ser feita de forma discreta e pontual, mantendo 

total discrição e pontualidade para melhor satisfação do cliente. 

Portanto esta instituição não terá mais perdas na área comercial, tendo como 

objetivo a inserir no comércio atual sem constranger seus clientes e nem mesmo o 

proprietário. Atendendo de modo discreto, transparente e honesto. 

Nos dias atuais, a grande problemática vem sendo a questão da integridade 

moral do consumidor e a qualidade do produto, muitos empreendedores só pensam 

na venda e mais nada, no entanto é devido se dar uma atenção especial com o pós-

venda, e o modo de como inserir mais ainda a presente área destes produtos no 

mercado atual.  

Analisando a questão acima apresentada, temos a hipóteses de inserir o 

produto com mais qualidade não somente no mesmo em si, mas também no 

atendimento, no pós-venda e a constante relação com o cliente mediante descrição. 

Nosso objetivo geral consiste em avaliar a aceitação do produto no mercado 

nos dias atuais, tendo em vista a diversidade dos produtos já existentes nos dias 

atuais. E portanto, como objetivo especifico procuramos satisfazer as necessidades 

dos nossos clientes, oferecendo produtos com qualidade, preço e principalmente, 

total discrição para garantia de sua integridade moral. 

 
 
1.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O Marketing consiste na venda do produto, ou seja, qual for o meio de 

anunciar, sendo em jornal, propagandas na televisão, rádio, outdoors, panfletos ou 
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até mesmo no conhecido boca-a-boca, que pode também servir como marketing 

negativo do produto. Poucos sabem, mas segundo Las Casas (2009), desde a Idade 

Média, o marketing já era praticado, não com tanta eficiência por conta da falta de 

recursos mesmo, geralmente usava-se o chamado gogó, oferecendo o produto para 

cada consumidor, como ainda funciona hoje nas feiras.  

Os feirantes não costumam anunciar seus produtos na mídia, ficam naquela 

velha história de conquistar com a lábia, e claro além da qualidade do produto, mas 

comparado a antes tudo é mais acessível, pois o transporte do produto se tornou 

mais rápido garantindo assim sua qualidade, e mantendo o prazo de entrega, não há 

como comparar em relação ao marketing antigamente com o atual, pois com a 

demora em transportar o produto, além das vezes, as condições climáticas 

atrapalharem um pouco, devido ao transporte ser realizado em carroças, acontecia 

de se pegar chuva nas estradas, até mesmo quebrar as rodas, ou o cavalo adoecer, 

minimizando a qualidade do produto. 

Segundo Gomes (2013), antigamente o marketing era visto como a profissão 

que faz vender o produto, a da propaganda, que induz o consumidor a comprar, mas 

não é bem assim que ele é visto nos dias atuais. Marketing, é a arte de entender 

para melhor atender, ou seja, você tem que conhecer o seu consumidor para melhor 

atende-lo, mas não e apena nisto que se baseia, ele tem como obrigações as sub-

aréas: distribuição que consiste na forma como o produto deve ser distribuído, a 

forma de armazenamento, os cuidados com o transporte, a logística e o centro d e 

distribuição: 

“Produto”: que tem como objetivo de lançar um produto inovador, 

diferenciado, lógico que testado antes de sua inserção no mercado, a embalagem, 

qualidade, assistência técnica e a garantia de fábrica; “Preço”: formar uma política 

de preço, condições e prazos de vendas, determinar descontos para vários tipos de 

consumidores; “Promoção”: não podemos nos esquecer desse é claro, é a parte da 

venda do produto, contratando funcionários para venda, anúncios publicitários, 

inserir o produto na mídia; “Praça”: nada mais é, que a forma de entrega do produto 

aos clientes, pois nesta parte o marketing se estuda a questão dos prazos de 

entrega, e a forma  como o produto será transportado. 



ARTIGO 

 
 

 

Já o autor Maximiano (2010), tem uma definição diferente de marketing, para 

ele é estabelecer uma ligação empresa/cliente, ou seja, marketing é a empresa e o 

cliente e o dono do produto qual deseja anúncio na mídia para vender. O que se 

necessita entender é, a utilidade do produto, a saída naquela região, naquele bairro, 

ou até mesmo no estado, devemos fazer uma pesquisa de campo relacionada a 

isso, descobrindo qual o público será o público alvo, saída do produto, qual será o 

tempo da distribuição, o prazo para entrega ao cliente, as formas de pagamento, e a 

propaganda devida que deve ser aplicada.  

No entanto, o marketing não é somente usado para aumento da venda de 

produto, há diversas formas de uso para o mesmo. No caso de dentistas entre 

outros produtos os quais não são desejados, cobiçados pela população, o marketing 

tem como obrigação estudar o motivo dessa visão negativa, e criar um marketing 

positivo desta prestação de serviço, ou até mesmo quando a venda de um 

determinado produto cai, cabe ele a analisar o produto, e analisar qual atitude será 

necessária, no caso de como o produto chega ao cliente ou até mesmo o reformular. 

O marketing também é responsável por criar um projeto para desacelerar o uso 

excessivo de um certo produto, ou mesmo quando ocorre o consumo de algo 

indesejado pela sociedade, ele é responsável por campanhas de conscientização. 

Conclui-se que o objetivo do marketing é a satisfação dos desejos e 

necessidades dos clientes, da empresa e do bem-estar da sociedade. Com o passar 

do tempo o marketing foi evoluindo, passando por três fases, chamadas de 

marketing 1.0, 2.0 e 3.0. 

Segundo Kotler (2010), o marketing 1.0 ou também conhecido como a era do 

marketing, possuía seu foco mais no produto, durante a revolução industrial os 

produtos eram relativamente básicos, concebidos para servir ao mercado de massa. 

Tinham como objetivo padronizar e ganhar em escala para assim reduzir ao máximo 

os custos de produção, para que os produtos pudessem ter um preço mais baixo 

atingindo um número maior em vendas. 

Segundo Kotler (2010), na fase 2.0 a tarefa do marketing fica mais difícil, pois 

os consumidores de hoje estão cada vez mais exigentes, pesquisam e comparam as 

várias ofertas do produto desejado, ou seja, o cliente é quem define o preço do 



ARTIGO 

 
 

 

produto. Hoje a intenção dos profissionais desta área é chegar ao coração e a mente 

do consumidor. Porem essa abordagem centrada nos clientes pressupõe que os 

clientes sejam alvo passivo das campanhas de marketing. 

Como dizia Kotler (2010), à fase 3.0 ou a era voltada para os valores, não 

trata as pessoas apenas como simples consumidores, mas sim como seres 

humanos com mente, coração e espirito. 

Os consumidores buscam soluções para sua de transformar o mundo em um 

lugar melhor para se viver, não querem apenas satisfação funcional e emocional, 

mas também uma satisfação espiritual nos produtos e prestações de serviços. 

Para o marketing 3.0 os consumidores devem sentir-se realizados, e não 

devem ter suas necessidades deixadas de lado. 

Aprofundando em meio a sociedade, marketing tem como uma de suas 

subáreas estudar o comportamento e consumo do produto pelos cliente, é através 

da análise de campo da necessidade emocional, funcional e espiritual que se tem o 

resultado se este produto será aceito e terá lucratividade, indo muito além do 

processo de compra e o finalizando, onde o mesmo continua pesquisando e 

analisando o custo benefício do produto. O marketing vai além da necessidade, ele 

tem que encher os olhos do cliente, onde o mesmo é consciente que isto cabe em 

seu bolso, ou seja um marketing não prejudicial a sociedade. 

 

2. METODOLOGIA 
 
 

Neste trabalho abordaremos a pesquisa exploratória-descritiva onde uma 

complementa, onde a exploratória procura embasamento bibliográfico através de 

pesquisas realizadas, documentos entre outros já a descritiva procura entrevistar as 

pessoas, com questionários. 

 

Pesquisa exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema 
com intuito de torná-lo explícito ou de construir hipóteses. Envolvendo o 
levantamento bibliográfico: entrevista com as pessoas que tiveram 
experiências prática com o problema pesquisado: análise de exemplos que 
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas 
bibliográficas e estudos de caso; Pesquisa descritiva: visa descrever as 
características de determinada população ou fenômeno, ou o 
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estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 
Assume, em geral, a forma de levantamento; (PEREIRA, apud GIL, 2009, p. 
88). 
 

Sendo assim, descritiva e responsável pela coleta de dados, e a           

exploratória é responsável por sua interpretação e seu aprofundamento. 

Com o intuito de satisfazer nossos clientes, pretendemos analisar o 

mercado, a concorrência e a oferta já deste produto atualmente, vendo a 

necessidades do mesmo procurando satisfazer suas necessidades e prazeres mais 

íntimos.  

Para comprovar o que realizamos utilizamos de pesquisa bibliográfica que 

consiste no estudo de coleta de dados, e de publicações já comprovadas no 

decorrer dos anos. “Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente material 

disponibilizado na internet. (PEREIRA, 2012, p. 89). 

Segundo Maximiano (2010) nasce de uma relação cliente/empresa, onde tem-se a 

necessidade de entender a utilidade do produto para nossos clientes, visando estudar a 

saída do produto, da região, cidade, estado, ou até mesmo no pais, disponibilizando para 

fácil acesso ao nosso público alvo, verificando o prazo de integra e a integridade do produto 

no seu destino final. 

No entanto, nossa pesquisa firmou-se por meio de internet pesquisando 

sobre este assunto e vendo comentários em relação ao mesmo, em conversas 

verbais informais com colegas de turma, faculdade, ônibus e e no meio em que 

convivemos, finalizando então com as pesquisas adquiridas através de livros.  

Enfim constata-se que o presente estudo pode ser utilizado em outros 

produtos de segmentos diferentes ou similar, pois o marketing tem como intuito o de 

entender para melhor atender, de satisfazer as necessidades fisiológicas, 

psicológicas, e de autoestima, afinal quem não gosta de se sentir sensual hoje em 

dia. 
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Analisando nos sistemas disponíveis de pesquisas quantitativas tivemos 

dados suficientes para a interpretação do mesmo, partindo então para pesquisas 

bibliográficas. 

 

Pesquisa quantitativa: sob este enfoque tudo pode ser mensurado 
numericamente, ou seja, pode ser traduzido em números, opiniões e 
informações para classificá-las e analisa-las. Requer o uso de recursos e de 
técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc.) (PEREIRA, 2012, p. 
87). 
 

   

Por meio desta, conseguimos melhor interpretação de dados para 

elaboração e aperfeiçoamento do marketing a ser inserido no mercado. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÕES 
  
 

Constatou-se de forma clara através de pesquisas bibliográficas que o 

marketing ao decorrer dos anos houve muita mudança em sua forma de aplicação e 

ate mesmo em sua teoria, nos primórdios do marketing ele era visto como a classe 

que faz vender o produto e com o passar do tempo este conceito mudou, nos dias 

atuais além de vender, ele é responsável pelo marketing social, pelo pós-vendas, 

satisfação do cliente e a questão de necessidade, formulação do produto, preço. 

Não se importando somente com isto, mas também com a integridade moral dos 

consumidores, tanto que muitas empresas visam de usar formas alternativas de 

propaganda e atendimento do cliente, para assim mantê-los íntegros e fieis ao 

consumo de seu produto. 

Marketing resume-se no estudo do cliente para a formulação do produto, 

procurando sempre satisfazer de forma não abusiva o cliente desejado e também a 

responsabilidade social analisando as condições deste produto e tomando o cuidado 

para este mesmo seja consumido apenas pelo público alvo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que através de diversas pesquisas, o marketing vai além de 

prover produtos para venda, nele está incluso a responsabilidade de satisfazer o 

cliente, como também a questão social. 

Nos dias atuais os clientes estão muitos exigentes, além de exigirem preço, 

estão em busca de qualidade no produto oferecido, o bom atendimento e claro, o 

respeito a sua integridade moral, requerendo sempre discrição com o consumo do 

produto obtido. 

Então, chega-se à conclusão que para o mercado de produtos para maiores 

de 18 anos, o marketing tornou-se positivo, através dos meios de comunicação, 

atendimento, e entregam utilizados nos dias atuais, mantendo sempre a discrição, 

sem contar que com esta forma de se trabalhar com o marketing, nossos clientes e 

futuros clientes se sentirão mais a vontades e confortáveis para o consumo do 

mesmo, tendo em vista que apenas estaremos em contato com o público alvo, e não 

com os demais, não que haja discriminação, mas nem todos os consumidores são 

adeptos a este tipo de produto.  
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