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RESUMO  

Marketing tem por fim o relacionamento entre o cliente e a empresa, envolvendo o 
cliente nesse ambiente de entrega, de valor para o cliente, na relação custo benefício, 
faz com que o produto se auto venda, ter certezas do produto ser bem observado no 
mercado pelos clientes através de pesquisas. O marketing sendo efetivo pode assumir 
inúmeros jeitos de se trabalhar, dando assim diversas formas para a conquista do 
cliente. 
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INTRODUÇÃO  

 

Marketing é a arte e a ciência entre a escolha de mercados-alvos e de captação 

fidelização e manutenção dos clientes por meio de criação e desenvolvimento do meio 

visual de se oferecer algo, desde a entrega e da comunicação, como se o produto 

agregasse um valor maior em si mesmo, feitos através de deduções, análises, intuição 

e pesquisas, saber como, quando e onde coletar as informações. O empreendedor 

deve saber onde ele quer investir sua ideia, para ter esse relacionamento a longo 

prazo com os clientes. 

Para poder fidelizar os clientes e mantê-los, deverá ser desenvolvido ou criado 

um valor superior ao produto, na visão do cliente e não do empreendedor, assim o 

cliente ficará satisfeito. 

Podem ser criadas estratégias, cursos, nortes e padrões por um certo tempo. 

Esse norte deve ser seguido para que o mercado seja sentido pelos responsáveis de 

marketing. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O marketing é o centro nervoso que comanda o sistema de publicidade, de 

vendas, a tomada de preços a escolhas dos pontos de venda, que determinam o seu 

tipo de produto passando pela linha de produção, desde a conclusão da embalagem 

até chegar no consumidor final, e mesmo depois da aquisição do produto é o 

marketing que decide como será o tratamento com o cliente com o pós venda. 

A finalidade é criar uma valor de satisfação no cliente, gerando relacionamentos 

lucrativos para ambas as partes, porém para se alcançar esse nível dentro do 

marketing um bom gestor abrangerá um leque muito grande de atividades desde o 

estudo de mercado, definição de uma estratégia, publicidade, vendas e assistência 

pós-venda. 

Ele identifica a necessidade e cria a oportunidade, comercio compra e venda 

sempre existiram desde os primórdios da humanidade, más após a revolução 

industrial que o homem conseguiu encher o mercado com milhões e milhões de 

produtos feitos em serie e assim obrigando a surgir ideias de potencializar a venda 



 

 
 

 
 

desses produtos para não diminuir o ritmo de sua produção, desta maneira várias 

pessoas acabaram estudando a psicologia de necessidade das pessoas.  

 

“Por fim, a pessoa que elabora o questionário deve ter cuidado com a 
linguagem e com a sequência das perguntas. O questionário deve apresentar 
uma linguagem simples, direta e imparcial, e deve ser pretextados por uma 
amostragem de entrevistados antes de ser utilizado. A pergunta inicial deve 
tentar criar interesse por parte do entrevistado. As perguntas mais difíceis e 
pessoais devem ser feitas por último, para que os entrevistados não se 
tornem antecipadamente defensivos. Finalmente, as perguntas devem seguir 
uma ordem lógica”. 
 (KOTLER, 2000, p.133). 

 

O Marketing segundo Kotler, tem funções em inúmeros trabalhos, um evento por 

exemplo é aonde se apropria de momentos inusitados, tais como feiras, olimpíadas, 

reuniões, etc. Pessoas ilustres, famosas onde buscam como agente de relações 

públicas zelar pela sua imagem. Esse gerenciamento diz respeito à marca como 

celebridade, uma das faces do marketing. Destacando, tornando-as conhecidas, 

evidenciando as suas características nesta imagem, promovendo o lado positivo de 

sua marca (imagem), porque sabem que esse envolvimento com o público é o 

principal canal de seu próprio marketing pessoal. 

A Marca como propriedade intangível de uma empresa, são títulos de referência, 

ao que está venha representar, assim está a Coca-Cola, cujo valor da marca 

transcende o lado tangível da apropriação. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os programas de marketing são planejados e implementados perfeitamente de 

acordo com os estudos feitos em cima do mercado alvo. Os gerentes de marketing 

irão dizer que esperam muitas surpresas durante o curso de suas atividades. 

 Numa curta jornada para garantir que o desempenho vá acontecendo de acordo 

com os planos. Surpresas podem ocorrer, mas os gerentes de marketing que 

estabeleceram alguns procedimentos de controle podem reagir a surpresas 

rapidamente e eficazmente, envolvendo uma série de decisões.  

Algumas organizações monitoram o seu programa de marketing inteiro, 

enquanto outros optam por monitorar apenas uma parte dela, como a sua força de 

vendas ou o seu programa de publicidade. Um segundo conjunto de decisões diz 



 

 
 

 
 

respeito a criação de padrões para performance; por exemplo, o mercado de ações, 

rentabilidade, ou vendas. Um terceiro conjunto de decisões diz respeito a forma de 

recolher informações para fazer comparações entre o desempenho e os padrões em 

forma real. Finalmente, na medida em que existem discrepâncias entre os ajustes 

reais e os de desempenho planejado, na comercialização de um programa ou o plano 

estratégico deverão ser feitos os ajustes necessários. 

Uma vez que um plano é colocado em ação, um gerente de marketing deve ainda 

recolher informação relacionada para a eficácia com a qual o plano foi implementado. 

Informações sobre vendas, lucros, reações dos consumidores, e reações dos 

concorrentes devem ser recolhidos para fins de análises mais rígidas e 

comprobatórias. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão, a comunicação de marketing eficaz deve apresentar ideias 

úteis (informações) de uma maneira que os torna claramente entendida 

(comunicação), fazer com que o consumidor acredite que a mensagem é verdadeira 

(convencer) que seja tão atraente ou mais atraente do que a mensagem entregue 

pelos concorrentes (concorrência). 
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