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RESUMO: O presente projeto visa compreender e analisar os conceitos e ações que 

norteiam a palavra Marketing, bem como a forma como ele está amplamente 
inserido no cotidiano, mostrando os desejos dos consumidores em relação a 
empresa reconhecendo a relevância do marketing para o desempenho e identidade 
das empresas, exemplificando através da empresa Coca-Cola a forma como estas 
ações e concepções levam ao sucesso 
 

Palavras - chave: Marketing, Consumidor, Coca-Cola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como essência inicial a análise e investigação do 

marketing e de um numero reduzidos de conceitos e possibilidades de pensamento 

tendo em vista um caso de ascensão e prosperidade que o referido consegue 

encaminhar, o marketing da Coca-Cola. 

Tem como perspectiva analisar o marketing e o procedimento como o mesmo 

é visto por inúmeros pensadores, fazendo com que seja imprescindível não se 

abster de seu estudo e do conhecimento em relação aos benefícios que ele traz 

para a empresa mostrando por fim uma empresa como exemplo indiscutível dos 

benefícios e das revoluções que ele traz. 

É imprescindível entender e analisar marketing para que seja possível 

entender seu funcionamento e conceitos considerando seus diversos aspectos já 

que de outro modo e sem o conhecimento deste conteúdo se tornaria árduo garantir 

o sucesso e prosperidade da empresa, pois vivemos em uma sociedade movida 

pelas mídias e conquistada por propagandas e recursos de vendas que impulsionam 

o consumidor a adquirir determinado produto, seja por motivações coletivas ou 

individuais. 



 

 
 

 
 

A partir do exposto acima a principal pergunta que norteia o artigo é: quais 

os principais conceitos de marketing segundo os teóricos Santana (s/d), Kotler 

(1998; 2000), Mendes (2002)? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar e comentar uma 

pequena parte da infinidade de conceitos e fundamentos defendidos por teóricos 

sobre o assunto abordado. 

Tendo ainda como objetivos específicos: Conceituar e exemplificar através de 

citações os principais conceitos que norteiam à temática marketing; Identificar o 

modo como o marketing é visto na sociedade e como o mesmo é utilizado nas 

empresas; Exemplificar através da empresa (COCA-COLA) o modo como o mesmo 

pode garantir, se bem utilizado, a prosperidade e lucratividade da empresa. 

Contudo o próximo passo a ser discutido e analisado é a fundamentação 

teórica, a metodologia e a analise dos dados. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 CONCEITOS QUE NORTEIAM MARKETING  

 

Em um cenário empresarial e social marcado pela constante competitividade 

e inovação e pela busca de estratégias que conquiste os clientes e os fidelizem 

garantindo deste modo a prosperidade da empresa, é necessário estar em constante 

atualização, atendendo de forma eficiente os anseios e necessidades dos 

consumidores. 

O Marketing é uma estratégia de grande eficiência e imprescindível nas ações 

da empresa tanto em relação aos novos produtos, suas propagandas, quanto em 

relação à continuidade da empresa ou mesmo dos produtos já existentes; Um dos 

conceitos que norteiam à temática marketing: 

Segundo Santana (apud LAS CASAS, 2004) Marketing é a área do 

conhecimento que reúne todas as atividades associada às relações de troca, 

orientadas para a satisfação das necessidades e desejos dos consumidores, tendo 

em vista alcançarem determinadas metas das empresas ou dos indivíduos, e 

considerando sempre o meio ambiente que se atua e o impacto que essas relações 



 

 
 

 
 

causam na sociedade. Outro modo de conceituar esta temática com a perspectiva 

de outro autor expõe que: “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual o 

individuo e os grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta 

e troca de produtos de valor com outros”. (Kotler, 1998, p. 27). 

De forma abrangente o marketing estabelece um método indispensável para 

as organizações atuais, pressupõe uma serie de funções direcionadas a geração e 

consumo de serviços e produtos por ser um processo social gerencial muito utilizado 

pelas organizações como intermédio entre o cliente e a empresa. 

Marketing é um conceito que provem do inglês e que tem como principal 

significado a compra ou venda em determinado mercado (Santana, S/d); Diversas 

vezes marketing é confundido com propaganda enganosa o que é em sua maioria 

um equivoco causado pelas empresas que prometem coisas impossíveis de cumprir, 

mas na verdade marketing são as técnicas e ações responsáveis pela instigação do 

cliente despertando nele interesse em relação a determinado produto ou serviço 

oferecido, se o preço e o produto corresponderem de forma satisfatória a 

propaganda certamente o cliente ficara satisfeito e  divulgará o produto podendo dar 

continuidade ao sucesso do mesmo. 

A necessidade de uma ferramenta que impulsionasse as vendas surgiu a 

partir do momento em que o comercio começou a ganhar força saindo da 

subsistência e da troca de mercadorias e avançando para a necessidade de uma 

produção em larga escala e uso da moeda, motivados pela Ascenção econômica da 

população daquela época, surgiu assim o marketing como forma de uma empresa se 

destacar em relação e outra, apesar de não possuir ainda este nome. Depois dessa 

transição de mercado o marketing foi constantemente aprimorado até chegar ao 

conceito atualmente existente tornando indispensável nas organizações pessoas 

especificas para esta área e que estejam constantemente atualizadas com as 

novidades do mercado e com técnicas para manter-se ativo e prosperando em um 

mercado extremamente competitivo. 

O conceito de marketing assume que a chave para atingir as metas 
organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes para 



 

 
 

 
 

integrar as atividades de marketing, satisfazendo, assim as necessidades e 
desejos dos mercados- alvos. (KOTLER, 1998, p. 37). 

Kotler (1998) ainda ressalta que o marketing só começa mesmo com a 

necessidade desejos humano, pois sem o desejo do homem de querer sempre obter 

mais impulsionado pelo meio social do qual faz parte seria impossível conseguir com 

que as pessoas adquiram ou sintam desejo de adquirir produtos que não são 

essenciais e imprescindíveis para sua sobrevivência.  

Através do conceito de marketing podemos entender que é uma ferramenta 

necessária às empresas para que as mesmas consigam manter sua marca e seus 

produtos no mercado. Pode ser classificado como qualquer técnica ou ação que 

impulsione as vendas e tenha como objetivo persuadir e influenciar o cliente a 

conhecer ou adquirir determinado produto ou serviço baseado em propagandas, 

banners, outdoors, propagandas no radio, TV e em diversas outras mídias 

disponíveis; Fazendo com que o cliente se sinta instigado a conhecer o que está 

sendo propagado. Deste modo marketing entre outros fatores: 

[...] assume que a tarefa da organização é determinar as necessidades, 
desejos e interesses dos mercados- alvos e atender às satisfações 
desejadas mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de maneira 
a preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores e da sociedade. 
(KOTLER, 1998, p. 44) 

 Em vista disso podemos compreender que marketing engloba uma infinidade de 

outros conceitos que estão constantemente presentes, tanto no âmbito pessoal 

quanto profissional, estando de tal modo embutido em nossa cultura que se torna 

algo natural e alvo de criticas, elogios e discussões. 

 

1.2 PROCESSOS DE MARKETING 

 

O Marketing de forma ampla tem suas ações e atividades voltadas para: “a 

analise de oportunidades, desenvolvimento de estratégias, planejamento de 

programas e administração do esforço”. (Kotler, 1998, p. 95); que são partes 

imprescindíveis para que todo o planejamento funcione de forma eficiente e garanta 

os lucros e metas estipulados pela organização fazendo com que o todo da 



 

 
 

 
 

organização seja coerente melhorando tanto a cultura organizacional quanto o 

produto ou serviço oferecido. 

Podemos também conceituar seu processo como: “Um conjunto de ferramentas 

que a empresa usa para atingir seus objetivos no mercado-alvo”. (Kotler, 1998, p. 

97); pode ser considerado como ações decisórias que a empresa precisa realizar 

para saber atender o desejo dos consumidores do mercado que está inserida. 

Além de outras funções o marketing possui um serviço de inteligência que serve 

como feedback do que esta sendo realizado atuando como: “Um conjunto de 

procedimentos e fontes usado por administradores para obter informações diárias 

sobre os desenvolvimentos pertinentes no ambiente de marketing” (Kotler, 1998, p. 

113) através dessas informações se torna possível que a empresa se mantenha 

atualizada em relação ao mercado e atuando para conseguir atende-lo. 

É necessário que a frente deste projeto esteja alguém com autonomia e 

coerência profissional e que saiba entender o mercado fazendo com a empresa 

esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos; “A maioria das empresas é 

fundada por indivíduos perspicazes. Eles percebem uma oportunidade e saem 

batendo de porta em porta a fim de chamar a atenção para seu produto.” (KOTLER, 

2000, p. 25). 

Deste modo Marketing se mostra mais que uma simples ferramenta de venda ele 

se se torna uma filosofia na empresa, que tem como missão a valorização de forma 

indiscriminada do cliente. (MENDES, 2002). Através destas técnicas se tona 

possível contornar o período final do ciclo de vida. 

A maioria das curvas de ciclo de vida é retratada da seguinte forma: 
Introdução: um período de baixo crescimento em vendas, uma vez que o 
produto está sendo introduzido no mercado. Não há lucros nesse estágio, 
devido às pesadas despesas com a introdução do produto; Crescimento: um 
período de rápida aceitação do mercado e melhoria substancial dos lucros; 
Maturidade: um período de baixa no crescimento de vendas. Isso porque o 
produto já conquistou a aceitação da maioria dos compradores potenciais. 
Os lucros se estabilizam ou declinam, devido à competição acirrada; 
Declínio: o período em que as vendas mostram uma queda vertiginosa e os 
lucros desaparecem (KOTLER, 2000, p. 326).  

 Ainda segundo a concepção de Kotler (2000), os clientes possuem níveis 

diferentes de fidelização ao produto ou a marca os compradores podem ser divididos 



 

 
 

 
 

em três grupos: fiéis convictos: consumidores que compram sempre a mesma 

marca; fiéis divididos: consumidores que são fiéis a duas ou três marcas; infiéis: 

consumidores que não são fiéis a nenhuma marca.  

Após conseguir conquistar o cliente através de propagandas e técnicas de 

venda é necessário manter a qualidade e investir em aprimoramento e inovação 

para que você continue ativo no mercado e desta forma garanta que o consumidor 

não se esqueça do seu produto. Não basta fazem á vezes bem o produto oferecido 

apenas uma vez, pois o consumidor deseja o melhor sempre e um erro abre espaço 

para seu cliente fidelizado ir para outra empresa e ainda levar consigo todos os 

clientes que ele tinha “falado” sobre sua marca ou produto. 

 “As Organizações trabalham sistematicamente para construir uma imagem 

sólida e positiva na mente de seu público.” (KOTLER, 2000, p.27). É necessário que 

exista eficiência em todas as áreas da empresa e imprescindível que a empresa de o 

melhor dos seus funcionários, seus recursos e do seu empenho para atender o 

consumidor em qualquer localidade, dentro ou fora dos limites do país, nas mais 

diversas situações, sempre de acordo com as metas da empresa. 

Um exemplo de sucesso com uma equipe bem preparada empenhada em 

satisfazer o cliente através de propagandas, vendas, inovação, qualidade e 

valorização do consumidor e de seus sentimentos, colocando a proposta de 

felicidade explicitamente comparada com seu produto é a Coca-Cola que conserva 

sua marca em alta no mercado, com soluções criativas e produtos variados. 

 

1.3 CONSUMIDOR E ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

1.3.1 O consumidor busca: 

 

Vivemos em uma sociedade essencialmente capitalista com uma maioria da 

população conectada a maior quantidade de mídias possíveis "sedentos” por 

informações e inovações que despertem seu interesse e agreguem determinado 

valor. Neste cenário a empresa tem as mídias como principal ferramenta de ação e 

divulgação, podendo através dela despertar o cliente em relação aos benefícios e 

qualidades do seu produto ou marca em relação aos concorrentes. Desse modo as 



 

 
 

 
 

organizações se fazem cada vez mais presentes nas redes sociais e mídias em 

geral facilitando o contato do consumidor com a empresa e também sanando suas 

duvidas e necessidades. 

A tecnologia da informação nunca esteve tão contigua as pessoas, nas mídias 

são amplamente divulgados os bens e serviços que as empresas oferecem, com o 

intuito de influenciar o consumidor ou mesmo convencê-lo de alguma forma; A cada 

propaganda se utilizando das mais variadas artimanhas para vender e se adaptar a 

esse modo de vida acelerado das pessoas, buscando não apenas aprimorar o 

produto como também torná-lo cômodo.  

Segundo Mendes (2002, p.6). “marketing é intenção de entender e atender o 

mercado”, pois é necessário conhecer o mercado no qual está inserido e o publico 

que deste mercado se serve para desta forma moldar sua empresa baseada nos 

seus consumidores e nos valores que deseja passar para eles e para seus 

colaboradores. É imprescindível também estar atento às mudanças de rumo no 

mercado e as estratégias tomadas por outras organizações e que julgue relevante 

para melhoria da sua empresa. 

Mas de nada adianta demasiadamente investir em marketing, propagandas 

ou mesmo nas mídias se o produto o preço ou mesmo sua aceitação não estiverem 

de acordo com o que divulga, pois o produto que irá de fato conquistar 

definitivamente o cliente. Não se deve visar apenas o lucro em si, pois a satisfação 

do cliente, pois é através dele que seu produto é propagado, podendo virar objeto de 

desejo. 

“Já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los.” 

(KOTLER, 2000, p.55). O cliente ultimamente está em progressiva mudança e busca 

nos produtos e serviços que consome muito mais que apenas a praticidade e a 

satisfação de suas necessidades, ele busca se sentir realizado em relação à compra 

e também ao valor pago e também se sentir incluído nas decisões e ações da 

empresa. Não quer apenas adquirir um produto e sim ver seus valores refletidos na 

organização e pensar mesmo que de forma ingênua que esteja colaborando para 

algo maior do que simplesmente um produto ou serviço adquirido. 

O consumidor deseja se sentir atualizado e ativo dentro de uma sociedade na 



 

 
 

 
 

qual poucos fazem a diferença e a maioria se mantem passiva, para conferir a 

sensação de atualização e de inclusão no consumidor é necessário que o mantenha 

informado e incluído, inovando com produtos que além de conferir valor agrade aos 

olhos e a praticidade exigida atualmente. 

As empresas que não consegue desenvolver novos produtos estão se 
colocando em grande risco. Seus produtos são vulneráveis às mudanças 
das necessidades e dos gostos dos clientes, a novas tecnologias, a 
menores ciclos de vida do produto e à maior concorrência nacional e 
estrangeira (KOTLER, 2000, p.350). 

 Assim podemos entender que é necessário diversos outros fatores além da 

propaganda e as estratégias de marketing para que a empresa consiga de modo 

eficaz se manter no mercado gerando lucro. 

 

1.3.2 Storytelling 

 

É um conceito derivado do inglês que vem nos últimos anos atraindo a 

atenção de muitas empresas que na busca pela conquista de consumidores optam 

por diversas estratégias que fazem com que o cliente sinta que tem algum papel 

dentro da empresa ou que de alguma forma se identifique com os preceitos e 

concepções da empresa, atendendo desta forma a necessidade de inclusão do 

cliente. 

Consiste na criação ou mesmo da divulgação da história da marca ou da 

empresa com o intuito de sensibilizar o cliente e garantir o sentimento e a ligação do 

mesmo com a empresa tornando-se única na visão do consumidor, que sem duvidas 

é um agente muito importante de divulgação. 

Segundo Adilson Xavier (2015, p. 112): 

As marcas estão recorrendo ao storytelling [...] porque percebem que não é 
suficiente simbolizar este ou aquele produto. Porque precisam de um 
significado, muito além de sua funcionalidade, praticidade, ingrediente ou 
preço. As marcas descobriram que valem pouco e tendem à extinção 
precoce quando se restringem a um relacionamento pragmático e superficial 
com as pessoas. Por isso, correm para organizar suas histórias, 
redimensionar seu valor intrínseco, adquirir novos significados que lhes 
possibilitem papeis de maior relevância nas narrativas da vida de seus 



 

 
 

 
 

usuários, transformando-os em multiplicadores, co–narradores e, em última 
instância, definidores do que a marca significa. 

 

Pode-se observar que através do storytelling as organizações podem 

encontrar um modo de incluir o cliente em sua história, atendendo desta forma a 

necessidade do consumidor em fazer parte de algo maior do que a troca de dinheiro 

por determinado produto ou serviço. 

 

1.4 MARKETING MIX 

Conhecido popularmente como 4 P’s foi sugerido por Philip Kotler e 

representam os conceitos de: Produto, preço, promoção e praça. 

Onde o produto é o que a sua empresa oferece ao mercado, que deve ser 

norteado pela qualidade e que proporcione satisfação e praticidade ao consumidor 

atendendo seus objetivos de compra. 

O preço é representado pelo valor cobrado pelo o que sua empresa oferece 

que deve parecer “justo” em relação às concepções do consumidor, pode acarretar 

preço o valor da sua marca no mercado e a qualidade do produto oferecido pela sua 

empresa. 

A promoção é o modo como a empresa ira agir dentro de suas 

possibilidades de alcançar o publico para que seu produto seja vendido e atinja as 

metas da organização. 

E por fim praça pode ser representada pela localidade e pela abrangência 

onde este produto é oferecido. 

Sem colocar em pratica estes conceitos se torna inviável qualquer outra 

ação, pois se o produto que você oferece e o alcance dele não estiverem de acordo 

com que você divulga ou com a história da sua empresa o consumidor nã terá 

acesso a ele, não será um objeto de desejo e logo será esquecido, podendo levar a 

empresa a desvalorização. 

 

1.5 A HISTÓRIA DA COCA-COLA NA PERSPECTIVA DOS 4 P’S 

 



 

 
 

 
 

Sobre a visão dos 4p’s podemos dizer que o invento de John Pemberton1 em 

1886, foi causador de uma grande transformação na sociedade. O produto 

previamente comercializado pelo farmacêutico foi posto a venda pela quantia de 

US$ 0,05 o copo, preço que futuramente serviria como mecanismo de marketing e 

estratégia (THIAGO QUINTELLA CASTRO, S/D). 

Candler2 obteve os direitos pelo invento e descobrindo novas fórmulas e 

estratégias de apresentar a nova bebida, tornou-a um império. Os incentivos de 

divulgar a bebida foram através de cupons, motivando as pessoas a experimentarem 

o produto e também através de objetos como relógios, balanças e calendários com a 

marca Coca-Cola dado a farmacêuticos. A estratégia funcionou, a marca estava em 

todos os lugares levando assim as pessoas a buscarem mais o produto. 

Para alcançar novas praças Candler construiu novas fábricas em Chicago, 

Dallas e Los Angeles e percebeu com o auxílio de um comerciante que o sucesso 

estava nas embalagens mais práticas onde os consumidores poderiam levar a 

qualquer lugar. Assim colocou máquinas em vários comércios para a venda 

exclusiva da Coca-Cola. 

O êxito foi enorme, porém logo surgiram Pepsi e outras marcas como principal 

concorrente da Coca-Cola, assim deram inicio a propagandas dando ênfase a 

originalidade do produto fazendo com que os consumidores não optassem por 

comprar produtos substitutivos. 

A embalagem “Contour” surge logo depois com aparência cativante, design 

inovador e com um diferencial, mesmo com os olhos tapados ou no escuro o produto 

pode ser identificado pelo consumidor. Feito esse que levou a Coca-cola a se 

destacar das demais e ganhar novamente o consumidor. 

Assim nota-se a história de sucesso da Coca-cola Company, marcada por 

estratégias perspicazes e pelo intuito de criar valores, fazendo a diferença que hoje 

é reconhecida mundialmente e com grande valor. Sua estrutura solida, seus 

colaboradores e suas estratégias inovadoras a tornam uma marca em posições 

privilegiadas. 

                                                
1 Inventor e vendedor  inicial da atual Coca-cola 
2 Candler foi quem comprou e aprimorou a “receita” da Coca-cola e tornou ela no império que é hoje 



 

 
 

 
 

Sempre manteve seu publico de forma cativante, as estratégias criadas 

permitem uma maior aproximação do produto ao lar do consumidor, quando se 

pensa em Coca-Cola a principal ligação é a felicidade que é uma característica muito 

ressaltada que relaciona seu produto com um sentimento que na maioria das vezes 

as pessoas almejam conseguir em suas vidas. 

O marketing da Coca-Cola é muito centrado em cativar e satisfazer o cliente e 

possui todos os elementos desde o slogan até o liquido que confere ao produto a 

sensação de ser um produto único e incomparável em qualidade. Deste modo ela 

continua liderando o mercado e garantindo a prosperidade tanto da marca quanto do 

produto. 

A campanha “Sinta o sabor” comemora a ideia de que o simples prazer de 
beber uma Coca-Cola, qualquer Coca-Cola, torna o momento especial. Ela 
está baseada nos fundamentos da marca – a tipologia spenceriana, o 
círculo vermelho e a garrafa de vidro icônica – e apresenta momentos 
autênticos tendo o produto como figura central. (COCA-COLA BRASIL, 
2016).  

Podemos dessa forma utilizar a Coca-Cola como exemplo indiscutível que o 

marketing e aplicação eficaz de seus conceitos podem garantir o sucesso e 

prosperidade de determinada marca ou produto, garantindo sua prosperidade. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a fundamentação e desenvolvimento desse estudo utilizou-se o método 

de pesquisa exploratória-descritiva que são conceituadas respectivamente da 

seguinte forma: a pesquisa exploratória pode ser conceituada como uma pesquisa 

quase cientifica ou não cientifica é comumente o primeiro passo em um processo de 

pesquisa e uma base para auxiliar na concepção de hipóteses significativas 

anteriormente pesquisadas. Tem como principal objetivo a familiarização com o 

assunto tratado se transformando em diversas vezes em um estudo de caso 

(CERVO, 2007). 

Já a pesquisa descritiva pode ser conceituada como: 

 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
fenômenos (variáveis) sem manipula-los.  Procura descobrir, com a maior 



 

 
 

 
 

precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e 
conexão com os outros, sua natureza e suas características. Busca 
conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 
politica, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do 
individuo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais 
complexas (CERVO, 2007, p.61).  

 

Possuem geralmente como característica o estudo de pessoas e de seus 

comportamentos diante de um fenômeno ou de uma experiência, ou seja, analisa a 

forma como um determinado grupo que possuem características que os conectam 

agem diante de uma situação. 

As pesquisas exploratórias-descritivas são comumente realizadas por 

pesquisadores da sociedade que se encontram preocupados com a função pratica e 

o modo de aplicação dos conceitos nesse período. 

Para alcançar os objetivos deste estudo foram utilizados levantamentos 

bibliográficos, pesquisas em livros, sites e de autores que falam sobre Marketing 

para que fosse possível obter uma sustentação. 

As generalizações em mente estão em torno de que marketing incorpora o 

conceito de que é uma forma de potencializar as vendas, lucros e a empresa como 

um todo através de estratégias para adequar-se ao mercado do qual faz parte. 

O estudo sobre Marketing trás elementos que colaboram para o gestor 

pensar estrategicamente na sua empresa não tendo dificuldade em relação a 

atualização da informação que foi apresentada, analisada e pesquisada. 

A abordagem para compreensão do marketing foi feita através do método 

qualitativo que induz a liberdade do pensamento, provocando o desenvolvimento e 

conhecimento sobre determinado tema especifico em relação a objeto ou mesmo 

sobre um conceito. 

Segundo Dicio, 2009 a análise qualitativa se “refere à qualidade, a natureza 

dos objetos sem foco na sua quantidade. Relativo à natureza, a estrutura de algo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para obter os resultados necessários para este estudo de caso foi 

necessário observar as diferentes formas de pensamento sobre o conceito de 



 

 
 

 
 

marketing e como o mesmo se apresenta de acordo com cada autor. 

Pode-se observar que há em alguns momentos pequenas divergências entre 

o pensamento de um autor e outro, diferenciada pelo modo como cada um deles 

veem a organização e os aspectos sociais baseados em seus estudos individuais. 

Deste modo podemos observar que: 

Mendes (2002) possui seus estudos e conceitos voltados para a economia e 

seus diversos âmbitos, mostrando através dela como é difícil estar sempre ativo 

dentro das organizações e como vem se tornando um desafio tanto para os lideres 

quanto para os colaboradores formar boas estratégias que de fato defendam o 

marketing como ferramenta indispensável, que garante prosperidade e rentabilidade 

na empresa. 

Para o conceito de marketing Mendes (2002) tem uma visão que pode ser 

bem utilizada defendendo até certo ponto não somente o foca na meta, pois ele vê o 

marketing como uma ferramenta indispensável de valorização indiscriminativa do 

cliente, mas por outro lado em algum momento essa valorização pode se tornar um 

meio para chegar à meta da organização, representada pelo lucro. 

Kotler (2000) que por sua vez é considerado um dos pais do marketing 

possui um estudo mais amplo já que foi o principal inspirador e divulgador de 

conceitos de marketing estratégico nas empresas e defendia que é um constante 

aprendizado que demora uma vida pra ser dominado e aperfeiçoado, tem seu 

trabalho e pesquisa voltado para o conceito de marketing relacionados a sua 

utilidade, ao produto, ao preço, ciclo de vida e também entre outros conceitos para o 

modo como o individuo é influenciado por seus desejos e necessidades. 

Ele defende que o processo gerencial envolve todo um mecanismo de 

obtenção e satisfação dos desejos e necessidades explorados em função de 

entender o consumidor e deste modo atender o mercado, buscando encantar o 

consumidor e subjacente a estas técnicas uma meta da própria organização 

relacionada à eficácia e satisfação de necessidade com tamanho aparato que o 

consumidor tenha a sensação de ganho. 

Santana (s/d) estuda a evidente necessidade de se pensar em marketing no 

cenário existente, no qual as empresas disponibilizam muitos recursos e possuem 



 

 
 

 
 

acesso a mídias que possibilitam diversos âmbitos de atuação possibilitando chegar 

de forma relativamente rápida, eficaz e abrangente aos clientes em potencial. 

Defende que a temática marketing é uma área do conhecimento que por sua 

vez reúne todas as atividades relacionadas à relação de troca onde a empresa 

busca o lucro e o individuo um produto ou serviço, colocando o marketing como uma 

forma de satisfazer ambos os lados para que deste modo à organização lucre e os 

clientes fiquem satisfeitos; Trazendo assim grande garantia de lucro em longo prazo. 

 Pode-se observar que apesar de seus exemplos ou o modo como estudam e 

analisam a organização em algum momento diferenciar suas teses os três autores 

trabalham em cima do conceito central que coloca o marketing como meio 

imprescindível para o objetivo fim que todos os outros elementos trabalham, que é o 

lucro. 

Entende-se assim que o marketing e sua análise de uma forma ampla torna-

se indispensável para garantir de modo contíguo a prosperidade e o lucro da 

organização de modo eficiente e que garanta os clientes em longo prazo, garantindo 

deste modo o futuro da empresa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se através do exposto que marketing é uma ferramenta 

imprescindível para que a organização consiga unir esforços e conhecimentos para 

atingir a meta estipulada pela organização alcançando assim seus objetivos. 

 É possível criar uma concepção de que marketing engloba um conceito 

superior às propagandas e vendas incorporando a concepção do produto em si 

tendo a permanência do cliente como principal objetivo. 

 Conclui-se que marketing é influenciado e motivado tanto no ambiente interno 

quanto no ambiente externo da organização por diversos fatores que influenciam de 

forma determinante os resultados e perspectivas da empresa, garantindo a 

prosperidade e o sucesso da organização. 
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