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1. RESUMO 

Quando se fala em Marketing, a primeira coisa que se relaciona é com propaganda 
e divulgação correto? Mas está enganado os que acreditam que o Marketing tem 
como objetivo, apenas vender um produto ou serviço. O conceito de marketing 
envolve todo um processo, que vai desde a produção, logística, comercialização e 
pós venda. O presente trabalho pretende demonstrar como o marketing é capaz de 
influenciar a conquista e fidelização de clientes, além da satisfação dos mesmos, 
através dos métodos de pesquisa bibliográfica exploratória e textos de diversos 
autores conceituados. Concluindo a importância de conhecimentos aplicados ao 
marketing como diferencial de mercado, pois atualmente as empresas devem focar 
em conquistar clientes, traze-los para empresa e faze-los tornarem parte dela, 
agradando de formar que sintam confiança e assim adquirir sua lealdade. Para 
melhor compreensão e conhecimento recomendo que seja realizada uma pesquisa 
mais aprofundada sobre a história do marketing e táticas usadas para que assim 
consiga realizar um trabalho completo para desenvolvimento de sua empresa na 
área de marketing.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como propósito, demonstrar a importância do bom 

atendimento ao cliente para que uma empresa possa se manter competitiva no 

mercado. O cliente de hoje almeja produto de qualidade, bom preço, e receber um 

atendimento de qualidade, muitos deles esperam tratamento individual e o bom 

marketing de relacionamento é importante para a empresa na busca da excelência 

no atendimento ao cliente agregando valores para a empresa e para o cliente, assim 

garantir a fidelização do mesmo, buscando satisfazer novos clientes através do 

marketing estratégico no atendimento. 

Com a intensa competição no mercado, a globalização da economia vem 

demandando que as empresas se reinventem em busca da sua sobrevivência, isso 

acontece com o aumento da produtividade, a redução dos custos, padronização da 

qualidade dos produtos e preços baixos para o consumidor. O atendimento ao 

cliente tornou-se um diferencial competitivo nas organizações. Hoje, as empresas 

veem a necessidade de direcionar os seus objetivos aos clientes, apesar de 

almejarem sempre a maximização do lucro. 

O mundo evolui rapidamente e com isso as empresas estão obrigadas a 

buscar ferramentas, estratégias e táticas que sejam cada vez mais eficazes dentro 

de cada segmento. O marketing pretende ser customizado e personalizado. E para 



que se possa entender a relação entre empresa e cliente, o tema “Marketing: 

Conquistando Clientes”, será aprofundado durante o desenvolver desse trabalho. 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo principal é definir o que é marketing, mostrar a sua importância e 

algumas de suas funções dentro da empresa, entre elas, o relacionamento com o 

cliente. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este artigo tem como embasamento o uso de metodologias concebidas 

através de pesquisa bibliográfica e exploratória, pesquisa em livros, artigos, matérias 

e conteúdos online, que possam demonstrar e esclarecer a relação entre o 

atendimento do cliente e a sua satisfação, concentrando-se nas contribuições 

teóricas de vários autores e artigos publicados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 O que é marketing? 

 

Marketing é uma palavra proveniente da língua inglesa, apesar de estar 

intrínseca à cultura mundial. Em inglês, Market significa mercado e Marketing pode 

ser traduzido como mercadologia, um estudo das causas, objetivos e resultados que 

são gerados através das diferentes formas como nós lidamos com o mercado. 

Compra, venda e trocas de serviços, produtos ou ideias.  

Segundo Philip Kotler e Gary Armstrong (1997), marketing é o processo social 

e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém aquilo de que necessitam e 

desejam, criando e trocando produtos e valores com outros. 

É uma atividade a médio e longo prazo. O objetivo final é assegurar a 

obtenção do maior benefício possível. Nele são aplicados conhecimentos avançados 

a respeito da projeção de mercados e a sondagem de opiniões. 

Pode-se dizer que também é uma filosofia: uma postura mental, uma atitude, 

uma forma de conceber as relações de troca. É também uma técnica: um modo 



específico de executar uma relação de troca (ou seja, identificar, criar, desenvolver e 

servir a procura). O marketing pretende maximizar o consumo, a satisfação do 

consumidor, a escolha e a qualidade de vida. 

Sua finalidade é despertar o desejo nos consumidores de forma que 

consumam um produto específico ao invés de outro, para isso serão utilizadas 

ferramentas e técnicas que facilitam e auxiliam no desenvolvimento no processo de 

marketing.  

 

5.1.1 A evolução do marketing 

 

Segundo Las Casas (1997), a comercialização passou por uma evolução 

durante sua história, baseada em três fases: 

 Era da produção  

Na era da produção, a demanda é maior que a oferta pelo fato da produção 

ser praticamente artesanal, a fabricação dos produtos era mais demorada e com a 

revolução industrial surgiram às primeiras fábricas e indústrias o que gerou a 

organização do processo produtivo e com isso o aumento da oferta. 

 Era de vendas 

A oferta começa a ficar excessiva, as indústrias produziam em série e seus 

produtos começaram a sobrar no mercado, foi preciso a adoção de medidas que 

deram uma atenção especial as vendas para fazer com que elas aumentassem. 

 Era do marketing 

Os empresários começaram a notar que não seria interessante apenas 

vender suas mercadorias, pois as vendas oscilavam muito e não eram constantes, 

foi aí que pensaram em mudar isso e começaram a trabalhar para cativar seus 

clientes, consequentemente aumentar e manter as vendas, assim surgiu a 

valorização dos clientes, as empresas e departamentos de marketing começaram a 

desvendar quais eram os desejos e as necessidades dos consumidores, resumindo 

o cliente passou a ser visto como a peça mais importante da empresa. 

Há tempos o marketing era apenas uma campanha com a intenção de fazer 

com que os produtos de determinada empresa fossem consumidos a qualquer 

custo, era a obrigação de vender e gerar receita para empresa. As empresas 

esperavam que seus clientes se adaptassem ao modo como elas estavam dispostas 

a negociar, hoje essa visão mudou totalmente, as empresas procuram fazer de seus 



clientes seus parceiros, se preocupam com a satisfação dos clientes e a imagem da 

empresa. Embora o lucro e as vendas sejam essenciais, a geração da receita é o 

que mantem a empresa de pé, mas sem os clientes satisfeitos, a empresa com 

certeza irá caminhar para o fracasso.  

O principal objetivo é fazer com que uma empresa seja “dona” do mercado e 

domine tal segmento. Para isso, analisar o mercado do ramo que se atua, antecipar 

os desejos dos clientes, identificar os principais concorrentes, as forças e fraquezas 

do negócio, são as principais formas de se obter o resultado esperado. 

 

5.2 Necessidades x Desejos 

 

Necessidade está relacionada ao básico que o ser humano precisa para 

sobreviver, podendo ser dividido em três grupos: necessidades físicas, sociais e 

individuais. 

- Necessidades físicas: são as necessidades que o corpo do ser humano 

precisa, como ir ao banheiro e tomar água, por exemplo.  

- Necessidades sociais: está ligada a forma com que a sociedade precisa se 

comportar, ou seja, as leis e deveres a seguir e também os benefícios.  

- Necessidades individuais: são as que cada indivíduo necessita para se 

sentir bem, como ficar sozinho ou comprar algo que lhe traga prazer e realização.  

Para que esse conceito seja compreendido de forma mais ampla, apresenta-

se abaixo a Pirâmide de Maslow. 



Figura 1: Pirâmide de Maslow

Fonte: Midasmn (2016, online).  

 

Já os desejos são moldados e criados por uma mistura entra a cultura que o 

indivíduo é exposto e por características próprias, podendo assim serem alterados 

pela sociedade e situações sociais, graças a isso é que o marketing assegura seu 

lugar, pois ele é o responsável por criar novas situações (produtos) que atinge e 

desperte esse sentimento no consumidor. O que se torna interessante é conhecer o 

ambiente que se pretende trabalhar e quais os tipos de clientes se pretende atender. 

 

5.3 Ambiente de Marketing 

 

Compreender o ambiente de marketing significa adquirir capacidade para 

desenvolver ações que possam atender às necessidades e desejos dos clientes, 

além de obter os objetivos a organização busca, visto que todas as ações da 

empresa, e do marketing, são influenciadas pelo ambiente de marketing. 

 Ambiente econômico – na análise e estudo do ambiente econômico estão 

algumas variáveis que influenciam enormemente as ações empresariais e as 

estratégias de marketing, visto que, é nesse ambiente que se encontra o 



capital, o dinheiro que é necessário para circular toda a economia nacional e 

mundial, e é por intermédio desse dinheiro, ou recurso financeiro, que as 

empresas irão atingir os seus objetivos.  

 Ambiente demográfico - nessa análise são considerados todos aqueles 

aspectos que são pertinentes à demografia, ou seja, aos eventos que 

consideram as características das pessoas que estão em determinadas 

regiões. Nesse contexto, alguns aspectos macros podem ser analisados 

também, como forma de entender o contexto dos países e do mundo, como 

por exemplo, a taxa de crescimento da população mundial, a composição 

dessa população, os mercados étnicos, etc.  

 Ambiente Sociocultural - nesse ambiente, são analisados os aspectos 

relacionados à composição das classes sociais, que são determinadas em 

função da renda, mas que acabam subdividindo os mercados por esta 

classificação.  

 

5.4 Sucesso de marketing em grandes marcas 

 

No brasil pode-se notar que grandes marcas se consolidaram e ganharam o 

mercado devido ao bom desempenho que o marketing trouxe, como por exemplo as 

sandálias havaianas que eram vistas como um sapato de classe baixa quando 

começaram a investir em novo design com cores e tendências da moda, 

propagandas divertidas porém marcantes, artistas usando-as em festas e praia.  

Outro exemplo que podemos citar é a cerveja Skol e suas propagandas que 

com muito humor e a exposição da sensualidade em seus comerciais, ganhou força 

no mercado de bebidas e hoje é uma das mais vendidas do brasil. 

 

6. RESULTADOS 

 

O marketing engloba várias funções que são fundamentais paro o sucesso de 

uma empresa ou entidade como foi exposto e citado por Las Casas anteriormente. 

Ele faz com que se desperte o desejo nos consumidores suprindo assim a 

necessidade de ter o produto oferecido sendo assim um processo social e emocional 

como relatou Philip Kotler. Uns dos desafios do marketing é a escassez de verba para o 



desenvolvimento dos processos criativos fazendo com que às vezes não seja bem 

sucedido pela falta do mesmo.  

O que deve ser levado em consideração é, sem dúvida, a divulgação do 

produto, cuidando do projeto e pensando nos mínimos detalhes, pois uma boa 

divulgação pode garantir o sucesso ou o fracasso da empresa, como por exemplo, 

uma propaganda televisiva onde repercute em nível nacional de nada irá adiantar se 

sua empresa não cumprir a demanda.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada trouxe e seu conteúdo informações que mostram e 

enfatizam a importância e as vantagens que o marketing traz e os benefícios para 

com o cliente. Sendo assim podemos afirmar que hoje uma empresa de sucesso 

depende muito da mercadologia, posso até afirmar que o setor de marketing é o 

coração da empresa, pois é ali que é criado e distribuído grande parte das etapas e 

dos projetos desenvolvido. 

Hoje as empresas devem focar em conquistar clientes, traze-los para 

empresa e faze-los tornarem parte dela, agradando de formar que sintam confiança 

e assim adquirir sua lealdade. Para melhor compreensão e conhecimento 

recomendo que seja realizada uma pesquisa mais aprofundada sobre a história do 

marketing e táticas usadas para que assim consiga realizar um trabalho completo 

para desenvolvimento de sua empresa na área de marketing. 
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