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mesmo	tempo,	renovada,	prática	e	prazerosa.	Nós	nos	debruçamos	sobre	cada	página,	tabela,	figura,	dado	e	exemplo,	em	um	esforço	para	fazer	com	que	este	livro	continuasse	sendo	o	melhor	para	aprender	e	ensinar	marketing.	Marketing:	criação	de	valor	para	o	cliente	e	relacionamento	com	ele	Os	principais	profissionais	de	marketing	em	empresas
renomadas	compartilham	uma	meta:	colocar	o	consumidor	no	centro	do	marketing.	O	marketing	de	hoje	tem	tudo	a	ver	com	a	criação	de	valor	para	o	cliente	e	a	construção	de	um	relacionamento	lucrativo	com	ele.	Esse	marketing	começa	com	o	entendimento	das	necessidades	e	dos	desejos	do	consumidor,	a	definição	dos	mercados-alvo	a	que	a
organização	pode	atender	melhor	e	o	desenvolvimento	de	uma	proposta	de	valor	persuasiva,	com	a	qual	a	empresa	possa	atrair	e	cultivar	consu‑	midores	valiosos.	Se	a	organização	faz	bem	essas	coisas,	ela	colhe	os	benefícios	na	forma	de	participação	de	mercado,	lucros	e	customer	equity.	Os	cinco	principais	temas	ligados	ao	valor	para	o	cliente	Do
começo	ao	fim,	a	15a	edição	de	Princípios	de	marketing	desenvolve	uma	inovadora	estru‑	tura	de	valor	para	o	cliente	e	relacionamento	com	ele,	que	traduz	a	essência	do	marketing	de	hoje.	Ela	se	baseia	nos	cinco	principais	temas	ligados	ao	valor	para	o	cliente:	1.	Criação	de	valor	para	os	clientes	a	fim	de	capturar	valor	deles	em	troca.	Os
profissionais	de	marketing	de	hoje	devem	saber	criar	valor	para	o	cliente	e	gerenciar	o	relacionamento	com	ele.	As	empresas	com	grande	destaque	na	área	de	marketing	entendem	o	mercado	e	as	ne‑	cessidades	do	cliente,	elaboram	estratégias	de	marketing	que	criam	valor,	desenvolvem	programas	de	marketing	integrado	que	entregam	valor	e
encantamento	para	o	cliente	e	constroem	um	sólido	relacionamento	com	ele.	Em	troca,	essas	empresas	capturam	o	valor	dos	clientes	na	forma	de	vendas,	lucros	e	fidelidade.	Essa	inovadora	estrutura	baseada	em	valor	para	o	cliente	é	apresentada	logo	no	início	do	Ca‑	pítulo	1,	em	um	modelo	do	processo	de	marketing	composto	de	cinco	etapas,	o	qual
detalha	como	o	marketing	cria	valor	para	o	cliente	e	captura	valor	em	troca.	Essa	estrutura	é	desen‑	volvida	com	esmero	nos	primeiros	dois	capítulos	e,	então,	totalmente	integrada	ao	restante	do	livro.	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	13	09/12/14	13:17	XIV 	Princípios	de	marketing	Marketing:	criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente	Esta	importante
figura	traz	um	resumo	do	marketing.	Ao	criar	valor	para	os	clientes,	as	empresas	capturam	valor	dos	clientes	em	troca.	Esse	processo	de	cincoetapas	constitui	a	estrutura	do	marketingnão	só	para	o	resto	do	capítulo,	mas	também	para	o	restante	do	livro.	Cria	valor	para	os	clientes	e	constrói	relacionamento	com	eles	Entender	o	mercado,	bem	como	as
necessidades	e	os	desejos	do	cliente	Elaborar	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente	Desenvolver	um	programa	de	marketing	integrado	que	entrega	valor	superior	Captura	valor	dos	clientes	em	troca	Construir	relacionamentos	lucrativos	e	deixar	os	clientes	encantados	Capturar	valor	dos	clientes	para	gerar	lucros	e	customer	equity	p 
Figura	1.1 	Um	modelo	simples	do	processo	de	marketing	2.	Construção	e	gerenciamento	de	marcas	fortes,	que	criam	valor.	Marcas	bem	posicionadas	e	com	forte	brand	equity	fornecem	as	bases	sobre	as	quais	construir	valor	para	o	cliente	e	um	relacionamento	lucrativo	com	ele.	Os	profissionais	de	marketing	de	hoje	devem	posicionar	suas	marcas
de	maneira	sólida	e	gerenciá-las	bem,	a	fim	de	criar	experiências	de	valor	com	elas.	Esta	edição	vai	a	fundo	na	questão	da	marca,	ancorada	pela	seção	“Estratégia	de	branding:	construção	de	marcas	fortes”,	presente	no	Capítulo	8.	3.	Aproveitamento	das	novas	tecnologias	de	marketing.	Novos	acontecimentos	ligados	ao	marketing	digital	e	de	outras
tecnologias	de	ponta	estão	mudando	drasticamente	o	modo	como	os	consumidores	e	as	empresas	se	relacionam.	Hoje,	nenhuma	outra	força	tem	mais	impacto	sobre	a	estratégia	e	a	prática	de	marketing	do	que	a	tecnologia.	Esta	edição	explora	nos	mínimos	detalhes	as	novas	tecnologias	que	impactam	o	marketing,	indo	das	ferramentas	digitais	de
construção	de	relacionamento	descritas	no	Capítulo	1	até	as	novas	tecnologias	on-line	e	ao	marketing	digital	apresentados	nos	capítulos	15	e	17,	passando	pelo	uso	das	redes	sociais	e	do	marketing	gerado	pelo	consumidor	nos	capítulos	1,	5,	14,	15	e	17	—	e	por	praticamente	todos	os	outros	pontos	do	livro.	4.	Mensuração	e	gerenciamento	do	retorno
do	marketing.	Especialmente	em	períodos	econômi‑	cos	incertos,	os	gerentes	de	marketing	precisam	garantir	que	o	dinheiro	investido	em	sua	área	está	sendo	bem	gasto.	No	passado,	muitos	gestores	gastavam	livremente,	em	grandes	e	dispendiosos	programas	de	marketing,	na	maior	parte	das	vezes	sem	levar	muito	em	conta	os	retornos	financeiros
de	seus	gastos.	Mas	tudo	isso	está	mudando	ra‑	pidamente.	A	responsabilidade	do	marketing	com	os	resultados	—	algo	que	consiste	em	mensurar	e	gerenciar	o	retorno	dos	investimentos	na	área	—	tornou-se	parte	importante	da	tomada	de	decisões	estratégicas	de	marketing.	A	ênfase	a	esse	ponto	é	tratada	ao	lon‑	go	de	todo	o	livro.	5.	O	marketing
sustentável	ao	redor	do	mundo.	À	medida	que	os	desenvolvimentos	tecnológi‑	cos	fazem	do	mundo	um	lugar	cada	vez	menor	e	mais	frágil,	os	profissionais	de	marke‑	ting	devem	saber	comercializar	suas	marcas	globalmente	e	de	forma	sustentável.	Ao	longo	desta	edição,	um	conteúdo	novo	enfatiza	os	conceitos	do	marketing	global	e	do	marketing
sustentável	—	que	tem	a	ver	com	o	atendimento	das	necessidades	atuais	dos	consumidores	e	das	empresas	e,	ao	mesmo	tempo,	a	preservação	ou	melhoria	da	capaci‑	dade	das	gerações	futuras	de	atender	às	necessidades	delas.	Esta	edição	integra	os	tópi‑	cos	envolvendo	o	marketing	global	e	a	sustentabilidade	ao	longo	do	texto.	Ela	também	traz	uma
abordagem	concentrada	em	cada	um	desses	dois	assuntos	nos	capítulos	19	e	20,	respectivamente.	O	que	é	novo	nesta	edição	Revisamos	completamente	esta	edição	de	Princípios	de	marketing	a	fim	de	refletir	as	principais	tendências	e	forças	que	impactam	o	marketing	nesta	era	tecnológica	de	valor	para	o	cliente	e	relacionamentos	com	ele.	Veja	a
seguir	apenas	algumas	das	principais	mudanças	que	você	encontrará	nesta	edição:	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	14	09/12/14	13:17	Prefácio   XV	••	Mais	do	que	qualquer	outro	acontecimento,	as	novas	tecnologias	digitais	e	on-line	estão	hoje	afetando	o	modo	como	as	empresas	e	os	clientes	descobrem	coisas	um	do	outro	e	se	relacionam	entre	si.
Nos	últimos	anos,	nada	teve	mais	impacto	sobre	os	consumidores	e	as	empresas	que	os	atendem	do	que	a	tecnologia.	Todo	capítulo	desta	edição	traz	discussões	novas,	revistas	e	ampliadas	envolvendo	o	imenso	impacto	das	empolgantes	novas	tecnologias	de	marketing,	que	moldam	as	práticas	e	estratégias	da	área	—	das	redes	sociais	e	comunidades
de	marca	discutidas	nos	capítulos	1,	5,	14,	15	e	17	até	a	“escuta	on-line”	e	as	ferramentas	de	pesquisa	baseadas	na	Internet	apresentadas	no	Capítulo	4,	passando	pelo	neuromarketing	no	Capítulo	5,	pelo	marketing	baseado	na	localização	no	Capítulo	7,	pelo	uso	das	redes	sociais	no	marketing	e	nas	vendas	B2B	mostrado	nos	capítulos	6	e	16	e	pelo
marketing	na	Internet	e	móvel,	além	de	outras	novas	tecnologias	da	comuni‑	cação,	abordados	nos	capítulos	1,	14,	15	e	17,	bem	como	em	vários	outros	pontos.	Esta	edição	é	repleta	de	novas	histórias	e	exemplos	que	ilustram	como	as	empresas	utilizam	a	tecnologia	para	ganhar	vantagem	competitiva	—	empresas	que	vão	desde	celebridades
tradicionais	do	marketing,	como	P&G,	McDonald’s	e	Nike,	até	concorrentes	provenientes	da	nova	era	digital,	como	Apple,	Google,	Amazon.com	e	Facebook.	••	Esta	edição	continua	tendo	como	base	e	expandindo	a	inovadora	estrutura	baseada	em	valor	para	o	cliente	apresentada	nas	edições	anteriores.	O	modelo	de	valor	para	o	cliente	mostrado	no
Capítulo	1	é	completamente	integrado	ao	restante	do	livro.	Nenhum	outro	livro	de	marketing	traz	uma	abordagem	de	valor	para	o	cliente	tão	clara	e	convincente.	••	Ao	longo	desta	edição,	você	vai	encontrar	uma	cobertura	revista	da	natureza	em	rápida	mutação	do	relacionamento	dos	clientes	com	as	empresas	e	as	marcas.	Hoje	em	dia,	as	empresas
estão	criando	um	profundo	envolvimento	por	parte	consumidor	e	um	senti‑	mento	de	comunidade	em	torno	de	suas	marcas	—	elas	estão	fazendo	das	marcas	uma	parte	significativa	das	conversas	e	da	vida	dos	consumidores.	As	novas	ferramentas	de	construção	de	relacionamento	de	hoje	incluem	de	tudo:	de	sites,	blogs,	eventos	inter‑	pessoais	e
compartilhamento	de	vídeos	a	comunidades	on-line	e	redes	sociais,	como	Fa‑	cebook,	YouTube,	Pinterest,	Twitter	ou	sites	de	convivência	da	própria	empresa.	Para	alguns	exemplos,	veja	o	Capítulo	1	(seção	“A	natureza	mutável	do	relacionamento	com	o	cliente”),	o	Capítulo	4	(as	abordagens	qualitativas	para	obter	insights	mais	profundos	dos	clientes),
o	Capítulo	5	(o	gerenciamento	do	marketing	e	da	influência	on-line	por	meio	de	redes	sociais),	o	Capítulo	9	(o	desenvolvimento	de	novos	produtos	orientado	pelo	cliente	e	a	cocriação),	os	capítulos	14	e	15	(a	mudança	de	curso	em	direção	a	comunicações	mais	personalizadas	e	interativas)	e	o	Capítulo	17	(as	redes	sociais,	as	comunidades	de	clientes	e
a	mídia	direta	digital).	••	Esta	edição	conta	com	uma	considerável	quantidade	de	novos	materiais	que	tratam	de	tendências	duradouras	relacionadas	a	interações	de	mão	dupla	entre	clientes	e	marcas,	incluindo	tópicos	como	relacionamentos	gerenciados	pelos	clientes,	maior	poder	do	consumidor,	crowdsourcing,	cocriação	com	o	cliente	e	marketing
gerado	pelo	consumidor.	Com	mais	força,	os	clientes	de	hoje	estão	dando	tanto	quanto	recebem	na	forma	de:	relacionamentos	bilaterais	(Capítulo	1),	um	papel	mais	efetivo	no	fornecimento	de	insi‑	ghts	(Capítulo	4),	desenvolvimento	de	novos	produtos	por	crowdsourcing	ou	cocriação	(Capítulo	8),	conteúdo	de	marketing	gerado	por	eles	(capítulos	1	e
15),	elaboração	e	trans‑	missão	de	mensagens	de	marca	(capítulos	1,	5,	8,	14	e	15)	e	interação	nas	comunidades	de	clientes	(capítulos	5,	15	e	17),	entre	outros.	••	Com	uma	novidade,	todo	capítulo	desta	edição	mostra	como	as	empresas	e	os	consumi‑	dores	estão	lidando	com	o	marketing	em	uma	economia	incerta,	na	esteira	da	recente	Grande
Recessão.	Iniciando	o	assunto	com	destaque	no	Capítulo	1	e	dando	continuidade	a	ele	ao	longo	do	texto,	com	novas	seções,	discussões	e	exemplos,	a	15a	edição	mostra	como	hoje,	mesmo	com	a	recuperação	da	economia,	as	empresas	precisam	se	concentrar	em	criar	valor	para	o	cliente	e	lapidar	suas	propostas	de	valor	nessa	época	de	consumi‑	dores
mais	comedidos.	••	Ao	longo	do	livro,	um	conteúdo	novo	destaca	a	importância	cada	vez	maior	do	marketing	sustentável.	A	discussão	começa	no	Capítulo	1	e	termina	no	Capítulo	20,	que	amarra	conceitos	do	marketing	a	um	modelo	de	marketing	sustentável.	Entre	uma	ponta	e	outra,	discussões	e	exemplos	frequentes	mostram	como	o	marketing
sustentável	requer	ações	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	15	09/12/14	13:17	XVI 	Princípios	de	marketing	responsáveis	em	termos	sociais	e	ambientais,	que	atendam	às	necessidades	tanto	imedia‑	tas	como	futuras	dos	clientes,	das	empresas	e	da	sociedade	como	um	todo.	••	Esta	edição	traz	novas	discussões	e	exemplos	relacionados	ao	crescimento
do	marketing	global.	À	medida	que	o	mundo	se	torna	um	lugar	menor	e	mais	competitivo,	os	merca‑	dos	se	deparam	com	novas	oportunidades	e	desafios	ligados	ao	marketing	global,	espe‑	cialmente	em	mercados	emergentes	de	rápido	crescimento,	como	China,	Índia,	Brasil	e	África,	entre	outros.	Você	vai	encontrar	muito	conteúdo	novo	relacionado
ao	marketing	global	ao	longo	do	livro	—	esse	conteúdo	começa	a	ser	tratado	no	Capítulo	1	e	é	abordado	em	sua	totalidade	no	Capítulo	19.	••	A	15a	edição	traz	um	conteúdo	revisto	e	ampliado	referente	a	acontecimentos	nas	áreas	de	comunicação	integrada	de	marketing	e	marketing	direto	e	on-line,	que	estão	mu‑	dando	rapidamente.	Esse	conteúdo
mostra	como	as	empresas	estão	mesclando	novas	tecnologias	digitais	e	diretas	—	de	marketing	pela	Internet	e	móvel	a	blogs,	vídeos	virais	e	redes	sociais	—	com	a	mídia	tradicional	para	criar	um	relacionamento	mais	segmentado,	pessoal	e	interativo	com	os	clientes.	As	empresas	não	estão	mais	simplesmente	criando	programas	de	promoção
integrada.	Em	vez	disso,	elas	estão	praticando	o	gerenciamento	do	conteúdo	de	marketing	na	mídia	paga,	própria,	conquistada	e	compartilhada.	Nenhum	outro	livro	traz	uma	cobertura	tão	precisa	e	abrangente	em	relação	a	esses	empolgantes	acontecimentos.	••	A	15a	edição	continua	a	dar	ênfase	à	questão	da	mensuração	e	gerenciamento	do
retorno	do	marketing,	incluindo	muitas	novas	atividades	de	final	de	capítulo	ligadas	ao	marke‑	ting	financeiro	e	quantitativo.	Essas	atividades	permitem	aos	estudantes	não	só	aplicar	o	raciocínio	analítico	em	conceitos	importantes	em	cada	capítulo,	mas	também	vincular	es‑	ses	conceitos	ao	inovador	e	abrangente	Apêndice	2:	“Marketing	por	meio	dos
números”.	••	Esta	edição	também	continua	a	aprimorar	o	design	instrucional	inovador	da	obra.	A	apresentação	dinâmica	e	integrada	do	texto	inclui	elementos	que	intensificam	a	aprendi‑	zagem,	como	casos	de	abertura	de	capítulo	com	anotação,	resumo	dos	objetivos	no	início	dos	capítulos	e	comentários	explicativos	dos	autores	nas	figuras.	O	layout
que	abre	os	ca‑	pítulos	ajuda	a	antever	e	posicionar	não	só	o	capítulo,	mas	também	seus	conceitos-chave.	As	figuras	com	comentários	dos	autores	auxiliam	os	estudantes	a	simplificar	e	organizar	o	material	do	capítulo.	As	seções	no	final	dos	capítulos	ajudam	a	sintetizar	conceitos	im‑	portantes	e	a	destacar	temas	relevantes,	como	a	tecnologia,	a	ética	e
a	análise	financeira	no	marketing.	Esse	design	instrucional	inovador	facilita	o	entendimento	dos	estudantes	e	o	aprendizado.	••	A	15a	edição	oferece	20	casos	de	final	de	capítulo	novos	ou	revistos,	por	meio	dos	quais	os	estudantes	podem	aplicar	aquilo	que	aprenderam	a	situações	organizacionais	reais.	Esta	nova	edição	também	traz	muitos	vídeos
empresariais	novos,	com	breves	resumos	no	final	de	cada	capítulo	acompanhados	de	questões	para	discussão.	O	totalmente	revisado	Apêndice	1:	“Plano	de	marketing”	apresenta	um	novo	plano	de	marketing	para	uma	marca.	Por	meio	dele,	os	estudantes	podem	aplicar	os	conceitos	discutidos	no	livro	a	uma	marca	e	uma	situação	hipotéticas.	Para
completar,	todos	os	casos	de	abertura	de	capítulo	e	os	textos	que	compõem	a	seção	Marketing	Real	são	novos	ou	foram	revistos	para	con‑	templar	os	dias	de	hoje.	Ênfase	no	marketing	real	A	15ª	edição	de	Princípios	de	marketing	traz	uma	abordagem	prática	da	administração	de	marketing,	oferecendo	inúmeros	exemplos	e	histórias	aprofundados	do
mundo	real,	que	mostram	os	conceitos	em	ação	e	revelam	o	drama	do	marketing	moderno.	Nesta	edição,	todas	as	histórias	de	abertura	de	capítulo	e	os	textos	da	seção	Marketing	Real	são	novos	ou	foram	atualizados,	oferecendo	insights	atuais	sobre	as	práticas	do	marketing.	Saiba	como:	••	A	obsessão	da	Amazon.com	por	criar	valor	para	o	cliente	e
construir	relacionamento	com	ele	fez	dela	a	maior	varejista	on-line	do	mundo.	••	O	Facebook,	gigante	da	rede	social,	promete	se	tornar	uma	das	empresas	on-line	mais	poderosas	e	lucrativas	do	mundo	—	e	está	apenas	começando.	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	16	09/12/14	13:17	Prefácio   XVII	••	A	queda	vertiginosa	da	Sony	traz	uma	fábula	que
mostra	aquilo	que	pode	acontecer	quando	uma	empresa	—	mesmo	uma	líder	dominante	de	mercado	—	não	consegue	se	adaptar	a	seu	ambiente	em	mudança.	••	A	Domino’s	Pizza	transformou	uma	receita	de	cinco	anos	em	queda	em	uma	virada	im‑	pressionante	simplesmente	ouvindo	os	clientes	e	usando	os	insights	obtidos	para	desen‑	volver	não	só
produtos	melhores,	mas	também	um	marketing	melhor.	••	A	liderança	de	produto	centrada	no	cliente	da	Apple	suscita	um	caso	de	amor	com	a	mar‑	ca,	que	produziu	resultados	formidáveis	em	termos	de	vendas	e	lucros.	••	A	Dunkin’	Donuts	se	direciona,	com	sucesso,	para	a	“tribo	da	Dunkin’”	—	não	para	os	pomposos	clientes	da	Starbucks,	mas	para
o	consumidor	comum.	••	Como	showrooming	—	quando	o	consumidor	comum	vai	a	uma	loja	para	analisar	o	produto,	mas	o	compra	de	um	concorrente	on-line	—	se	tornou	a	desgraça	dos	varejistas	com	lojas.	••	A	missão	de	sustentabilidade	da	Chipotle	não	é	um	algo	a	mais,	criado	apenas	para	po‑	sicionar	a	empresa	como	“socialmente	responsável”
—	fazer	o	bem	está	arraigado	a	tudo	o	que	a	empresa	faz.	••	O	Walmart,	maior	varejista	on-line	do	mundo,	e	a	Amazon.com,	maior	comerciante	on-li‑	ne	do	planeta,	estão	travando	uma	batalha	na	Internet	por	preço.	••	A	fabricante	de	calçados	esportivos	Converse	transformou	a	clássica	marca	de	antiga‑	mente	em	uma	marca	de	estilo	de	vida	atual	e
expressiva,	que	tem	tudo	a	ver	com	os	tempos	de	hoje.	••	A	capacidade	da	Southwest	de	utilizar	o	marketing	direto	moderno	para	desenvolver	interações	próximas	e	pessoais	com	os	clientes	faz	com	que	a	empresa	centrada	no	passa‑	geiro	cause	inveja	em	seu	setor.	••	Para	a	Coca-Cola,	o	marketing	na	África	é	como	“enfiar	a	mão	em	uma	colmeia	de
abelhas	para	conseguir	um	pouco	de	mel”.	••	A	explosão	da	Internet,	dos	dispositivos	móveis	e	de	outras	tecnologias	tem	feito	algumas	empresas	perguntarem:	“Quem	precisa	de	vendas	pessoais?”	••	A	Unilever,	com	seu	Plano	de	Vida	Sustentável,	planeja	dobrar	de	tamanho	até	2020,	ao	mesmo	tempo	em	que	reduz	seu	impacto	no	planeta.	Além
disso,	todos	os	capítulos	trazem	uma	infinidade	de	exemplos	reais,	relevantes	e	oportunos,	que	reforçam	conceitos-chave.	Nenhum	outro	livro	dá	tanta	vida	ao	marketing	como	a	15ª	edição	de	Princípios	de	marketing.	Elementos	de	aprendizagem	que	criam	mais	valor	Uma	série	de	elementos	de	aprendizagem	na	abertura,	ao	longo	e	no	final	dos
capítulos	ajuda	o	estudante	a	aprender,	relacionar	e	aplicar	os	principais	conceitos:	••	Seções	integradas	na	abertura	dos	capítulos.	As	seções	dinâmicas	e	integradas	que	iniciam	os	capítulos	começam	com	uma	“Prévia	do	capítulo”,	a	qual	descreve	brevemente	os	con‑	ceitos	que	serão	vistos,	relaciona-os	com	os	conceitos	discutidos	em	capítulos
anteriores	e	apresenta	o	caso	que	será	tratado	na	abertura.	Isso	leva	ao	caso	em	si:	uma	história	de	marketing	envolvente,	profundamente	desenvolvida,	ilustrada	e	com	um	apontamen‑	to,	que	apresenta	o	material	do	capítulo	e	estimula	o	interesse	do	estudante.	Por	fim,	o	“Resumo	dos	objetivos”	traz	uma	prévia	bastante	útil	dos	conteúdos	do
capítulo	e	dos	objetivos	de	aprendizagem,	que	são	complementados	pelo	número	da	página	em	que	aparecem.	••	Marketing	real.	Todo	capítulo	contém	duas	histórias	de	destaque,	cuidadosamente	desen‑	volvidas,	que	traz	um	olhar	aprofundado	das	práticas	de	marketing	de	pequenas	e	gran‑	des	empresas.	••	Anotação	dos	autores	nas	figuras.	Todas
as	figuras	contêm	comentários	dos	autores,	que	ajudam	os	estudantes	a	entender	e	organizar	as	principais	partes	do	texto.	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	17	09/12/14	13:17	XVIII 	Princípios	de	marketing	••	Revisão	dos	objetivo	e	termos-chave.	Um	resumo	no	final	de	cada	capítulo	verifica	os	princi‑	pais	conceitos	e	os	objetivos	que	foram	vistos,
bem	como	os	termos-chave.	••	Discussão	e	pensamento	crítico	—	questões	e	atividades.	Seções	no	final	de	cada	capítulo	aju‑	dam	os	estudantes	a	verificar	e	aplicar	aquilo	que	aprenderam	no	capítulo	em	questão.	••	Aplicações	e	casos.	As	seções	“Foco	na	tecnologia”,	“Foco	na	ética”	e	“Foco	nos	números”,	presentes	no	final	de	cada	capítulo,	trazem
pequenos	casos	que	facilitam	a	discussão	de	questões	atuais	e	situações	organizacionais	em	áreas	como	tecnologia,	ética	e	análise	fi‑	nanceira	no	marketing.	Já	a	seção	“Vídeos	empresariais”	traz	pequenos	resumos,	acom‑	panhados	de	questões	para	discussão,	que	devem	ser	usados	com	um	conjunto	de	vídeos.	Esses	vídeos	são	quase	todos	novos,
possuem	de	quatro	a	sete	minutos	e	vêm	com	a	15ª	edição.	Para	completar,	a	seção	“Caso	empresarial”	no	final	de	cada	capítulo	oferece	histórias	totalmente	novas	ou	revistas,	que	ajudam	os	estudantes	a	aplicar	os	principais	conceitos	de	marketing	a	situações	de	marca	e	organizações	reais.	••	Apêndice:	“Plano	de	marketing”.	O	Apêndice	1	contém
um	exemplo	de	plano	de	marketing	totalmente	novo,	que	ajuda	os	estudantes	a	aplicar	importantes	conceitos	ligados	ao	pla‑	nejamento	de	marketing.	••	Apêndice:	“Marketing	por	meio	dos	números”.	O	inovador	Apêndice	2	oferece	aos	estudantes	uma	abrangente	introdução	à	análise	financeira	no	marketing,	a	qual	ajuda	a	orientar,	avaliar	e	apoiar
decisões	de	marketing.	Ao	final	de	vários	capítulos,	um	exercício	permite	aos	alunos	aplicar	um	raciocínio	analítico	e	financeiro	a	conceitos	relevantes	do	texto,	remetendo	os	estudantes	ao	Apêndice	2,	“Marketing	por	meio	dos	números”.	Mais	do	que	nunca,	a	15a	edição	de	Princípios	de	marketing	cria	valor	para	os	estudantes	—	ele	traz	tudo	o	que	os
alunos	precisam	saber	sobre	o	marketing	em	um	pacote	de	aprendiza‑	do	eficaz	e	agradável!	Agradecimentos	Nenhum	livro	é	obra	somente	de	seus	autores.	Devemos	muito	às	valiosas	contribuições	de	diversas	pessoas	que	nos	ajudaram	a	concretizar	esta	nova	edição.	Como	sempre,	precisamos	agradecer	especialmente	a	Keri	Jean	Miksza,	por	sua
grande	e	preciosa	ajuda	em	todas	as	fases	do	projeto,	bem	como	a	Pete,	seu	marido,	e	a	Lucy	e	Mary,	suas	filhas,	por	todo	o	apoio	que	ofereceram	a	Keri	durante	esse	projeto	muitas	vezes	agitado.	Devemos	consideráveis	agradecimentos	a	Andrew	Norman	da	Drake	University,	por	seus	valiosos	conselhos	que	vieram	com	a	revisão	e	sua	competente
contribuição	na	elabo‑	ração	dos	casos	de	abertura,	dos	textos	que	compõem	a	seção	“Marketing	Real”,	dos	casos	e	vídeos	empresariais,	do	apêndice	“Plano	de	marketing”	e	das	histórias	de	marketing	selecio‑	nadas.	Esta	edição	se	beneficiou	muita	da	ajuda	do	Andy.	Agradecemos	também	a	Laurie	Ba‑	bin	da	Universidade	da	Louisiana	em	Monroe,
por	seus	dedicados	esforços	para	preparar	o	material	de	final	de	capítulo,	bem	como	para	manter	o	apêndice	“Matemática	por	números”	renovado.	Agradecimentos	adicionais	vão	para	o	dr.	Andrew	Lingwall	da	Clarion	University	of	Pennsylvania	por	revisar	o	“Manual	do	professor”,	para	Mary	Albrecht	da	Maryville	Uni‑	versity	por	revisar	a
apresentação	em	PowerPoint	e	para	a	equipe	do	ANSR	Source	Group	por	revisar	o	banco	de	testes	para	a	15ª	edição.	Muitos	revisores	técnicos	de	outras	faculdades	e	universidades	forneceram	comentários	e	sugestões	valiosas	para	esta	edição	e	as	anteriores.	Somos	gratos	aos	seguintes	colegas	por	suas	gentis	contribuições:	Revisores	técnicos	da
15a	edição	norte-americana	Greg	Black,	Metropolitan	State	University	of	Denver	Rod	Carveth,	Naugatuck	Valley	Community	College	Linda	Morable,	Richland	College	Randy	Moser,	Elon	University	David	Murphy,	Madisonville	Community	College	Donna	Waldron,	Manchester	Community	College	Douglas	Witt,	Brigham	Young	University
A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	18	09/12/14	13:17	Prefácio   XIX	Revisores	técnicos	da	14a	edição	norte-americana	Rod	Carveth,	Naugatuck	Valley	Community	College	Anindja	Chatterjee,	Slippery	Rock	University	of	Pennsylvania	Mary	Conran,	Temple	University	Eloise	Coupey,	Virginia	Tech	Alan	Dick,	University	of	Buffalo	Karen	Gore,	Ivy	Tech
Community	College,	Evansville	Campus	Charles	Lee,	Chestnut	Hill	College	Samuel	McNeely,	Murray	State	University	Chip	Miller,	Drake	University	David	Murphy,	Madisonville	Community	College	Esther	Page-Wood,	Western	Michigan	University	Tim	Reisenwitz,	Valdosta	State	University	Mary	Ellen	Rosetti,	Hudson	Valley	Community	College	William
Ryan,	University	of	Connecticut	Roberta	Schultz,	Western	Michigan	University	J.	Alexander	Smith,	Oklahoma	City	University	Deb	Utter,	Boston	University	Donna	Waldron,	Manchester	Community	College	Wendel	Weaver,	Oklahoma	Wesleyan	University	Também	devemos	muito	à	equipe	da	Pearson,	que	nos	ajudou	a	elaborar	este	livro.	Erin	Gardner,
editor	de	aquisição	sênior,	trouxe	ideias	novas	e	deu	todo	apoio	ao	longo	do	traba‑	lho	de	revisão.	Meeta	Pendharkar,	gerente	de	projetos,	ofereceu	uma	valiosa	ajuda	na	gestão	das	muitas	facetas	deste	complexo	projeto	de	revisão.	Janet	Slowik,	diretora	de	arte	sênior,	desenvolveu	o	belo	projeto	visual	desta	15ª	edição	e	Karalyn	Holland,	gerente	de
produção	sênior,	ajudou	a	conduzir	o	livro	por	seu	intrincado	processo	de	produção.	Gostaríamos	de	agradecer	também	a	Stephanie	Wall,	Anne	Fahlgren,	Judy	Leale	e	Jacob	Garber	por	suas	con‑	tribuições.	Temos	orgulho	de	ter	a	nosso	lado	excelentes	profissionais	da	Pearson.	Por	fim,	somos	muito	gratos	à	nossa	família	por	todo	o	apoio	e	incentivo
—	Kathy,	Betty,	Mandy,	Matt,	KC,	Keri,	Delaney,	Molly,	Macy	e	Ben,	da	família	Armstrong,	e	Nancy,	Amy,	Melissa	e	Jessica,	da	família	Kotler.	Dedicamos	este	livro	a	ambas.	Gary	Armstrong	Philip	Kotler	Sala	Virtual	Como	complemento	do	livro,	a	Sala	Virtual	fica	à	disposição	dos	professores	e	dos	alunos	para	que	acessem	materiais	adicionais,	que
facilitam	tanto	a	exposi‑	ção	das	aulas,	como	o	processo	de	aprendizagem.	•	Para	professores:	apresentações	em	PowerPoint	e	galeria	de	imagens.	•	Para	alunos:	exercícios	adicionais	e	vídeo	cases.	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	19	09/12/14	13:17	A01_ARMS4471_15_SE_FM.indd	20	09/12/14	13:17	Parte	1	u	Definição	de	marketing	e	o	processo	de
marketing	(Capítulos	1	-2)	Parte	2	u	Entendimento	do	mercado	e	dos	clientes	(Capítulos	3	-6)	Parte	3	u	Elaboração	de	uma	estratégia	e	de	um	mix	voltados	para	o	cliente	(Capítulos	7	-17)	Parte	4	u	Marketing	ampliado	(Capítulos	18	-20)	1	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente	Prévia	do	capítulo	Este	capítulo	apresenta	os	conceitos	básicos	do
marketing.	Começamos	com	a	pergunta:	o	que	é	marketing?	Em	termos	simples,	marketing	é	a	gestão	lucrativa	do	relacionamento	com	os	clientes.	Seu	objetivo	é	criar	valor	para	os	clientes	a	fim	de	capturar	valor	deles	em	troca.	Em	seguida,	discutiremos	as	cinco	etapas	no	processo	de	marketing	—	do	entendimento	da	necessidade	dos	clientes	à
elaboração	de	estratégias	de	marketing	e	programas	de	marketing	integrados	voltados	para	o	cliente,	passando	pela	construção	de	relacionamento	com	os	clientes	e	a	captação	de	valor	para	a	empresa.	Por	fim,	debateremos	as	principais	tendências	e	forças	que	afetam	o	marketing	nessa	era	de	relacionamento	com	o	cliente.	Entender	esses	conceitos
básicos	e	formar	suas	próprias	ideias	com	relação	a	eles	significa	ter	uma	sólida	base	para	tudo	o	que	vem	depois.	Vamos	começar	com	uma	boa	história	sobre	o	marketing	na	prática	na	Amazon.com,	de	longe,	a	líder	mundial	das	empresas	on-line.	O	segredo	do	sucesso	da	Amazon?	Não	há	segredo	nenhum,	na	verdade.	A	Amazon	é	totalmente
obcecada	pelo	cliente.	Ela	tem	uma	paixão	profunda	por	criar	valor	para	o	cliente	e	construir	relacionamento	com	ele.	Em	troca,	os	clientes	recompensam-na	com	suas	compras	e	sua	fidelidade.	Você	verá	esse	tema	da	criação	de	valor	para	o	cliente	a	fim	de	capturar	valor	em	troca	repetidas	vezes	ao	longo	deste	capítulo	e	no	restante	do	livro.
Amazon.com:	obcecada	pela	criação	de	valor	para	o	cliente	e	pela	construção	de	relacionamento	Quando	você	pensa	em	compras	on-line,	são	grandes	as	chances	de	pensar	primeiro	na	Amazon.	A	pioneira	em	compras	pela	Internet	abriu	suas	portas	virtuais	em	1995,	vendendo	livros	da	garagem	de	Jeff	Bezos,	seu	fundador,	no	subúrbio	de	Seattle.	A
Amazon	ainda	vende	livros	—	muitos	e	muitos	livros.	Mas	agora	vende	também	de	tudo	um	pouco:	música,	aparelhos	eletrônicos,	utensílios	para	a	casa,	roupas	e	comida,	até	diamantes	lapidados	e	lagostas	do	Maine.	Desde	o	início,	a	Amazon	cresceu	de	maneira	explosiva.	Suas	vendas	anuais	subiram	de	modestos	150	milhões	de	dólares	em	1997	para
mais	de	48	bilhões	hoje.	Somente	durante	os	últimos	dois	anos,	apesar	da	instabilidade	na	economia,	as	receitas	e	os	lucros	da	Amazon	praticamente	dobraram,	crescendo	cerca	de	40%	ao	ano.	No	último	final	de	ano,*	em	um	dado	momento,	os	mais	de	173	milhões	de	clientes	da	Amazon	ativos	ao	redor	do	mundo	compraram	110	itens	por	segundo.
Analistas	preveem	que,	em	2015,	a	Amazon	se	tornará	a	mais	jovem	empresa	na	história	a	atingir	a	marca	de	100	bilhões	de	dólares	em	receita	(o	Walmart	levou	34	anos	para	isso).	Isso	faria	dela	o	segundo	maior	varejista	dos	Estados	Unidos,	atrás	somente	do	Walmart.	O	que	faz	da	Amazon	uma	incrível	história	de	sucesso?	Bezos,	fundador	e	CEO	da
empresa,	responde	a	essa	pergunta	em	três	palavras:	“Obsessão	pelos	clientes”.	Em	sua	essência,	a	empresa	é	incansavelmente	voltada	para	o	cliente.	“O	que	orienta	tudo	é	a	criação	de	valor	genuíno	para	os	clientes”,	diz	Bezos.	A	Amazon	acredita	que,	se	fizer	aquilo	que	é	bom	para	os	clientes,	os	lucros	virão	como	consequência.	Assim,	a	empresa
parte	do	cliente	e	trabalha	de	maneira	reversa.	Em	vez	de	perguntar	*	Nota	da	editora:	Os	autores,	muitas	vezes	ao	longo	desta	obra,	fazem	referências	temporais	do	tipo	“ano	passado”,	“nos	últimos	anos”.	Para	não	corrermos	o	risco	de	deturpar	alguma	informação,	decidimos	manter	essas	marcações	na	edição	brasileira.	Pedimos	ao	leitor,	então,
que	se	atente	ao	fato	de	que	a	edição	original	norte-americana	foi	lançada	em	2013.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	1	10/12/14	15:26	2   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	o	que	pode	fazer	com	suas	competências	atuais,	a	Amazon	primeiramente	pergunta:	“Quem	são	nossos	clientes?	Do	que	eles	precisam?”	Então,	ela
desenvolve	as	competências	necessárias	para	atender	a	essas	necessidades.	Na	Amazon,	essas	palavras	são	mais	do	que	apenas	“discurso	para	cliente	ver”.	Toda	decisão	é	tomada	com	um	olho	na	melhoria	da	experiência	do	cliente	na	Amazon.com.	De	fato,	em	muitas	reuniões	na	empresa,	a	figura	mais	influente	na	sala	é	a	cadeira	vazia	—
literalmente,	uma	cadeira	vazia	à	mesa	que	representa	todos	os	importantes	clientes.	Às	vezes,	a	cadeira	não	está	vazia,	mas	ocupada	por	um	funcionário	que	é	especialmente	treinado	para	representar	os	interesses	dos	clientes.	Para	dar	à	cadeira	vazia	uma	voz	audível,	clara,	a	Amazon	não	mede	esforços	para	rastrear	seu	desempenho,	levando	em
conta	cerca	de	400	metas	mensuráveis	relacionadas	aos	clientes.	A	obsessão	da	Amazon	em	atender	às	necessidades	de	seus	clientes	faz	ela	assumir	riscos	e	inovar	de	uma	maneira	que	as	outras	empresas	não	fazem.	Por	exemplo,	quando	percebeu	que	seus	clientes	de	livros	precisavam	de	melhor	acesso	aos	e-books	e	a	outros	conteúdos	digitais,	a
Amazon	desenvolveu	o	e-reader	Kindle,	seu	primeiro	produto	próprio.	Para	ser	criado,	o	Kindle	levou	mais	de	quatro	anos,	e	foi	necessário	todo	um	novo	conjunto	de	habilidades.	Mas	p A	Amazon.com	faz	muito	mais	do	que	simplesmente	vender	produtos	o	pensamento	“parta	do	cliente”	da	Amazon	compensou	toon-line.	Ela	gera	satisfação	nas
experiências	on-line	dos	clientes.	“O	que	talmente.	Hoje,	o	Kindle	é	o	produto	número	um	de	vendas	orienta	tudo	é	a	criação	de	valor	genuíno	para	os	clientes”,	diz	o	fundador	da	empresa,	e	a	Amazon.com	comercializa	mais	e-books	do	e	CEO	da	Amazon	Jeff	Bezos,	mostrado	aqui.	que	livros	de	capa	dura	e	brochura	juntos.	E	mais:	o	novo	Contour	by
Getty	Images	Kindle	Fire	da	empresa	lidera	o	mercado	de	tablets	de	preço	baixo.	Assim,	o	que	começou	como	um	esforço	para	melhorar	a	experiência	do	cliente	agora	proporciona	à	Amazon	uma	importante	presença	no	mundo	em	desenvolvimento	da	mídia	digital.	O	Kindle	não	apenas	possibilita	acesso	a	e-books,	músicas,	vídeos	e	aplicativos
vendidos	pela	Amazon,	como	também	tornou	a	interação	com	a	gigante	on-line	mais	fácil	do	que	nunca.	Talvez	mais	importante	do	que	aquilo	que	a	Amazon	vende	seja	como	ela	vende.	A	Amazon	quer	oferecer	uma	experiência	especial	para	todo	cliente.	A	maioria	daqueles	regulares	da	Amazon.com	sente	que	possui	um	relacionamento
surpreendentemente	forte	com	a	empresa,	considerando,	em	especial,	a	quase	total	falta	de	real	interação	humana.	A	Amazon	é	obcecada	por	tornar	cada	experiência	do	cliente	singularmente	pessoal.	Por	exemplo,	o	site	da	Amazon.com	recebe	os	clientes	com	páginas	altamente	personalizadas	e	apresenta	recomendações	personalizadas	de	produtos.
Ela	foi	a	primeira	empresa	a	usar	a	tecnologia	do	“filtro	colaborativo”,	que	cruza	as	compras	passadas	de	cada	cliente	com	os	padrões	de	compra	de	clientes	com	perfil	semelhante	para	oferecer	um	conteúdo	personalizado.	A	empresa	quer	personalizar	a	experiência	de	compra	de	cada	cliente.	Seu	raciocínio	é:	se	temos	173	milhões	de	clientes,
deveríamos	ter	173	milhões	de	lojas.	Aqueles	que	visitam	a	Amazon.com	recebem	uma	combinação	exclusiva	de	benefícios:	enorme	variedade,	bom	valor,	preços	baixos	e	conveniência.	Mas	é	o	fator	“descoberta”	que	torna	a	experiência	de	compra	realmente	especial.	Uma	vez	no	site	da	Amazon.com,	você	é	compelido	a	ficar	mais	um	pouco	—
olhando,	aprendendo	e	descobrindo.	A	Amazon.com	se	tornou	uma	espécie	de	comunidade	on-line	em	que	os	clientes	podem	navegar	por	produtos,	pesquisar	alternativas	de	compra,	compartilhar	opiniões	e	análises	com	outros	visitantes	e	bater	um	papo	on-line	com	autores	e	especialistas.	Desse	modo,	a	Amazon	faz	muito	mais	do	que	simplesmente
vender	produtos	on-line:	ela	cria	relacionamentos	diretos,	personalizados	com	os	clientes	e	gera	experiências	on-line	satisfatórias.	Ano	após	ano,	a	Amazon	fica	em	primeiro	lugar	ou	próximo	do	primeiro	lugar	em	quase	todos	os	rankings	de	satisfação	de	clientes,	independentemente	do	setor.	A	fim	de	oferecer	ainda	mais	variedade	e	descoberta	para
os	clientes,	há	muito	tempo	a	Amazon	passou	a	permitir	que	varejistas	concorrentes	—	de	operações	familiares	às	lojas	de	departamentos	Marks	&	Spencer	—	fornecessem	seus	produtos	na	Amazon.com,	criando	um	shopping	center	virtual	de	proporções	inacreditáveis.	Ela	também	incentiva	os	clientes	a	vender	produtos	usados	pelo	site.	E,	com	o
recente	lançamento	da	AmazonSupply.com,	a	varejista	on-line	agora	atrai	clienO	profundo	desejo	da	Amazon.com	por	criar	valor	para	os	clientes	e	tes	empresariais	e	industriais,	com	produtos	que	vão	desde	relacionamento	com	eles	fez	a	empresa	se	tornar	a	maior	varejista	materiais	de	escritório	até	detectores	de	radiação,	passando	on-line	do
mundo.	A	Amazon	virou	um	modelo	para	empresas	que	por	ferramentas	de	corte	industrial.	“Estamos	nos	tornando	são	focadas,	de	maneira	obsessiva	e	bem-sucedida,	na	entrega	de	cada	vez	mais	importantes	na	vida	de	nossos	clientes”,	diz	valor	para	o	cliente.	um	executivo	de	marketing	da	Amazon.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	2	08/12/14
13:11	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   3	Tendo	em	vista	seu	estrondoso	crescimento,	muitos	analistas	especulam	que	a	Amazon.com	se	tornará	o	Walmart	da	web.	De	fato,	alguns	defendem	que	ela	já	seja.	Embora	as	vendas	totais	do	Walmart	de	444	bilhões	de	dólares	façam	as	vendas	de	48	bilhões	da	Amazon	parecerem	muito
pequenas,	as	vendas	pela	Internet	da	Amazon	são	12	vezes	maiores	do	que	as	do	Walmart.	Assim,	na	web,	é	o	Walmart	quem	está	atrás	da	Amazon.	Em	outras	palavras,	o	Walmart	quer	se	tornar	a	Amazon.com	da	Internet,	e	não	o	contrário.	Contudo,	apesar	de	suas	proporções	gigantescas,	para	alcançar	a	Amazon,	o	Walmart	terá	que	alcançar	a
esplêndida	experiência	ao	cliente	da	varejista	on-line,	e	isso	não	será	fácil.	Independentemente	do	eventual	resultado,	a	Amazon	se	tornou	um	exemplo	para	empresas	que	são	focadas,	de	maneira	obsessiva	e	bem-sucedida,	na	entrega	de	valor	para	o	cliente.	Jeff	Bezos	sabia	desde	o	início	que,	se	a	Amazon	criasse	valor	superior	para	os	clientes,	eles
recompensariam	a	empresa;	e,	se	eles	recompensassem	a	empresa,	o	sucesso	viria	em	termos	de	lucros	e	rendimentos.1	Resumo	dos	objetivos	Objetivo	1	Definir	marketing	e	as	linhas	gerais	das	etapas	no	processo	de	marketing.	O	que	é	marketing?	(p.	3‑5)	Objetivo	2	Explicar	a	importância	de	entender	o	mercado	e	os	clientes	e	identificar	os	cinco
conceitos	básicos	do	mercado.	Entendimento	do	mercado	e	das	necessidades	do	cliente	(p.	5‑8)	Objetivo	3	Identificar	os	elementos‑chave	de	uma	estratégia	de	marketing	voltada	para	o	cliente	e	discutir	as	orientações	da	administração	de	marketing	que	guiam	a	estratégia	de	marketing.	Elaboração	de	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o
cliente	(p.	8‑12)	Preparação	de	um	plano	e	programa	de	marketing	integrado	(p.	12)	Objetivo	4	Discutir	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	e	identificar	estratégias	a	fim	de	criar	valor	para	os	clientes	e	receber	o	valor	deles	em	troca.	Construção	de	relacionamento	com	os	clientes	(p.	12-20)	Captura	de	valor	dos	clientes	(p.	20-23)	Objetivo	5
Descrever	as	principais	tendências	e	forças	que	estão	mudando	o	cenário	do	marketing	nessa	era	de	relacionamentos.	Mudanças	no	cenário	de	marketing	(p.	23‑28)	Afinal,	o	que	é	marketing?	Juntando	tudo	(p.	28-30)	A	s	empresas	bem-sucedidas	de	hoje	têm	algo	em	comum:	como	a	Amazon,	elas	são	bastante	voltadas	para	o	cliente	e	profundamente
comprometidas	com	o	marketing.	Essas	empresas	têm	uma	paixão	por	entender	as	necessidades	dos	clientes	e	satisfazê-las	em	mercados-alvo	bem	definidos.	Elas	motivam	todas	as	pessoas	da	organização	a	ajudar	a	desenvolver	relacionamentos	duradouros	com	o	cliente	com	base	na	criação	de	valor.	Relacionamento	com	o	cliente	e	valor	são



especialmente	importantes	hoje	em	dia.	Ao	se	deparar	com	grandes	mudanças	tecnológicas	e	profundos	desafios	econômicos,	sociais	e	ambientais,	os	clientes	de	hoje	estão	gastando	com	mais	cautela	e	reavaliando	seu	relacionamento	com	as	marcas.	Por	sua	vez,	nunca	foi	tão	importante	desenvolver	forte	relacionamento	com	o	cliente	baseado	em
valor	real	e	duradouro.	O	que	é	marketing?	Mais	do	que	qualquer	outra	função	empresarial,	o	marketing	lida	com	clientes.	Apesar	de	explorarmos	mais	adiante	as	definições	de	marketing	de	maneira	mais	detalhada,	talvez	a	mais	simples	seja:	marketing	é	a	gestão	de	relacionamentos	lucrativos	com	o	cliente.	Os	dois	principais	objetivos	do	marketing
são:	atrair	novos	clientes,	prometendo	valor	superior,	e	manter	e	cultivar	os	clientes	atuais,	entregando	satisfação.	Por	exemplo,	o	McDonald’s	cumpre	seu	lema	“Amo	muito	tudo	isso”	sendo	“o	lugar	e	a	maneira	favoritos	de	nossos	clientes	comerem”	ao	redor	do	mundo,	o	que	lhe	confere	quase	a	mesma	participação	de	mercado	que	a	de	seus	quatro
concorrentes	mais	próximos	juntos.	O	Walmart	se	tornou	o	maior	varejista	do	mundo	—	e	a	maior	empresa	do	mundo	—	cumprindo	sua	promessa:	“É	pagar	menos.	É	viver	melhor”.2	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	3	Objetivo	1	t Definir	marketing	e	as	linhas	gerais	das	etapas	no	processo	de	marketing.	08/12/14	13:11	4   	Parte	1	|	Definição	de
marketing	e	o	processo	de	marketing	O	bom	marketing	é	essencial	para	o	sucesso	de	toda	organização.	Grandes	empresas	com	fins	lucrativos	como	Google,	Target,	Procter	&	Gamble,	Toyota	e	Microsoft	fazem	uso	do	marketing.	E	o	mesmo	ocorre	com	organizações	sem	fins	lucrativos,	como	faculdades,	hospitais,	museus,	orquestras	sinfônicas	e	até
igrejas.	Você	já	sabe	muito	sobre	marketing	—	ele	está	por	toda	parte.	Ele	chega	até	você	pelas	boas	e	velhas	formas	tradicionais:	é	possível	vê-lo	na	grande	quantidade	de	produtos	disponíveis	no	shopping	center	mais	perto	de	você	e	nos	anúncios	que	invadem	sua	TV,	incrementam	sua	revista	ou	lotam	sua	caixa	de	entrada.	Recentemente,	os
profissionais	de	marketing	desenvolveram	novas	abordagens	de	marketing,	que	vão	desde	sites	criativos	e	aplicativos	para	smartphones	até	redes	sociais	e	blogs.	Essas	novas	abordagens	fazem	mais	do	que	simplesmente	despejar	mensagens	para	as	massas:	elas	alcançam	você	de	maneira	direta	e	pessoal.	As	empresas	de	hoje	querem	se	tornar	parte
de	sua	vida	e	enriquecer	suas	experiências	com	as	marcas	delas	—	para	ajudar	você	a	viver	as	marcas	delas.	Em	casa,	na	escola,	no	trabalho	e	nos	locais	de	lazer,	você	está	exposto	ao	marketing	em	praticamente	tudo	o	que	faz.	Contudo,	há	muito	mais	no	marketing	do	que	os	olhos	dos	consumidores	conseguem	ver.	Por	trás	dele,	há	uma	maciça	rede
de	pessoas	e	atividades	que	disputam	sua	atenção	e	suas	compras.	Este	livro	apresentará	a	você	uma	introdução	completa	aos	conceitos	básicos	e	às	práticas	do	marketing	de	hoje.	Neste	capítulo,	começaremos	definindo	o	que	é	marketing	e	o	processo	de	marketing.	Definição	de	marketing	Marketing	Processo	pelo	qual	as	empresas	criam	valor	para
os	clientes	e	constroem	fortes	relacionamentos	com	eles	a	fim	de,	em	troca,	capturar	valor	deles.	O	que	é	marketing?	Muitas	pessoas	pensam	em	marketing	apenas	como	vendas	e	propaganda.	Afinal,	todos	os	dias	somos	bombardeados	com	comerciais	de	TV,	catálogos,	telemarketing	e	e-mails	de	venda.	Entretanto,	vendas	e	propaganda	constituem
apenas	a	ponta	do	iceberg	do	marketing.	Hoje,	o	marketing	não	deve	ser	entendido	no	velho	sentido	de	efetuar	uma	venda	—	“mostrar	e	vender”	—,	mas	no	novo	sentido	de	satisfazer	as	necessidades	dos	clientes.	Se	a	empresa	entende	as	necessidades	dos	clientes,	desenvolve	produtos	que	oferecem	valor	superior	e	define	preços,	distribui	os	produtos
e	os	promove	de	maneira	eficiente,	esses	produtos	são	vendidos	com	facilidade.	Na	verdade,	de	acordo	com	o	guru	da	administração	Peter	Drucker:	“O	objetivo	do	marketing	é	tornar	a	venda	desnecessária”.3	Vendas	e	propaganda	são	apenas	partes	de	um	mix	de	marketing	—	um	conjunto	de	ferramentas	de	marketing	que	operam	juntas	para
satisfazer	as	necessidades	dos	clientes	e	construir	relacionamentos	com	eles.	Definido	de	maneira	geral,	o	marketing	é	um	processo	administrativo	e	social	pelo	qual	indivíduos	e	organizações	obtêm	o	que	necessitam	e	desejam	por	meio	da	criação	e	troca	de	valor	com	os	outros.	Em	um	contexto	mais	específico	dos	negócios,	o	marketing	implica
construir	relacionamentos	lucrativos	e	de	valor	com	os	clientes.	Assim,	definimos	marketing	como	o	processo	pelo	qual	as	empresas	criam	valor	para	os	clientes	e	constroem	fortes	relacionamentos	com	eles	para	capturar	valor	deles	em	troca.4	O	processo	de	marketing	A	Figura	1.1	apresenta	um	modelo	simples	de	cinco	etapas	para	o	processo	de
marketing.	Nas	quatro	primeiras	etapas,	as	empresas	trabalham	para	entender	os	consumidores,	criar	valor	para	o	cliente	e	construir	um	forte	relacionamento	com	ele.	Na	última	etapa,	elas	colhem	os	frutos	por	criar	valor	superior	para	o	cliente.	Ao	criar	valor	para	os	clientes,	as	empresas	capturam	valor	dos	clientes	na	forma	de	vendas,	lucros	e
customer	equity	de	longo	prazo.	Neste	capítulo	e	no	próximo,	analisaremos	as	etapas	desse	modelo	simples	de	marketing.	Neste	capítulo,	veremos	cada	etapa,	mas	nos	concentraremos	mais	naquelas	relativas	ao	relacionamento	com	o	cliente	—	entender	os	clientes,	construir	relacionamento	com	os	clientes	e	capturar	valor	dos	clientes.	No	Capítulo	2,
vamos	nos	aprofundar	na	segunda	e	na	terceira	etapas	—	elaborar	estratégias	de	marketing	e	desenvolver	programas	de	marketing.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	4	08/12/14	13:11	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   5	Esta	importante	figura	traz	um	resumo	do	marketing.	Ao	criar	valor	para	os	clientes,	as	empresas
capturam	valor	dos	clientes	em	troca.	Esse	processo	de	cincoetapas	constitui	a	estrutura	do	marketingnão	só	para	o	resto	do	capítulo,	mas	também	para	o	restante	do	livro.	Cria	valor	para	os	clientes	e	constrói	relacionamento	com	eles	Entender	o	mercado,	bem	como	as	necessidades	e	os	desejos	do	cliente	Elaborar	uma	estratégia	de	marketing
orientada	para	o	cliente	Desenvolver	um	programa	de	marketing	integrado	que	entrega	valor	superior	Captura	valor	dos	clientes	em	troca	Construir	relacionamentos	lucrativos	e	deixar	os	clientes	encantados	Capturar	valor	dos	clientes	para	gerar	lucros	e	customer	equity	Figura	1.1 	Um	modelo	simples	do	processo	de	marketing.	Entendimento	do
mercado	e	das	necessidades	do	cliente	Como	primeiro	passo,	os	profissionais	de	marketing	precisam	entender	as	necessidades	e	os	desejos	dos	clientes	e	o	mercado	no	qual	atuam.	Vamos	analisar	cinco	conceitos	básicos	de	cliente	e	mercado:	(1)	necessidades,	desejos	e	demandas;	(2)	ofertas	ao	mercado	(produtos,	serviços	e	experiências);	(3)	valor	e
satisfação;	(4)	trocas	e	relacionamentos;	e	(5)	mercados.	Objetivo	2	t Explicar	a	importância	de	entender	o	mercado	e	os	clientes	e	identificar	os	cinco	conceitos	básicos	do	mercado.	Necessidades,	desejos	e	demandas	do	cliente	O	conceito	mais	básico	por	trás	do	marketing	é	o	das	necessidades	humanas.	As	necessidades	humanas	são	situações	de
privação	percebida.	Elas	incluem	necessidades	físicas	básicas	de	comida,	roupa,	abrigo	e	segurança;	necessidades	sociais	de	pertencer	a	um	grupo	e	de	afeto;	e	necessidades	individuais	de	conhecimento	e	autoexpressão.	Os	profissionais	de	marketing	não	criaram	essas	necessidades:	elas	são	elementos	básicos	da	condição	humana.	Os	desejos	são	a
forma	que	as	necessidades	humanas	assumem	quando	são	moldadas	pela	cultura	e	pela	personalidade	individual.	Por	exemplo,	um	norte-americano	necessita	de	comida,	mas	deseja	um	Big	Mac,	batatas	fritas	e	um	refrigerante;	já	um	habitante	de	Papua	Nova	Guiné	necessita	de	comida,	mas	deseja	cará,	arroz,	batata-doce	e	porco.	Os	desejos	são
moldados	por	uma	sociedade	e	descritos	em	termos	de	objetos	que	satisfarão	as	necessidades.	Quando	apoiados	pelo	poder	de	compra,	os	desejos	tornam-se	demandas.	Considerando	seus	desejos	e	recursos,	as	pessoas	demandam	produtos	com	benefícios	que	lhes	proporcionam	o	melhor	conjunto	de	valor	e	satisfação.	As	empresas	que	se	destacam
por	sua	orientação	de	marketing	procuram	aprender	e	entender	as	necessidades,	os	desejos	e	as	demandas	de	seus	clientes.	Elas	conduzem	pesquisas	com	os	clientes	e	analisam	montanhas	de	dados	sobre	eles.	Seu	pessoal,	em	todos	os	níveis	—	incluindo	a	alta	gerência	—,	se	mantém	próximo	dos	clientes.	Por	exemplo,	David	Dillon,	presidente	e	CEO
da	Kroger,	regularmente	veste	uma	calça	jeans	e	caminha	pelos	corredores	dos	supermercados	locais	da	empresa,	onde	se	mistura	a	outros	compradores	e	conversa	com	eles.	Dillon	quer	ver	suas	lojas	com	os	olhos	dos	clientes	e	entender	por	que	eles	fazem	as	escolhem	que	fazem.	De	modo	similar,	para	ficar	mais	perto	dos	clientes,	Alan	Mulally,	o
bem-sucedido	CEO	da	Ford,	é	conhecido	por	investir	tempo	vendendo	carros	nas	concessionárias	da	empresa.5	Necessidades	Situações	de	privação	percebida.	Desejos	São	a	forma	que	as	necessidades	humanas	assumem	quando	são	moldadas	pela	cultura	e	pela	personalidade	individual.	Demandas	Desejos	humanos	que	são	suportados	pelo	poder	de
compra.	Ofertas	ao	mercado:	produtos,	serviços	e	experiências	As	necessidades	e	os	desejos	dos	clientes	são	satisfeitos	por	uma	oferta	ao	mercado	—	uma	combinação	de	produtos,	serviços,	informações	e	experiências	oferecidas	a	um	mercado	para	satisfazer	uma	necessidade	ou	um	desejo.	As	ofertas	ao	mercado	não	se	limitam	a	produtos	físicos.
Elas	incluem	também	serviços	—	atividades	ou	benefícios	oferecidos	para	venda	que	são	essencialmente	intangíveis	e	não	resultam	na	posse	de	nada.	São	exemplos	de	serviços:	bancos,	companhias	aéreas,	hotéis,	varejo	e	serviços	de	consertos	domésticos.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	5	Oferta	ao	mercado	Combinação	de	produtos,	serviços,
informações	e	experiências	oferecidas	a	um	mercado	para	satisfazer	uma	necessidade	ou	um	desejo.	08/12/14	13:11	6   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	u 	As	ofertas	ao	mercado	não	se	limitam	a	produtos	físicos.	A	campanha	“Puro	Michigan”	vende	a	ideia	de	Michigan	como	um	destino	turístico	que	“deixa	a	natureza
intocada	e	o	caráter	autêntico	reviverem	seu	espírito”.	The	Michigan	Economic	Development	Corporation	**	Miopia	de	marketing	O	erro	de	prestar	mais	atenção	aos	produtos	específicos	que	uma	empresa	oferece	do	que	aos	benefícios	e	à	experiência	gerados	por	esses	produtos.	De	maneira	mais	ampla,	as	ofertas	ao	mercado	incluem	outras
entidades,	como	pessoas,	lugares,	organizações,	informações	e	ideias.	Por	exemplo,	a	campanha	“Puro	Michigan”	vende	o	Estado	norte-americano	de	Michigan	como	um	destino	turístico	que	“deixa	a	natureza	intocada	e	o	caráter	autêntico	reviverem	seu	espírito”.	E	a	campanha	de	serviço	público	“Vamos	nos	mexer”,	financiada	pelo	Departamento	de
Agricultura	e	pelo	Departamento	de	Serviços	Humanos	&	Saúde	dos	Estados	Unidos,	comercializa	a	ideia	de	reduzir	a	obesidade	infantil	encorajando	as	crianças	e	seus	familiares	a	escolher	alimentos	mais	saudáveis	e	fazer	mais	atividades	físicas.	Um	anúncio	promove:	“Sexta	de	diversão	em	família:	dance,	brinque,	caminhe	em	um	parque.	Faça	da
sexta-feira	o	dia	em	que	você	e	sua	família	se	mexem”.6	Muitos	fornecedores	cometem	o	erro	de	prestar	mais	atenção	aos	produtos	específicos	que	oferecem	do	que	aos	benefícios	e	à	experiência	gerados	por	esses	produtos.	Esses	fornecedores	sofrem	de	miopia	de	marketing.	Eles	se	fixam	tanto	em	seus	produtos	que	enxergam	apenas	os	desejos
existentes	e	deixam	de	lado	as	necessidades	ocultas	dos	clientes.7	Esquecem	que	um	produto	é	apenas	um	instrumento	para	resolver	um	problema	do	cliente.	O	fabricante	de	uma	furadeira	pode	achar	que	o	cliente	precisa	de	uma	furadeira,	mas	ele	precisa	mesmo	é	de	um	furo.	Esses	fornecedores	terão	dificuldades	caso	surja	um	novo	produto	que
atenda	melhor	às	necessidades	do	cliente	ou	seja	mais	barato.	O	cliente	terá	a	mesma	necessidade,	mas	desejará	o	novo	produto.	Bons	profissionais	de	marketing	enxergam	além	dos	atributos	dos	produtos	e	serviços	que	vendem.	Orquestrando	diversos	serviços	e	produtos,	eles	criam	experiências	de	marca	para	os	clientes.	Por	exemplo,	você	não
visita	simplesmente	o	Walt	Disney	World	Resort:	você	e	sua	família	mergulham	em	um	mundo	de	maravilhas,	um	mundo	em	que	os	sonhos	se	tornam	realidade	e	as	coisas	funcionam	da	maneira	como	deveriam.	Você	está	“no	coração	da	magia!”,	diz	a	Disney.	Mesmo	um	produto	aparentemente	funcional	se	torna	uma	experiência.	A	HP	sabe	que	um
computador	pessoal	é	muito	mais	que	um	simples	conjunto	de	fios	e	componentes	elétricos.	Trata-se	de	uma	intensa	experiência	pessoal	do	usuário.	Como	assinalado	em	um	anúncio	da	empresa:	“Dificilmente	você	terá	alguma	outra	coisa	que	seja	mais	pessoal.	Seu	computador	pessoal	é	o	backup	de	seu	cérebro.	É	sua	vida...	É	sua	estratégia
surpreendente,	sua	proposta	incrível,	seu	cálculo	impressionante.	É	sua	conexão	com	o	mundo	a	sua	volta”.	Os	anúncios	da	HP	não	falam	mais	sobre	especificações	técnicas.	Em	vez	disso,	eles	celebram	como	as	tecnologias	da	empresa	ajudam	a	criar	conexões	tranquilas	no	“mundo	instantâneo”	de	hoje.8	Valor	e	satisfação	do	cliente	Os	consumidores
normalmente	se	deparam	com	uma	grande	quantidade	de	produtos	e	serviços	capazes	de	lhes	satisfazer	determinada	necessidade.	Como	eles	fazem	sua	escolha	entre	essas	diversas	ofertas	ao	mercado?	Os	clientes	criam	expectativas	com	relação	ao	valor	e	à	satisfação	de	várias	ofertas	e	compram	de	acordo	com	essas	expectativas.	Os	clientes
satisfeitos	compram	novamente	e	comentam	com	outras	pessoas	sobre	suas	boas	experiências.	Já	os	clientes	insatisfeitos	geralmente	migram	para	a	concorrência	e	depreciam	o	produto	para	os	outros.	**	Nota	da	editora:	“Vamos	nos	envolver./Não	pelo	telefone,	on-line	ou	durante	o	almoço./Vamos	nos	envolver	quando	não	tivermos	mais	nada	a	não
ser	tempo,/	e	apenas	as	águas	límpidas	e	frescas	do	Michigan	diante	de	nós./	Partindo	de	uma	doca.	Em	um	barco./Ou	apenas	nas	margens	do	litoral,	podemos	capturar	mais	do	que	peixes./	Saber	sobre	as	crianças,	velhos	amigos,	aqueles	que	se	foram./E	sobre	aqueles	que	nos	esperam	no	Pure	Michigan.	1	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	6
08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   7	Os	profissionais	de	marketing	devem	ter	cautela	ao	definir	o	nível	correto	de	expectativas.	Se	eles	definem	expectativas	baixas	demais,	podem	satisfazer	os	que	compram,	mas	deixam	de	atrair	compradores	suficientes.	Se	eles	elevam	demais	as	expectativas,	os	compradores
ficam	desapontados.	O	valor	para	o	cliente	e	a	satisfação	dele	são	componentes	fundamentais	do	desenvolvimento	e	da	gestão	de	relacionamento	com	o	cliente.	Abordaremos	esses	conceitos	básicos	mais	adiante,	neste	capítulo.	Trocas	e	relacionamentos	O	marketing	ocorre	quando	as	pessoas	decidem	satisfazer	suas	necessidades	e	seus	desejos	por
meio	do	relacionamento	de	troca.	A	troca	é	o	ato	de	obter	de	alguém	um	objeto	desejado	oferecendo	algo	em	contrapartida.	Em	um	sentido	mais	amplo,	o	profissional	de	marketing	tenta	gerar	uma	resposta	para	alguma	oferta	ao	mercado.	A	resposta	pode	ser	mais	do	que	simplesmente	a	compra	ou	a	comercialização	de	produtos	ou	serviços.	Um
candidato	a	um	cargo	político,	por	exemplo,	quer	votos;	uma	igreja	quer	membros;	uma	orquestra	quer	um	público;	e	um	grupo	de	ação	social	quer	a	aceitação	de	seu	projeto.	O	marketing	consiste	em	ações	realizadas	para	construir,	manter	e	cultivar	relacionamentos	de	troca	desejáveis	com	um	público-alvo,	envolvendo	um	produto,	serviço,	ideia	ou
outro	objeto.	Os	profissionais	de	marketing	querem	construir	sólidos	relacionamentos	oferecendo,	de	forma	consistente,	valor	superior	para	o	cliente.	Discorreremos	mais	sobre	o	importante	conceito	da	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	mais	adiante	neste	capítulo.	Troca	O	ato	de	obter	de	alguém	um	objeto	desejado	oferecendo	algo	em
contrapartida.	Mercados	Os	conceitos	de	troca	e	relacionamentos	levam	ao	conceito	de	mercado.	Um	mercado	é	um	conjunto	de	compradores	atuais	e	potenciais	de	um	produto	ou	serviço.	Esses	compradores	compartilham	uma	determinada	necessidade	ou	desejo	que	podem	ser	satisfeitos	por	meio	de	relacionamentos	de	troca.	Marketing	significa
administrar	mercados	para	gerar	relacionamentos	lucrativos	com	o	cliente.	Criar	esses	relacionamentos,	contudo,	dá	trabalho.	As	empresas	vendedoras	precisam	procurar	compradores,	identificar	as	necessidades	deles,	elaborar	boas	ofertas	ao	mercado,	determinar	preços	para	elas,	promovê-las,	armazená-las	e	entregá-las.	Atividades	como	pesquisa
do	consumidor,	desenvolvimento	de	produto,	comunicação,	distribuição,	serviços	e	determinação	de	preços	são	centrais	no	marketing.	Apesar	de	normalmente	pensarmos	que	o	marketing	é	realizado	apenas	pelos	vendedores,	os	compradores	também	podem	exercer	atividades	de	marketing.	Os	consumidores	fazem	marketing	quando	procuram
produtos,	interagem	com	empresas	para	obter	informações	e	fazem	suas	compras.	De	fato,	a	tecnologia	digital	de	hoje	—	os	sites,	as	redes	sociais,	os	smartphones	—	intensificou	o	poder	do	consumidor	e	fez	do	marketing	um	negócio	realmente	interativo.	Assim,	além	da	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente,	as	empresas	atualmente	devem	lidar,	de
maneira	efetiva,	com	os	relacionamentos	gerenciados	pelo	cliente.	Atualmente,	os	profissionais	de	marketing	já	não	perguntam	apenas:	“Como	podemos	alcançar	nossos	clientes?”	Eles	também	perguntam:	“Como	nossos	clientes	devem	nos	alcançar”	e,	até	mesmo,	“Como	nossos	clientes	podem	alcançar	uns	aos	outros?”	A	Figura	1.2	mostra	os
principais	elementos	de	um	sistema	de	marketing.	O	marketing	envolve	o	atendimento	de	um	mercado	de	consumidores	finais	diante	de	concorrentes.	A	empresa	e	os	concorrentes	pesquisam	o	mercado	e	interagem	com	os	consumidores	para	entender	suas	necessidades.	Eles,	então,	criam	e	enviam	suas	ofertas	ao	mercado	e	suas	mensagens	para	os
consumidores,	seja	diretamente	ou	por	meio	de	intermediários	de	marketing.	Todos	os	participantes	do	sistema	são	afetados	pelas	principais	forças	ambientais	(demográficas,	econômicas,	naturais,	tecnológicas,	políticas/jurídicas,	socioculturais).	Cada	parte	do	sistema	agrega	valor	ao	nível	seguinte.	As	setas	representam	os	relacionamentos	que
devem	ser	desenvolvidos	e	administrados.	Assim,	o	sucesso	de	uma	empresa	na	construção	de	relacionamentos	lucrativos	depende	não	apenas	de	suas	ações,	mas	também	da	maneira	como	o	sistema	como	um	todo	atende	às	necessidades	dos	consumidores	finais.	O	Walmart	não	poderia	cumprir	sua	promessa	de	preços	baixos	se	seus	fornecedores
não	oferecessem	mercadorias	a	baixos	custos.	Da	mesma	maneira,	a	Ford	não	poderia	oferecer	alta	qualidade	aos	compradores	de	seus	carros	se	seus	revendedores	não	oferecessem	vendas	e	serviços	de	excelência.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	7	Mercado	Conjunto	de	compradores	atuais	e	potenciais	de	um	produto	ou	serviço.	08/12/14	13:12
8   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	Cada	parte	do	sistema	agrega	valor.	O	Walmart	não	poderia	cumprir	sua	promessa	de	preços	baixos	se	seus	fornecedores	não	oferecessem	custos	baixos.	A	Ford	não	poderia	oferecer	alta	qualidade	aos	compradores	de	seus	carros	se	seus	revendedores	não	oferecessem	serviços	de
excelência.	Empresa	Intermediários	de	marketing	Fornecedores	Consumidores	finais	Concorrentes	Principais	forças	ambientais	As	setas	representam	os	relacionamentos	que	devem	ser	desenvolvidos	e	administrados	a	fim	de	criar	tanto	valor	para	o	cliente	como	relacionamentos	lucrativos.	Figura	1.2 	Um	modelo	simples	do	processo	de	marketing.
Objetivo	3	u Identificar	os	elementos	‑chave	de	uma	estratégia	de	marketing	voltada	para	o	cliente	e	discutir	as	orientações	da	administração	de	marketing	que	guiam	a	estratégia	de	marketing.	Administração	de	marketing	A	arte	e	a	ciência	de	escolher	mercados-alvo	e	construir	relacionamentos	lucrativos	com	eles.	Elaboração	de	uma	estratégia	de
marketing	orientada	para	o	cliente	Uma	vez	que	compreende	totalmente	os	consumidores	e	o	mercado,	a	administração	de	marketing	pode	elaborar	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente.	Definimos	administração	de	marketing	como	a	arte	e	a	ciência	de	escolher	mercados-alvo	e	construir	relacionamentos	lucrativos.	A	meta	de	um
gestor	de	marketing	é	encontrar,	atrair,	manter	e	cultivar	clientes	por	meio	da	criação,	da	entrega	e	da	comunicação	de	valor	superior	para	eles.	Para	elaborar	uma	estratégia	de	marketing	vencedora,	o	gestor	de	marketing	deve	responder	a	duas	importantes	perguntas:	a	quais	clientes	atenderemos	(qual	é	nosso	mercado-alvo)?	e	como	podemos
atender	melhor	a	esses	clientes	(qual	é	a	nossa	proposição	de	valor)?	Neste	capítulo,	discutiremos	brevemente	esses	conceitos	de	estratégia	de	marketing.	Nós	nos	deteremos	neles	em	mais	detalhes	nos	Capítulos	2	e	7.	Seleção	dos	clientes	a	atender	Em	primeiro	lugar,	a	empresa	deve	decidir	a	quem	atenderá.	Ela	faz	isso	dividindo	o	mercado	em
segmentos	de	clientes	(segmentação	de	mercado)	e	selecionando	os	segmentos	nos	quais	focará	(seleção	de	mercado-alvo).	Algumas	pessoas	pensam	em	administração	de	marketing	como	um	modo	de	encontrar	o	máximo	possível	de	clientes	e	aumentar	a	demanda.	Contudo,	os	gestores	de	marketing	sabem	que	não	podem	atender	a	todos	os	clientes
de	todas	as	maneiras.	Ao	tentar	atender	a	todos	os	clientes,	eles	podem	não	atender	bem	a	nenhum.	Assim,	a	empresa	quer	selecionar	somente	clientes	a	que	pode	atender	bem	e	com	lucro.	Por	exemplo,	a	Nordstrom	volta-se	de	forma	lucrativa	para	profissionais	bem-sucedidos;	já	a	Dollar	Geral	se	concentra,	também	de	forma	lucrativa,	em	famílias
com	recursos	mais	modestos.	Basicamente,	os	gestores	de	marketing	devem	decidir	em	quais	clientes	querem	focar	e	em	qual	nível,	ritmo	e	a	natureza	da	demanda	deles.	Em	termos	simples,	a	administração	de	marketing	é	a	administração	dos	clientes	e	a	administração	da	demanda.	Escolha	de	uma	proposição	de	valor	A	empresa	também	deve
decidir	como	atenderá	a	seus	clientes-alvo	—	como	se	diferenciará	e	se	posicionará	no	mercado.	A	proposição	de	valor	de	uma	marca	é	o	conjunto	de	benefícios	ou	valores	que	ela	promete	entregar	aos	clientes	para	satisfazer	suas	necessidades.	O	Facebook	ajuda	você	a	“se	conectar	e	compartilhar	o	que	quiser	com	quem	é	importante	em	sua	vida”,
ao	passo	que	o	YouTube	“oferece	um	local	para	as	pessoas	se	conectarem,	se	informarem	e	inspirarem	outras	ao	redor	do	mundo”.	A	BMW	promete	“a	melhor	máquina	de	dirigir”,	enquanto	o	pequeno	Smart	sugere	que	você	“Abra	sua	mente	para	o	carro	que	desafia	o	status	quo”.	Os	tênis	Minimus	da	New	Balance	são	“como	andar	descalço,	mas
melhor”	e	com	o	tênis	Vibram	FiveFingers	“Você	é	a	tecnologia”.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	8	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   9	t Proposições	de	valor:	com	os	tênis	Vibram	FiveFingers,	“Você	é	a	tecnologia”.	Vibram	USA,	Inc.	Essas	proposições	de	valor	diferenciam	uma	marca	das	outras.	Elas
respondem	à	pergunta	do	cliente:	“Por	que	eu	deveria	comprar	sua	marca	em	vez	da	do	concorrente?”	As	empresas	devem	elaborar	fortes	proposições	de	valor,	que	dê	a	elas	maior	vantagem	em	seus	mercados-alvo.	Por	exemplo,	os	tênis	Vibram	FiveFingers	prometem	o	melhor	de	dois	mundos:	correr	com	e	sem	sapatos	—	“Todos	os	benefícios
relacionados	à	saúde	e	ao	desempenho	de	correr	descalço	combinados	com	a	sola	Vibram,	que	protege	você	de	obstáculos	pelo	caminho.	Com	os	tênis	Vibram	FiveFingers	é	assim:	‘Quanto	mais	eles	se	parecem	com	um	sapato,	mais	eles	atuam	como	um	sapato’”.	Orientações	da	administração	de	marketing	O	que	a	administração	de	marketing	quer	é:
elaborar	estratégias	que	desenvolverão	relacionamentos	lucrativos	com	clientes-alvo.	Mas	qual	filosofia	deve	orientar	essas	estratégias	de	marketing?	Que	peso	deve	ser	dado	aos	interesses	dos	clientes,	da	organização	e	da	sociedade?	Com	muita	frequência,	esses	interesses	são	conflitantes.	Existem	cinco	orientações	alternativas	com	base	nas	quais
as	organizações	elaboram	e	executam	suas	estratégias	de	marketing.	São	elas:	orientação	de	produção,	de	produto,	de	vendas,	de	marketing	e	de	marketing	societal.	Orientação	de	produção	A	orientação	de	produção	sustenta	que	os	consumidores	preferem	os	produtos	disponíveis	e	altamente	acessíveis.	Portanto,	a	administração	deve	se	concentrar
em	melhorar	a	eficiência	da	produção	e	da	distribuição.	Essa	orientação	é	uma	das	mais	antigas	a	guiar	as	empresas	vendedoras.	A	orientação	de	produção	ainda	é	uma	filosofia	útil	em	algumas	situações.	Por	exemplo,	a	Lenovo	(fabricante	de	computadores)	e	a	Haier	(fabricante	de	eletrodomésticos)	dominam	o	mercado	chinês,	altamente	competitivo
e	sensível	a	preços,	por	meio	de	baixos	custos	de	mão	de	obra,	alta	eficiência	de	produção	e	distribuição	em	massa.	Entretanto,	apesar	de	útil	em	algumas	situações,	a	orientação	de	produção	pode	levar	à	miopia	de	marketing.	As	empresas	que	adotam	essa	orientação	correm	um	grande	risco	de	se	concentrar	demais	em	suas	operações	e	perder	de
vista	seus	verdadeiros	objetivos	—	satisfazer	as	necessidades	dos	clientes	e	construir	relacionamento	com	eles.	Orientação	de	produção	A	ideia	de	que	os	consumidores	preferem	os	produtos	disponíveis	e	altamente	acessíveis;	assim,	a	organização	deve	se	concentrar	em	melhorar	a	eficiência	da	produção	e	da	distribuição.	Orientação	de	produto	A
orientação	de	produto	defende	que	os	consumidores	dão	preferência	a	produtos	que	oferecem	mais	qualidade,	desempenho	e	características	inovadoras.	Seguindo	esse	conceito,	a	estratégia	de	marketing	se	concentra	em	promover	melhorias	constantes	no	produto.	A	qualidade	e	a	melhoria	do	produto	são	partes	importantes	de	muitas	estratégias	de
marketing.	Entretanto,	concentrar-se	apenas	nos	produtos	da	empresa	também	pode	levar	à	miopia	de	marketing.	Por	exemplo,	alguns	fabricantes	acreditam	que,	se	conseguirem	“fabricar	uma	ratoeira	melhor,	o	mundo	cairá	aos	seus	pés”.	Mas,	com	frequência,	eles	são	surpreendidos.	Os	compradores	podem	buscar	uma	solução	melhor	para	seus
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o	processo	de	marketing	ratos,	mas	isso	não	quer	dizer	que	estejam	necessariamente	procurando	uma	ratoeira	melhor.	Uma	solução	melhor	poderia	ser	um	spray	químico,	um	serviço	de	desratização,	um	gato	ou	qualquer	outra	coisa	que	atendesse	a	suas	necessidades	melhor	que	uma	ratoeira.	Além	disso,	uma	ratoeira	melhor	só	seria	bem	vendida	se
seu	design,	sua	embalagem	e	seu	preço	fossem	atraentes,	se	ela	fosse	colocada	em	canais	de	distribuição	convenientes,	se	chamasse	a	atenção	das	pessoas	que	precisam	dela	e	se	convencesse	os	compradores	de	que	é	o	melhor	produto	disponível.	Orientação	de	vendas	Orientação	de	vendas	A	ideia	de	que	os	consumidores	somente	comprarão	uma
quantidade	satisfatória	de	produtos	da	empresa	se	ela	vender	em	larga	escala	e	realizar	promoções.	Muitas	organizações	seguem	a	orientação	de	vendas,	segundo	a	qual	os	consumidores	somente	comprarão	uma	quantidade	satisfatória	de	produtos	da	empresa	se	ela	vender	em	larga	escala	e	realizar	promoções.	Essa	orientação	é	normalmente
utilizada	quando	se	lida	com	bens	não	essenciais	—	aqueles	que	os	compradores	geralmente	não	pensam	em	adquirir,	como	seguros	ou	presilhas	de	gravatas.	Esses	setores	devem	ser	eficientes	em	rastrear	os	clientes	potenciais	e	lhes	vender	os	benefícios	do	produto.	Essa	venda	agressiva,	porém,	gera	altos	riscos.	Ela	é	voltada	para	a	criação	de
transações	de	vendas	e	não	para	a	construção	de	relacionamentos	lucrativos	e	de	longo	prazo	com	os	clientes.	Seu	objetivo,	com	frequência,	é	vender	o	que	a	empresa	fabrica,	em	vez	de	fabricar	o	que	o	mercado	quer.	Ela	presume	que	os	clientes	que	forem	persuadidos	a	comprar	o	produto	gostarão	dele	ou,	se	não	gostarem,	possivelmente
esquecerão	o	desapontamento	e	o	comprarão	de	novo	mais	tarde.	Em	geral,	essas	premissas	são	fracas.	Orientação	de	marketing	Orientação	de	marketing	Filosofia	segundo	a	qual	o	alcance	das	metas	organizacionais	depende	do	conhecimento	das	necessidades	e	dos	desejos	dos	mercados-alvo,	bem	como	da	entrega	da	satisfação	desejada	com	mais
eficiência	que	os	concorrentes.	A	orientação	de	marketing	defende	que	o	alcance	das	metas	organizacionais	depende	do	conhecimento	das	necessidades	e	dos	desejos	dos	mercados-alvo,	bem	como	da	entrega	da	satisfação	desejada	com	mais	eficiência	que	os	concorrentes.	De	acordo	com	essa	orientação,	o	foco	no	cliente	e	o	valor	para	ele	constituem
os	caminhos	para	as	vendas	e	os	lucros.	Em	vez	de	ser	uma	filosofia	fazer	e	vender	centrada	no	produto,	a	orientação	de	marketing	é	uma	filosofia	sentir	e	reagir	voltada	para	o	cliente.	A	meta	não	é	encontrar	os	clientes	certos	para	o	seu	produto,	mas	encontrar	os	produtos	certos	para	os	seus	clientes.	A	Figura	1.3	compara	a	orientação	de	vendas
com	a	de	marketing.	A	orientação	de	vendas	trabalha	com	uma	perspectiva	de	dentro	para	fora.	Ela	tem	início	com	a	produção,	concentra-se	nos	produtos	existentes	da	empresa	e	exige	esforço	forte	de	vendas	e	promoção	para	gerar	vendas	lucrativas.	O	foco	é,	em	primeiro	lugar,	conquistar	clientes	—	conseguir	vendas	de	curto	prazo,	sem	se
preocupar	muito	com	quem	está	comprando	ou	por	quê.	Em	contrapartida,	a	orientação	de	marketing	trabalha	com	uma	perspectiva	de	fora	para	dentro.	Como	disse	Herb	Kelleher,	o	animado	fundador	da	Southwest	Airlines:	“Nós	não	temos	um	departamento	de	marketing;	temos	um	departamento	do	cliente”.	A	orientação	de	marketing	tem	início
com	um	mercado	bem	definido,	é	voltada	para	as	necessidades	dos	clientes	e	integra	todas	as	atividades	de	marketing	que	os	atingem.	Por	sua	vez,	gera	lucros	criando	relacionamento	com	os	clientes	certos	baseado	no	valor	para	eles	e	em	sua	satisfação.	Implantar	a	orientação	de	marketing,	em	geral,	significa	muito	mais	do	que	simplesmente
responder	aos	desejos	expostos	dos	clientes	e	as	suas	necessidades	óbvias.	Empresas	orientadas	para	o	cliente	pesquisam	muito	seus	clientes	para	conhecer	seus	desejos,	coletar	novas	ideias	de	produtos	e	testar	melhorias	de	produto.	Esse	marketing	orientado	para	o	cliente	costuma	funcionar	bem	quando	existe	uma	necessidade	clara	e	quando	os
clientes	sabem	o	que	querem.	Ponto	de	partida	A	orientação	de	vendas	trabalha	com	uma	visão	de	dentro	para	fora	que	se	concentra	nos	produtos	existentes	e	em	vendas	pesadas.	O	objetivo	é	vender	o	que	a	empresa	fabrica,	em	vez	de	fabricar	o	que	os	clientes	querem.	Orientação	de	vendas	Orientação	de	marketing	Focos	Meios	Fins	Produção
Produtos	existentes	Vendas	e	promoção	Lucros	por	meio	de	volume	de	vendas	Mercado	Necessidades	do	cliente	Figura	1.3 	Comparação	entre	a	orientação	de	vendas	e	a	de	marketing.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	10	Lucros	por	Marketing	meio	da	satisfação	integrado	do	cliente	A	orientação	de	marketing	trabalha	com	uma	visão	de	fora	para
dentro	que	se	concentra	na	satisfação	das	necessidades	do	cliente	como	caminho	para	os	lucros.	Como	disse	o	animado	fundador	da	Southwest	Airlines:	“Nós	não	temos	um	departamento	de	marketing;	temos	um	departamento	do	cliente”.	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   11	Em	muitos	casos,	entretanto,	os
clientes	não	sabem	o	que	querem	ou	o	que	é	possível	querer.	Como	Henry	Ford	certa	vez	assinalou:	“Se	eu	tivesse	perguntado	para	as	pessoas	o	que	elas	queriam,	teriam	dito	que	queriam	cavalos	mais	rápidos”.9	Mesmo	há	20	anos,	quantos	clientes	teriam	pensado	em	pedir	produtos	que	hoje	são	comuns,	como	tablets,	smartphones,	câmeras,
compras	on-line	24	horas	e	GPS	em	seu	carro?	Essas	situações	requerem	o	marketing	orientado	para	o	cliente	—	entender	as	necessidades	dos	clientes	melhor	até	mesmo	do	que	eles	e	criar	produtos	e	serviços	que	atendam	às	necessidades	existentes	e	latentes	hoje	e	no	futuro.	De	acordo	com	um	executivo	da	3M:	“Nossa	meta	é	conduzir	os	clientes
para	onde	querem	ir	antes	que	eles	saibam	para	onde	querem	ir”.	Orientação	de	marketing	societal	A	orientação	de	marketing	societal	questiona	se	a	orientação	de	marketing	pura	deixa	de	considerar	possíveis	conflitos	entre	os	desejos	de	curto	prazo	do	consumidor	e	seu	bem-estar	no	longo	prazo.	Uma	empresa	que	satisfaz	as	necessidades	e	os
desejos	imediatos	dos	mercados-alvo	está	sempre	fazendo	o	que	é	melhor	para	os	clientes	no	longo	prazo?	A	orientação	de	marketing	societal	defende	que	a	estratégia	de	marketing	deve	entregar	valor	para	os	clientes	de	tal	modo	que	mantenha	ou	melhore	o	bem-estar	deles	e	da	sociedade.	Isso	remete	ao	marketing	sustentável	—	marketing	social	e
ambientalmente	responsável	que	atende	às	necessidades	atuais	dos	consumidores	e	das	empresas	ao	mesmo	em	tempo	que	mantém	ou	melhora	a	capacidade	das	futuras	gerações	de	satisfazer	suas	necessidades.	Indo	mais	longe,	muitas	empresas	líderes	e	pensadores	de	marketing	estão	agora	pregando	o	conceito	de	valor	compartilhado,	o	qual
reconhece	que	as	necessidades	societais,	e	não	apenas	as	necessidades	econômicas,	definem	o	mercado.10	Orientação	de	marketing	societal	A	ideia	de	que	as	decisões	de	marketing	da	empresa	devem	levar	em	conta	os	desejos	dos	consumidores,	as	exigências	da	organização,	os	interesses	de	longo	prazo	dos	consumidores	e	os	interesses	de	longo
prazo	da	sociedade.	O	conceito	de	valor	compartilhado	se	concentra	na	criação	de	valor	econômico	de	tal	maneira	que	crie	valor	também	para	a	sociedade.	Um	número	cada	vez	maior	de	empresas	conhecidas	por	sua	abordagem	pragmática	—	como	GE,	Google,	IBM,	Intel,	Johnson	&	Johnson,	Nestlé,	Unilever	e	Walmart	—	tem	efetuado	importantes
esforços	para	criar	valor	econômico	e	societal	compartilhado,	repensando	a	intersecção	entre	o	desempenho	da	sociedade	e	o	empresarial.	Elas	estão	preocupadas	não	apenas	com	os	ganhos	econômicos	no	curto	prazo,	mas	também	com	o	bem-estar	de	seus	clientes,	o	esgotamento	dos	recursos	naturais	essenciais	para	seus	negócios,	a	continuidade
de	seus	fornecedores-chave	e	o	bem-estar	econômico	das	comunidades	em	que	produzem	e	vendem.	Um	proeminente	profissional	de	marketing	chama	isso	de	marketing	3.0.	“As	organizações	com	marketing	3.0	são	orientadas	para	os	valores”,	diz	ele.	“E	eu	não	estou	falando	de	valor.	Estou	falando	de	valores,	no	plural,	que	equivalem	a	quanto	você
se	preocupa	com	a	situação	do	mundo.”	Como	mostra	a	Figura	1.4,	as	empresas	devem	levar	em	conta	três	fatores	na	hora	de	estabelecer	suas	estratégias	de	marketing:	seus	lucros,	os	desejos	do	consumidor	e	os	interesses	da	sociedade.	A	UPS	faz	isso	muito	bem.11	A	UPS	busca	mais	do	que	vendas	e	lucros	no	curto	prazo.	Sua	missão	corporativa	de
sustentabilidade	enfatiza	a	prosperidade	econômica	(crescimento	lucrativo	por	meio	de	foco	no	cliente),	a	responsabilidade	social	(engajamento	comunitário	e	bem-estar	individual)	e	a	gestão	ambiental	(atuação	efetiva	e	proteção	do	meio	ambiente).	Se	isso	envolve	tornar	suas	operações	mais	ecológicas	ou	incentivar	os	funcionários	a	se	dedicar	a
trabalhos	voluntários	em	suas	comunidades,	a	UPS	rapidamente	busca	oportunidades	para	agir	de	maneira	responsável.	Por	exemplo,	os	funcionários	da	UPS	têm	milhões	de	horas	de	trabalho	voluntário	em	uma	campanha	para	melhorar	a	educação,	a	renda	o	a	saúde	em	comunidades	dos	Estados	Unidos.	A	UPS	sabe	que,	ao	fazer	o	que	é	certo,
beneficia	os	consumidores	e	a	si	própria.	Operando	de	maneira	efetiva	e	agindo	de	modo	responsável,	ela	pode	“atender	às	necessidades	da	empresa...	ao	mesmo	tempo	em	que	protege	e	intensifica	os	recursos	humanos	e	naturais	que	serão	necessários	no	futuro”.	Responsabilidade	social	“não	é	algo	bom	somente	para	o	planeta”,	diz	a	empresa.	“É
bom	para	os	negócios.”	p 	O	conceito	de	marketing	socie	tal:	de	acordo	com	a	UPS,	a	responsabilidade	social	“não	é	algo	bom	somente	para	o	planeta.	É	bom	para	os	negócios”.	Cheryl	Gerber/AP	Photo	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	11	08/12/14	13:12	12   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	Figura	1.4 	Três	fatores
que	fundamentam	a	orientação	de	marketing	societal.	Sociedade	(bem-estar	da	humanidade)	Orientação	de	marketing	societal	Consumidores	(satisfação	dos	desejos)	A	UPS	sabe	que,	ao	fazer	o	que	é	certo,	beneficia	os	consumidores	e	a	si	própria.	Responsabilidade	social	“não	é	algo	bom	somente	para	o	planeta”,	diz	a	empresa.	“É	bom	para	os
negócios.”	Empresa	(lucros)	Preparação	de	um	plano	e	programa	de	marketing	integrado	A	estratégia	de	marketing	determina	a	quais	clientes	a	empresa	atenderá	e	como	criará	valor	para	eles.	Em	seguida,	o	profissional	de	marketing	desenvolve	um	programa	de	marketing,	o	qual	efetivamente	entregará	o	valor	pretendido	aos	clientes-alvo.	De	fato,
o	programa	de	marketing	desenvolve	o	relacionamento	com	o	cliente	transformando	a	estratégia	de	marketing	em	ação.	Isso	consiste	no	mix	de	marketing	da	empresa	—	o	conjunto	de	ferramentas	de	marketing	que	a	empresa	utiliza	para	implantar	sua	estratégia	de	marketing.	As	principais	ferramentas	do	mix	de	marketing	são	classificadas	em
quatro	grandes	grupos,	chamados	os	4Ps	do	marketing:	produto,	preço,	praça	e	promoção.	Para	entregar	sua	proposição	de	valor,	a	empresa	deve,	antes	de	tudo,	criar	uma	oferta	ao	mercado	(produto)	que	satisfaça	uma	necessidade.	Ela	deve	decidir	quanto	cobrará	pela	oferta	(preço)	e	como	disponibilizará	a	oferta	para	os	clientes-alvo	(praça).	Por
fim,	deve	comunicar	a	oferta	aos	clientes-alvo	e	persuadi-los	de	seus	méritos	(promoção).	A	empresa	deve	misturar	todas	essas	ferramentas	do	mix	de	marketing	em	um	programa	de	marketing	integrado	abrangente,	que	comunique	e	entregue	o	valor	pretendido	aos	clientes	escolhidos.	Analisaremos	os	programas	de	marketing	e	o	mix	de	marketing
com	muito	mais	detalhes	em	outros	capítulos.	Objetivo	4	u Discutir	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	e	identificar	estratégias	a	fim	de	criar	valor	para	os	clientes	e	receber	o	valor	deles	em	troca.	Construção	de	relacionamento	com	os	clientes	As	três	primeiras	etapas	do	processo	de	marketing	—	entender	o	mercado	e	as	necessidades	dos
clientes,	elaborar	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente	e	preparar	um	programa	de	marketing	—	levam	à	quarta	e	mais	importante	etapa:	construir	e	gerenciar	relacionamentos	lucrativos	com	o	cliente.	Gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	Gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	Consiste	em	todo	o	processo	de	construir	e	manter
relacionamentos	lucrativos	com	os	clientes	entregando-lhes	valor	superior	e	satisfação.	A	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	talvez	seja	o	conceito	mais	importante	do	marketing	moderno.	Alguns	profissionais	de	marketing	o	definem	estritamente	como	uma	atividade	ligada	à	administração	de	dados	do	cliente	(uma	prática	conhecida	como	CRM).
Por	essa	definição,	ele	envolve	gerir	informações	detalhadas	sobre	clientes	individuais	e,	cuidadosamente,	administrar	“pontos	de	contato”	com	os	clientes	a	fim	de	maximizar	sua	fidelidade.	Discutiremos	essa	atividade	mais	restrita	do	CRM	no	Capítulo	4,	quando	trataremos	de	informação	de	marketing.	Na	verdade,	a	maioria	dos	profissionais	de
marketing	confere	ao	conceito	de	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	um	significado	mais	amplo.	E,	nesse	sentido,	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	consiste	em	todo	o	processo	de	construir	e	manter	relacionamentos	lucrativos	com	os	clientes	entregando-lhes	valor	superior	e	satisfação.	Assim,	ela	lida	com	todos	os	aspectos	referentes	à
aquisição,	à	manutenção	e	ao	desenvolvimento	de	clientes.	Elementos	essenciais	do	relacionamento:	valor	e	satisfação	para	o	cliente	O	segredo	para	construir	relacionamentos	duradouros	com	o	cliente	é	criar	valor	superior	e	satisfação	para	ele.	Clientes	satisfeitos	são	mais	propensos	a	serem	fiéis	e	conceder	à	empresa	uma	participação	maior	de
seus	negócios.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	12	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   13	Valor	para	o	cliente. 	Atrair	e	reter	clientes	pode	ser	uma	tarefa	difícil.	Com	frequência,	os	clientes	têm	a	sua	disposição	uma	grande	variedade	de	produtos	e	serviços	para	escolher.	O	cliente	compra	da	empresa	que	lhe
oferece	o	mais	alto	valor	percebido	pelo	cliente	—	a	avaliação	que	o	cliente	faz	da	diferença	entre	todos	os	benefícios	e	todos	os	custos	de	uma	oferta	ao	mercado	em	relação	às	ofertas	concorrentes.	Um	ponto	importante:	em	geral,	os	clientes	não	julgam	os	valores	e	os	custos	de	maneira	“precisa”	ou	“objetiva”.	Eles	agem	de	acordo	com	o	valor
percebido.	Para	alguns	consumidores,	valor	pode	significar	produtos	interessantes	a	preços	acessíveis.	Para	outros,	entretanto,	pode	significar	pagar	mais	para	ter	mais.	Por	exemplo,	o	preço	de	varejo	sugerido	para	a	churrasqueira	a	gás	Summit	E-670,	top	de	linha	da	Weber,	é	de	2,6	mil	dólares	—	mais	de	cinco	vezes	maior	do	que	o	preço	da	melhor
churrasqueira	da	Char-Broi.	De	acordo	com	a	Weber,	a	churrasqueira	a	gás	Summit	de	aço	inoxidável	“representa	o	verdadeiro	luxo	de	fazer	churrasco,	com	materiais	da	mais	alta	qualidade,	características	exclusivas	e	visual	deslumbrante”.	O	marketing	da	Weber	também	sugere	que	a	churrasqueira	consiste	em	um	valor	real,	mesmo	a	um	preço
premium.	Pelo	dinheiro,	você	recebe	características	úteis,	como	um	equipamento	todo	de	aço	inoxidável,	um	amplo	espaço	para	cozinhar	e	realizar	outros	afazeres,	botões	de	controle	que	acendem	um	sistema	de	espeto	giratório	embutido	e	uma	escala	em	LED	que	permite	a	você	saber	quanto	propano	colocar	no	reservatório.	A	churrasqueira	a	gás
Summit	da	Weber	vale	o	preço	premium	se	comparada	às	churrasqueiras	mais	baratas?	Para	muitos	consumidores,	a	resposta	é	não.	Mas,	para	o	segmento-alvo	de	pessoas	com	dinheiro	que	gostam	de	fazer	churrasco,	a	resposta	é	sim.12	Satisfação	do	cliente. 	A	satisfação	do	cliente	depende	do	desempenho	que	ele	percebe	do	produto	em
comparação	com	suas	expectativas.	Se	o	desempenho	não	corresponde	às	expectativas,	o	comprador	fica	insatisfeito.	Se	corresponde	às	expectativas,	ele	fica	satisfeito.	E,	se	excede	as	expectativas,	ele	fica	altamente	satisfeito	ou	encantado.	As	empresas	tidas	como	referência	em	marketing	se	desdobram	para	manter	seus	clientes	importantes
satisfeitos.	Muitos	estudos	mostram	que	níveis	mais	altos	de	satisfação	do	cliente	levam	a	uma	maior	fidelidade	por	parte	dele,	o	que,	por	sua	vez,	resulta	em	melhor	desempenho	para	a	empresa.	Empresas	inteligentes	têm	como	objetivo	encantar	o	cliente	prometendo	somente	aquilo	que	podem	oferecer	e,	então,	entregando	mais	do	que	prometem.
Clientes	encantados	não	apenas	repetem	as	compras,	como	também	se	tornam,	voluntariamente,	parceiros	de	marketing	e	“evangelizadores	de	clientes”,	que	contam	aos	outros	suas	boas	experiências.	Para	as	empresas	interessadas	em	encantar	os	clientes,	valor	e	serviços	excepcionais	se	tornam	parte	de	sua	cultura	geral.	Por	exemplo,	ano	após
ano,	a	JetBlue	fica	no	topo	(ou	perto	do	topo)	do	ranking	do	setor	área	na	categoria	satisfação	do	cliente.	O	slogan	da	empresa	—	“JetBlue:	VOCÊ	ACIMA	DE	TUDO”	—	deixa	claro	para	os	clientes	que	eles	são	o	coração	da	estratégia	e	da	cultura	da	empresa.13	A	JetBlue	tem	verdadeira	devoção	por	criar	experiências	excelentes,	que	satisfazem	o
cliente.	Na	empresa,	o	cuidado	com	o	cliente	começa	com	comodidades	básicas	que	excedem	as	suas	expectativas,	especialmente	por	se	tratar	de	um	voo	de	baixo	custo	—	assentos	de	couro	com	espaço	extra	para	as	pernas,	bons	salgadinhos	de	graça,	TV	via	satélite	de	graça.	Mas	é	o	toque	humano	que	realmente	torna	a	JetBlue	especial.	Os
funcionários	da	JetBlue	não	conhecem	simplesmente	os	valores	centrais	da	empresa	(segurança,	integridade,	cuidado,	paixão	e	diversão):	eles	vivem	esses	valores.	Esses	valores	sinceros	resultam	em	experiências	incríveis	para	os	clientes	da	JetBlue	—	os	mais	satisfeitos	e	entusiasmados	do	setor	aéreo.	De	fato,	a	JetBlue	com	frequência	deixa	seus
clientes	falarem.	Por	exemplo,	seu	site	Experience	JetBlue	traz	testemunhos	em	primeira	pessoa	de	fãs	devotos.	E,	em	uma	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	13	Valor	percebido	pelo	cliente	A	avaliação	que	o	cliente	faz	da	diferença	entre	todos	os	benefícios	e	todos	os	custos	de	uma	oferta	ao	mercado	em	relação	às	ofertas	concorrentes.	Satisfação
do	cliente	O	grau	em	que	o	desempenho	que	o	cliente	percebe	do	produto	corresponde	às	suas	expectativas.	p 	Criação	de	satisfação	do	cliente:	A	JetBlue	cria	experiências	excelentes,	que	satisfazem	o	cliente.	Seu	slogan	—	“JetBlue:	VOCÊ	ACIMA	DE	TUDO”	—	deixa	claro	para	os	clientes	que	eles	são	o	coração	da	estratégia	e	da	cultura	da	empresa.
JetBlue	Airways	08/12/14	13:12	14   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	antiga	campanha	chamada	“Atenciosamente,	JetBlue”,	clientes	reais	falavam	sobre	serviços	heroicos	prestados	por	dedicados	funcionários	da	JetBlue.	Por	exemplo,	o	cliente	Brian	relatou	como	um	comissário	de	bordo	da	empresa	saiu	correndo	do	avião
pouco	antes	de	ele	decolar	para	recuperar	um	iPod	novinho	que	Brian	tinha	deixado	no	carro	que	havia	alugado.	E	os	Steins	de	Darien,	Connecticut,	contaram	que	chegaram	tarde	da	noite	na	Flórida	para	uma	viagem	em	família,	com	seus	três	filhos	pequenos	cansados,	e	descobriram	que	o	hotel	não	poderia	aceitá-los.	“Do	nada	ouvimos	uma	voz
atrás	de	nós:	vão	em	frente,	fiquem	com	meu	quarto”,	lembraram	os	Steins.	“Um	super-herói	com	uniforme	de	piloto	da	JetBlue,	que	gentilmente	cedeu	seu	quarto,	salvou	nossa	noite.	E	dormimos	como	bebês.	Obrigado,	JetBlue.”	Assim,	quando	diz	aos	clientes	VOCÊ	ACIMA	DE	TUDO,	a	JetBlue	está	sendo	literal.	“Isso	nos	leva	de	volta	ao	nosso	DNA,
à	nossa	missão	original,	e	leva	a	humanidade	de	volta	às	viagens	de	avião”,	diz	o	VP	de	marketing	sênior	da	JetBlue.	Outras	empresas	que	se	tornaram	famosas	por	seus	serviços	heroicos	são:	a	Zappos.com,	a	Ritz-Carlton	Hotels,	a	Amazom.com	e	a	Nordstrom	(veja	o	Marketing	Real	1.1).	Entretanto,	a	empresa	não	precisa	ter	um	serviço	acima	da
média	para	encantar	o	cliente.	A	satisfação	do	cliente	“tem	muito	mais	a	ver	com	o	modo	como	as	empresas	entregam	suas	promessas	básicas,	simples	do	que	com	o	quão	deslumbrante	a	experiência	com	o	serviço	pode	ser”,	diz	um	especialista.	“Para	conquistar	a	fidelidade	[dos	clientes],	esqueça	os	sinos	e	os	apitos	e,	simplesmente,	resolva	seus
problemas.”14	Embora	as	empresas	centradas	no	cliente	busquem	proporcionar	alta	satisfação	em	relação	aos	concorrentes,	elas	não	tentam	maximizar	essa	satisfação.	Uma	empresa	sempre	pode	aumentar	a	satisfação	do	cliente	baixando	os	preços	ou	aumentando	os	serviços.	Mas	isso	pode	resultar	em	lucros	mais	baixos.	Assim,	o	propósito	do
marketing	é	gerar	valor	para	o	cliente	de	forma	lucrativa.	Isso	requer	um	equilíbrio	muito	delicado:	o	profissional	de	marketing	deve	continuar	gerando	mais	valor	e	satisfação	para	o	cliente,	mas	sem	comprometer	a	empresa.	Níveis	e	ferramentas	de	relacionamento	com	o	cliente	As	empresas	podem	construir	relacionamentos	com	os	clientes	em
muitos	níveis,	dependendo	da	natureza	do	mercado-alvo.	Em	um	extremo,	uma	empresa	que	tem	muitos	clientes	com	baixa	margem	pode	procurar	desenvolver	relacionamentos	básicos	com	eles.	Por	exemplo,	a	Nike	não	visita	todos	os	seus	consumidores	nem	lhes	telefona	para	conhecê-los.	Em	vez	disso,	ela	cria	relacionamentos	por	meio	de
propagandas	de	construção	de	marca,	relações	públicas	e	uma	série	de	sites	e	aplicativos.	No	outro	extremo,	em	mercados	com	poucos	clientes	e	altas	margens,	as	empresas	querem	criar	parcerias	totais	com	clientes-chave.	Por	exemplo,	os	representantes	de	vendas	da	Nike	trabalham	muito	próximos	da	Sports	Authority,	da	Dick’s	Sporting	Goods,	da
Foot	Locker	e	de	outros	grandes	varejistas.	Entre	esses	dois	extremos,	outros	níveis	de	relacionamento	com	o	cliente	são	adequados.	Além	de	oferecer	alto	valor	e	alta	satisfação	de	modo	consistente,	as	empresas	podem	usar	ferramentas	de	marketing	específicas	para	desenvolver	vínculos	mais	fortes	com	os	clientes.	Por	exemplo,	muitas	empresas
oferecem	programas	de	marketing	de	fidelidade,	os	quais	premiam	clientes	que	compram	sempre	ou	em	grandes	quantidades.	Companhias	aéreas	oferecem	programas	de	milhagem,	hotéis	oferecem	upgrade	de	quarto	para	seus	hóspedes	frequentes	e	supermercados	dão	desconto	a	“clientes	muito	importantes”.	Hoje	em	dia,	quase	toda	marca	tem	um
programa	que	recompensa	a	fidelidade.	Por	exemplo,	o	Panera,	um	restaurante	fast-casual,1***	possui	um	programa	de	fidelidade	chamado	MyPanera	que	surpreende	os	clientes	frequentes	com	coisas	como	produtos	grátis	de	padarias	gourmet,	degustações	e	demonstrações	p 	Ferramentas	de	marketing	de	relacionamento:	o	My	Panera,	pro-
exclusivas	e	convites	para	eventos	especiais.	Quase	metade	das	grama	que	recompensa	a	fidelidade,	não	apenas	permite	rastrear	as	compras	no	Panera	é	registrada	em	cartões	MyPanera.	O	programa	compras	de	cada	cliente,	como	também	possibilita	à	empresa	desen-	não	apenas	permite	à	empresa	rastrear	as	compras	de	cada	cliente,	volver
relacionamentos	únicos	com	cada	membro	do	programa.	como	também	possibilita	desenvolver	relacionamentos	únicos	com	Cortesia	de	Gary	Armstrong.	cada	membro	do	MyPanera.15	1***	Nota	da	tradutora:	trata-se	de	um	tipo	de	restaurante	que	não	oferece	serviço	de	atendimento	à	mesa	completo,	mas	que	promete	uma	qualidade	de	pratos	e	uma
atmosfera	diferenciada	de	um	fast-food	tradicional.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	14	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   15	Marketing	Real	1.1	Nordstrom:	cuidando	dos	clientes,	custe	o	que	custar	A	Nordstrom	é	famosa	por	seu	excepcional	atendimento	ao	cliente.	A	luxuosa	rede	de	lojas	de	departamentos
coleciona	histórias	sobre	seus	heroicos	serviços,	como	a	dos	funcionários	que	tiraram	pedidos	na	casa	de	clientes	e	a	dos	que	aqueceram	o	carro	deles	em	um	dia	frio,	enquanto	eles	faziam	compras	por	mais	tempo.	Tem	também	a	história	do	funcionário	que	reorganizou	os	pares	de	sapato	para	atender	um	homem	com	pés	de	tamanho	diferente	e	a	do
vendedor	que	passou	a	camisa	nova	de	um	cliente	que	precisava	ir	a	uma	reunião	à	tarde.	Em	outro	caso,	de	acordo	com	relatos,	um	homem	foi	à	Nordstrom	devolver	um	conjunto	de	pneus	que	ele	insistia	que	havia	comprado	lá.	A	Nordstrom	não	vende	pneus.	Contudo,	sem	pestanejar,	mesmo	com	o	recibo	indicando	claramente	outra	loja,	a
vendedora	devolveu	o	dinheiro	do	homem,	pagando	de	seu	próprio	bolso.	Mais	tarde,	em	seu	horário	de	almoço,	ela	levou	os	pneus	e	o	recibo	à	loja	em	que	eles	haviam	sido	comprados	e	pegou	seu	dinheiro	de	volta.	Independentemente	de	serem	reais	ou	fictícias,	essas	histórias	estão	enraizadas	nas	atuais	experiências	dos	clientes	na	Nordstrom.
Parece	que	quase	todo	mundo	que	compra	regularmente	na	loja	tem	uma	história	para	contar.	Como	um	jornalista	assinalou	após	ver	a	rede	perto	do	topo	de	mais	um	ranking	de	atendimento	ao	cliente:	“Isso	está	quase	ficando	velho:	a	Nordstrom	e	seu	lendário	atendimento	ao	cliente”.	Mas	histórias	desse	tipo	nunca	ficam	velhas	na	Nordstrom.	O
esplêndido	atendimento	ao	cliente	está	profundamente	arraigado	ao	DNA	da	Nordstrom,	uma	empresa	de	mais	de	cem	anos.	Isso	é	sintetizado	em	seu	mantra	fielmente	seguido:	cuidar	dos	clientes	custe	o	que	custar.	Embora	muitas	empresas	prestigiem	afirmações	similares	escondidas	em	suas	declarações	de	missão,	a	Nordstrom	realmente	pratica
isso	—	e	realmente	faz	isso	acontecer.	Considere	essas	histórias	que	geram	encantamento	no	cliente:	••	Um	homem	conta	uma	história	sobre	sua	esposa,	uma	cliente	fiel	da	Nordstrom,	que	morreu	com	uma	conta	de	mil	dólares	em	aberto.	A	Nordstrom	não	apenas	liquidou	a	conta,	como	também	enviou	flores	ao	funeral.	••	Uma	mulher	foi	fazer
compras	com	sua	filha	no	elegante	Horton	Plaza,	em	San	Diego.	Após	rodar	na	Nordstrom	por	um	tempo,	e	acreditando	que	não	tinha	ninguém	por	perto,	a	mulher	disse	com	uma	expressão	exausta,	como	se	estivesse	falando	em	voz	alta	consigo	mesma:	“Eu	bem	que	tomaria	uma	Dr.	Pepper”.	Como	era	de	se	esperar,	em	alguns	poucos	minutos,	um
funcionário	da	Nordstrom	apareceu	do	nada	com	uma	caneca	gelada	de	Dr.	Pepper.	••	Em	um	final	de	novembro,	uma	mulher	foi	comprar	uma	blusa	de	presente	de	Natal	para	seu	marido	e	encontrou	a	que	queria	na	Nordstrom,	mas	não	tinha	e	cor	e	o	tamanho	que	ela	procurava.	O	gerente	da	Nordstrom	disse	para	ela	não	se	preocupar	—	ele
encontraria	uma	blusa	para	ela	antes	das	festas	de	final	de	ano.	Uma	semana	antes	do	Natal,	quando	a	mulher	já	estava	começando	a	ficar	preocupada,	o	gerente,	após	ligar	com	antecedência,	levou	a	blusa	até	a	casa	da	cliente,	já	lindamente	embrulhada	para	presente.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	15	Isso	já	é	bastante	surpreendente,	mas	veja
a	história	oculta:	no	final	das	contas,	o	gerente	não	conseguiu	encontrar	a	blusa	certa.	Enquanto	comentava	sobre	o	problema	com	sua	esposa,	ele	descobriu	que	ela	havia	comprado	a	mesma	blusa	para	ele	de	Natal,	a	qual	já	estava	embrulhada	embaixo	da	árvore.	O	gerente	e	sua	esposa	rapidamente	concordaram	em	passar	a	blusa	para	a	cliente.
Como	a	Nordstrom	constantemente	excede	as	expectativas	dos	clientes?	Para	começar,	a	empresa	contrata	indivíduos	que	realmente	gostam	de	servir	outras	pessoas.	Então,	ela	treina	esses	indivíduos	abordando	toda	a	complexidade	envolvida	no	oferecimento	de	cuidado	ao	cliente	e	os	deixa	livres.	A	Nordstrom	acredita	que	seus	funcionários	vão
fazer	as	escolhas	certas,	sem	imobilizá-los	com	procedimentos	e	políticas.	O	famoso	“manual”	do	funcionário	da	empresa	consiste	em	um	único	cartão	que	contém	somente	75	palavras,	dentre	elas:	“Regra	no	1:	use	a	escolha	certa	em	todas	as	situações.	Não	há	mais	regras”.	Como	resultado,	na	Nordstrom,	o	atendimento	ao	cliente	não	lembra	em
nada	vendedores	recitando	scripts	ensaiados.	Em	vez	disso,	o	pessoal	da	Nordstrom,	verdadeiramente,	se	conecta	com	seus	clientes	e	os	serve.	Para	motivar	seus	funcionários	ainda	mais,	a	Nordstrom	coleta	e	recicla	histórias	de	heroicos	atendimentos	ao	cliente.	Todo	caixa	da	empresa	oferece	papel	e	caneta	para	os	clientes	poderem	dividir	suas
boas	experiências.	E	todas	as	manhãs,	no	saguão	principal	de	cada	loja,	os	gerentes	compartilham	algumas	das	melhores	histórias	com	clientes	do	dia	anterior	e	recompensam	os	funcionários	envolvidos	por	sua	boa	ação.	Em	contrapartida,	essas	histórias	inspiram	todos	na	loja	a	dar	continuidade	ao	ciclo	que	abrange	mimar	os	clientes	e	fazê-los	se
sentir	especiais.	Fundada	em	1901	por	John	W.	Nordstrom,	um	imigrante	sueco,	a	empresa	é	atualmente	administrada	pela	quarta	geração	da	família	—	os	irmãos	Blake,	Pete	e	Erik	e	o	primo	de	segundo	grau,	Jamie	Nordstrom	—	de	um	jeito	que	deixaria	o	tataravô	deles	orgulhoso.	Essa	equipe	de	jovens	executivos	está	conferindo	à	filosofia	sem
idade	da	Nordstrom	uma	dose	da	tecnologia	moderna.	Por	exemplo,	recentemente	eles	reestruturaram	todo	o	sistema	de	gestão	de	estoque	e	compras	da	rede,	tornando	mais	fácil	para	os	funcionários	da	linha	de	frente	encontrarem	e	conseguirem,	com	rapidez,	itens	que	os	clientes	querem.	Quando	o	sistema	começou	a	operar,	as	vendas
imediatamente	aumentaram.	Mas	o	mais	importante:	o	atendimento	ao	cliente	melhorou	drasticamente.	Como	Jamie	Nordstrom	assinalou:	“Você	está	dizendo	‘sim’	para	o	cliente	mais	vezes”.	Ao	longo	dos	anos,	encantar	os	clientes	tem	sido	bom	para	os	resultados	da	Nordstrom.	Somente	em	2012,	mesmo	em	meio	a	uma	economia	pós-recessão	que
ainda	continuava	no	varejo,	as	vendas	da	Nordstrom	cresceram	12%,	atingindo	um	recorde	de	10,9	bilhões	de	dólares.	E,	enquanto	as	lojas	de	departamentos	concorrentes	cresceram	muito	pouco	ou	nada,	a	Nordstrom	continuou	ganhando	participação	de	mercado,	com	19	meses	de	crescimento	ininterrupto.	08/12/14	13:12	16   	Parte	1	|	Definição
de	marketing	e	o	processo	de	marketing	Na	última	reunião	anual	da	empresa,	Eric	Nordstrom	não	apenas	dividiu	essas	e	outras	boas	notícias	com	os	acionistas,	como	também	compartilhou	mais	uma	história	envolvendo	um	cliente	encantado.	Ele	contou	a	história	de	uma	mulher	da	Carolina	do	Norte	que	recentemente	perdeu	o	brilhante	de	sua
aliança	enquanto	experimentava	roupas	na	loja	da	Nordstrom.	Um	segurança	da	loja	viu	a	mulher	engatinhando	embaixo	das	prateleiras	e	foi	ajudar	na	busca.	Quando	eles	perceberam	que	isso	não	ia	dar	certo,	o	segurança	pediu	a	ajuda	de	dois	fun-	cionários	da	limpeza.	Eles,	então,	passaram	aspirador	no	local,	abriram	o	saco	do	eletrodoméstico	e
cuidadosamente	vasculharam	seu	conteúdo,	recuperando	o	brilhante.	Após	mostrar	um	vídeo	com	a	compradora	encantada,	Eric	Nordstrom,	em	meio	a	estrondosos	aplausos,	apresentou	os	três	funcionários	aos	acionistas.	Estendendo	sua	mão	aos	três,	Nordstrom	proclamou	que,	quando	acontece	de	um	cliente	receber	cuidados	custe	o	que	custar,
“não	há	limites	no	que	se	pode	fazer”.	Fontes:	Amy	Martinez,	“Tale	of	lost	diamond	adds	glitter	to	Nordstrom’s	customer	service”,	Seattle	Times,	11	maio	2011;	Cotten	Timberlake,	“How	Nordstrom	bests	its	retail	rivals”,	Bloomberg	Businessweek,	11	ago.	2011,	;	“Legends	of	unbelievable	Nordstrom	service”,	Toddand.com,	18	fev.	2007,	;	Karen	Aho,
“The	2011	customer	service	hall	of	fame”,	MSNMoney,	e	.	Acesso	em:	nov.	2012.	Outras	empresas	patrocinam	programas	de	clientes	preferenciais,	que	oferecem	a	seus	membros	benefícios	especiais	e	criam	comunidades	para	eles.	Por	exemplo,	a	Apple	incentiva	seus	clientes	a	formar	grupos	de	usuário	locais.	Os	mais	de	800	grupos	de	usuário
registrados	na	empresa	oferecem,	mensalmente,	reuniões,	uma	newsletter,	dicas	sobre	questões	técnicas,	treinamentos,	descontos	em	produto	e	um	fórum	para	trocar	ideias	e	histórias	com	outros	fãs	da	Apple.	De	modo	similar,	compre	uma	das	churrasqueiras	a	gás	da	Weber	e	participe	do	Weber	Nation	—	“o	site	para	pessoas	reais	que	amam	sua
churrasqueira	a	gás	Weber”.	Os	membros	possuem	acesso	exclusivo	a	aulas	on-line	sobre	como	fazer	churrasco,	a	um	livro	de	receitas	interativo,	a	dicas	sobre	como	preparar	um	churrasco	e	atendimento	telefônico	24	horas	por	dia	nos	sete	dias	da	semana,	a	podcasts	em	áudio	e	vídeo	e	a	fóruns	para	interagir	com	outros	fanáticos	por	churrasco.
Além	disso,	têm	uma	chance	de	participar	de	um	comercial	de	TV	da	Weber.16	A	natureza	mutável	do	relacionamento	com	o	cliente	Mudanças	significativas	estão	ocorrendo	no	modo	como	as	empresas	se	relacionam	com	seus	clientes.	As	empresas	de	ontem	se	voltavam	ao	marketing	de	massa,	para	todos	os	clientes	que	pudessem	atingir.	As
empresas	de	hoje	constroem	relacionamentos	mais	profundos,	diretos	e	duradouros	com	clientes	mais	cuidadosamente	selecionados.	Apresentamos	a	seguir	algumas	importantes	tendências	na	forma	como	as	empresas	e	os	clientes	se	relacionam.	Relacionando-se	com	clientes	mais	cuidadosamente	selecionados	Para:	Cliente	s	não	luc	rativos	p 	As
empresas	não	querem	se	relacionar	com	todos	os	clientes	possíveis.	De	fato,	elas	podem	dispensar	aqueles	que	custam	mais	atender	do	que	perder.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	16	Hoje	em	dia,	poucas	empresas	praticam	o	verdadeiro	marketing	de	massa	—	vender	de	maneira	padronizada	para	todo	cliente	que	aparecer.	Atualmente,	a	maioria
delas	não	quer	se	relacionar	com	todo	cliente.	Em	vez	disso,	miram	em	menos	clientes,	mas	mais	lucrativos.	“Nem	todo	cliente	vale	seus	esforços	de	marketing”,	afirma	um	analista.	“Há	casos	de	clientes	em	que	o	custo	de	mantê-los	é	maior	que	o	de	perdê-los.”17	Muitas	empresas	hoje	utilizam	a	análise	de	lucratividade	dos	clientes	para	deixar	passar
ou	eliminar	os	clientes	que	dão	prejuízo	e	se	voltar	para	os	que	dão	lucros,	a	fim	de	mimá-los.	Uma	abordagem	consiste	em	excluir,	com	antecedência,	os	clientes	potencialmente	não	lucrativos.	A	Progressive	Insurance	faz	isso	de	maneira	eficiente,	ela	faz	uma	série	de	perguntas	classificatórias	para	seus	clientes	potenciais	a	fim	de	determinar	se	eles
são	certos	para	a	empresa.	Se	não	forem,	a	Progressive	provavelmente	lhes	dirá:	“Você	pode	ir	para	a	Allstate”.	Um	consultor	de	marketing	explica:	“Eles	preferem	mandar	negócios	para	o	concorrente	a	ficar	com	clientes	não	lucrativos”.	A	exclusão	de	clientes	não	lucrativos	permite	à	Progressive	oferecer	melhores	serviços	àqueles	que	são
potencialmente	mais	lucrativos.18	Mas	o	que	a	empresa	deve	fazer	com	os	clientes	não	lucrativos	que	já	possui?	Se	não	consegue	transformá-los	em	lucrativos,	ela	pode	dispensar	aqueles	que	são	muito	inviáveis	ou	cujo	atendimento	custa	mais	do	que	valem.	“Salve	sua	empresa	demitindo	seus	clientes”,	aconselha	um	profissional	de	marketing.	“Bem,
não	todos	os	seus	clientes	—	apenas	aqueles	que	pedem	mais	do	que	oferecem.”	Outro	profissional	de	marketing	completa:	“Demitir	os	clientes	que	possivelmente	você	não	pode	agradar	faz	ter	mais	espaço	e	recurso	para	mimar	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   17	aqueles	que,	de	fato,	merecem	sua	atenção	e	lhe
retribuem	com	indicações,	aplausos	e	fidelidade”.19	Considere	este	exemplo:	A	Sprint	enviou	cartas	para	cerca	de	mil	pessoas	a	fim	de	informá-las	de	que	tinham	sido	sumariamente	demitidas	—	mas	os	destinatários	eram	clientes	da	Sprint,	e	não	funcionários.	Por	cerca	de	um	ano,	a	provedora	de	serviços	sem	fio	rastreou	a	quantidade	e	a	frequência
de	ligações	de	atendimento	feitas	por	um	grupo	de	usuários	que	exigiam	muita	manutenção.	De	acordo	com	um	porta-voz	da	Sprint,	“em	alguns	casos,	eles	ligavam	para	o	atendimento	ao	cliente	centenas	de	vezes	em	um	mês...	para	tratar	das	mesmas	questões,	mesmo	após	sentirmos	que	as	questões	já	tinham	sido	resolvidas”.	No	fim,	a	empresa
determinou	que	não	conseguia	atender	às	necessidades	desse	subgrupo	de	assinantes	e,	assim,	abriu	mão	das	taxas	de	cancelamento	e	cortou	os	serviços.	Essas	práticas	de	“desinvestimento	no	cliente”	ainda	são	consideradas	uma	anomalia.	No	entanto,	as	novas	tecnologias	e	as	abordagens	de	segmentação	tem	tornado	mais	fácil	se	concentrar	nos
clientes	certos	e,	consequentemente,	mostrar	a	porta	da	rua	para	os	clientes	que	dão	problema.	Relacionando-se	de	maneira	mais	profunda	e	interativa	Além	de	escolher	os	clientes	de	maneira	mais	seletiva,	as	empresas	podem	agora	se	relacionar	com	os	clientes	eleitos	de	forma	mais	profunda,	significativa.	Em	vez	de	contar	apenas	com	mensagens
de	mídia	de	massa,	unilaterais,	os	profissionais	de	marketing	estão	atualmente	incorporando	abordagens	novas,	interativas	que	ajudam	a	construir	relacionamentos	direcionados,	bilaterais	com	os	clientes.	Relacionamentos	interativos	com	os	clientes. 	Novas	tecnologias	têm	mudado	bastante	a	maneira	como	as	pessoas	se	relacionam.	Novas
ferramentas	de	relacionamento	incluem	de	tudo	—	de	e-mail,	sites,	blogs,	celulares	e	compartilhamento	do	vídeo	a	comunidades	on-line	e	redes	sociais,	como	Facebook,	YouTube,	Pinterest	e	Twitter.	Esse	ambiente	de	comunicação	em	mudança	também	afeta	o	modo	como	as	empresas	e	as	marcas	se	relacionam	com	os	clientes.	As	novas	abordagens
de	comunicação	permitem	aos	profissionais	de	marketing	criar	um	maior	envolvimento	com	os	clientes,	bem	como	uma	sensação	de	comunidade	ao	redor	da	marca	—	fazendo	da	marca	uma	parte	significativa	das	conversas	e	da	vida	dos	consumidores.	“Tornar-se	parte	da	conversa	entre	consumidores	é	infinitamente	mais	poderoso	do	que	transmitir
informação	via	propaganda	tradicional”,	disse	um	especialista	em	marketing.	Não	se	trata	mais	de	“simplesmente	empurrar	mensagens”,	diz	outro.	“Trata-se	de	permitir	ao	indivíduo,	à	pessoa	sentir-se	realmente	parte	de	sua	marca	de	uma	maneira	única.”20	Entretanto,	ao	mesmo	tempo	em	que	as	novas	tecnologias	criam	oportunidades	para	as
empresas	desenvolverem	relacionamentos,	elas	também	geram	desafios.	Essas	tecnologias	dão	aos	consumidores	maiores	poder	e	controle.	Os	consumidores	têm	hoje	mais	informação	sobre	as	marcas	do	que	nunca,	e	eles	possuem	uma	série	de	plataformas	para	transmitir	e	compartilhar	suas	opiniões	sobre	a	marca	com	outros	consumidores.	Assim,
atualmente,	o	mundo	do	marketing	está	às	voltas	não	apenas	com	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente,	mas	também	com	os	relacionamentos	gerenciados	pelo	cliente.	O	maior	controle	do	consumidor	significa	que	as	empresas	não	podem	mais	se	ater	ao	marketing	por	intrusão.	Em	vez	disso,	elas	devem	praticar	o	marketing	por	atração	—	devem
criar	ofertas	ao	mercado	e	mensagens	que	envolvam	os	consumidores,	e	não	que	os	interrompam.	Como	consequência,	a	maioria	das	empresas	hoje	incrementa	seus	esforços	de	marketing	de	massa	com	uma	rica	variedade	de	abordagens	de	marketing	direto	que	promove	a	interação	entre	a	marca	e	o	consumidor.	Por	exemplo,	muitas	empresas	estão
dialogando	com	seus	consumidores	por	meio	de	redes	sociais	próprias	ou	existentes.	Para	apoiar	suas	campanhas	de	marketing	tradicionais,	as	empresas	agora,	regularmente,	postam	seus	anúncios	e	filmes	mais	recentes	feitos	para	a	Internet	em	sites	de	compartilhamento	de	vídeos.	Elas	participam	de	redes	sociais.	E	lançam	seus	blogs,
comunidades	on-line	e	sistemas	de	classificação	gerada	pelos	consumidores	—	tudo	com	o	objetivo	de	engajar	os	clientes	em	um	nível	mais	pessoal,	interativo.	Pegue	o	Twitter,	por	exemplo.	Organizações	que	vão	desde	a	Dell,	a	JetBlue	Airways	e	a	Dunkin’	Donuts	até	o	Chicago	Bulls,	a	NASCAR	e	o	Departamento	de	Bombeiros	de	Los	Angeles	criaram
páginas	e	promoções	no	Twitter.	Elas	usam	“tweets”	não	apenas	para	dar	início	a	conversas	com	os	mais	de	300	milhões	de	usuários	registrados	no	Twitter,	mas	também	para	tratar	de	questões	referentes	ao	atendimento	ao	cliente,	pesquisar	reações	de	clientes	e	monitorar	o	tráfego	a	importantes	artigos,	sites	(para	Internet	e	celular),	concursos,
vídeos	e	outras	atividades	de	marca.	De	modo	similar,	hoje,	quase	toda	empresa	tem	alguma	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	17	Relacionamentos	gerenciados	pelo	cliente	Relacionamento	de	marketing	em	que	os	clientes,	fortalecidos	pelas	novas	tecnologias	digitais	de	hoje,	interagem	com	as	empresas	e	entre	si	para	moldar	seu	relacionamento
com	as	marcas.	08/12/14	13:12	18   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	coisa	no	Facebook.	A	Starbucks	tem	mais	de	29	milhões	de	“curtidas”	no	Facebook,	e	a	Coca-Cola	tem	mais	de	40	milhões.	Mídias	sociais	como	o	Facebook,	o	YouTube,	o	Twitter	e	o	e-mail	pode	manter	os	clientes	envolvidos	com	a	marca	e	falando	sobre
ela.	Por	exemplo,	a	Cold	Stone	Creamery,	uma	varejista	de	sorvete,	utiliza	todas	essas	mídias	para	envolver	os	clientes:21	p 	Redes	sociais:	a	Cold	Stone	Creamery	utiliza	uma	série	de	mídias	sociais	para	envolver	os	clientes	em	um	nível	mais	pessoal,	interativo.	Sua	página	no	Facebook	constitui	uma	versão	moderna,	on‑line	da	festa	do	sorvete.	No
YouTube,	a	Cold	Stone	posta	vídeos	de	eventos	como	sua	anual	“maior	festa	do	sorvete	do	mundo”,	que	beneficia	a	fundação	Make-A-Wish.	A	página	da	Cold	Stone	no	Facebook,	com	mais	de	1,8	milhões	de	amigos,	constitui	uma	versão	moderna,	on-line	da	festa	do	sorvete.	Os	fãs	podem	postar	fotos	de	suas	experiências	especiais	na	Cold	Stone,	trocar
opiniões	com	a	empresa	e	fazer	parte	de	grupos	formados	por	pessoas	que	adoram	sorvete.	Podem	ainda	obter	informações	sobre	novos	sabores	e	eventos.	A	mídia	social	ajuda	a	gerar	tanto	relacionamento	com	os	clientes	como	vendas.	Em	resposta	a	uma	recente	campanha,	os	fãs	imprimiram	mais	de	500	mil	cupons	da	campanha	“leve	2	por	$	5”	em
apenas	três	semanas,	resgatando	incríveis	14%	deles.	Um	concurso	envolvendo	novos	sabores	para	o	verão	atraiu	4	mil	participantes	e	66	mil	novos	fãs	em	apenas	oito	semanas.	De	acordo	com	a	Cold	Stone,	até	agora,	toda	campanha	de	mídia	social	gerou	um	aumento	vertiginoso	no	movimento	e	nas	vendas	das	lojas.	Mais	da	metade	do	orçamento	de
propaganda	da	empresa	é	hoje	voltado	para	atividades	não	tradicionais,	como	a	mídia	social.	Muitas	empresas	ainda	estão	aprendendo	a	usar	as	mídias	sociais	de	maneira	efetiva.	E	utilizá-las	exige	precaução.	Como	os	consumidores	têm	muito	controle,	até	mesmo	campanhas	de	mídia	social,	aparentemente	inofensivas,	podem	dar	muito	errado.	Por
exemplo,	recentemente	o	McDonald’s	lançou	uma	campanha	no	Twitter	usando	a	hashtag	#McDStories,	na	esperança	de	que	isso	inspirasse	histórias	queridas	sobre	o	McLanche	Feliz.	Em	vez	disso,	o	esforço	foi	dominado	por	usuários	do	Twitter,	que	postaram	mensagens	nada	atrativas	sobre	as	experiências	ruins	que	tinham	tido	com	a	rede	de	fast-
food.	O	McDonald’s	retirou	a	campanha	em	duas	horas,	mas	a	hashtag	continuou	rodando	por	semanas.	“Você	está	no	quintal	dos	consumidores.	O	lugar	é	deles”,	alerta	um	profissional	de	marketing	social.	“A	mídia	social	é	uma	panela	de	pressão”,	aponta	outro.	“Aquelas	centenas	de	milhares,	ou	milhões,	de	pessoas	vão	pegar	sua	ideia	e	vão
esmiuçá-la	ou	extirpá-la	e	ver	o	que	é	frágil	ou	estúpido	nela.”22	O	segredo	é	encontrar	caminhos	desobstruídos	para	entrar	nas	conversas	sociais	dos	consumidores	com	mensagens	de	marca	pertinentes	e	interessantes.	Simplesmente	postar	um	vídeo	de	humor,	criar	uma	página	em	uma	rede	social	e	manter	um	blog	não	é	suficiente.	Um	bom
marketing	de	rede	social	significa	contribuir	de	maneira	verdadeira	e	relevante	para	as	conversas	do	consumidor.	“Ninguém	quer	ser	amigo	de	uma	marca”,	diz	um	executivo	de	marketing	on-line.	“Seu	trabalho	[como	marca]	é	ser	parte	das	conversas	de	amigos.”23	Kahala	Corp.	Facebook	é	uma	marca	registrada	do	Facebook,	Inc.	Marketing	gerado
pelo	consumidor	Trocas	referentes	à	marca	geradas	pelos	próprios	consumidores,	que	são	convidados	ou	não	para	fazer	isso.	Por	meio	dessas	trocas,	os	consumidores	estão	desempenhando	um	papel	cada	vez	maior	na	formatação	de	suas	próprias	experiências	com	a	marca	e	na	de	outros	consumidores.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	18
Marketing	gerado	pelo	consumidor. 	Uma	parcela	crescente	dos	novos	diálogos	com	os	clientes	é,	na	verdade,	marketing	gerado	pelo	consumidor,	por	meio	do	qual	os	consumidores	desempenham	um	papel	maior	na	formatação	de	suas	próprias	experiências	com	a	marca	e	na	dos	outros.	Esse	marketing	pode	ocorrer	sem	que	a	empresa	participe,	por
meio	de	trocas	entre	consumidores	em	blogs,	sites	de	compartilhamento	de	vídeo	e	outros	fóruns	digitais.	Contudo,	cada	vez	mais,	as	empresas	estão	convidando	os	consumidores	para	assumir	um	papel	mais	ativo	na	formatação	de	produtos	e	mensagens	de	marca.	Algumas	empresas	pedem	ideias	aos	consumidores	para	novos	produtos	e	serviços.
Por	exemplo,	em	seu	site	My	Starbucks	Idea,	a	Starbucks	coleta	ideias	de	clientes	sobre	novos	produtos,	mudanças	em	loja	e	qualquer	outra	coisa	que	possa	melhorar	a	experiência	deles	com	a	marca.	“Você	sabe	melhor	do	que	ninguém	o	que	quer	da	Starbucks”,	diz	a	empresa	em	seu	site.	“Então,	conte	para	nós.	Qual	sua	ideia	para	a	Starbucks?
Seja	ela	revolucionária	ou	simples,	nós	queremos	ouvi-la.”	O	site	convida	os	clientes	a	compartilhar	suas	ideias,	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   19	votar	nas	ideias	de	outros,	discutir	essas	ideias	e	ver	quais	ideias	a	Starbucks	implantou.24	Outras	empresas	estão	convidando	os	clientes	para	desempenhar	um
papel	ativo	na	formatação	de	anúncios.	Por	exemplo,	a	PepsiCo,	a	Southwest	Airlines,	a	MasterCard,	a	Unilever,	a	H.J.	Heinz,	a	Harley-Davidson	e	muitas	outras	empresas	já	promoveram	concursos	para	anúncios	criados	pelo	consumidor,	os	quais	foram	ao	ar	em	rede	nacional.	Já	faz	algum	tempo	que	a	Doritos	(uma	marca	da	PepsiCo)	faz	um
concurso	em	que	pede	anúncios	de	30	segundos	dos	consumidores	e	transmite	os	melhores	durante	jogos	do	Super	Bowl.	Os	anúncios	criados	pelos	consumidores	têm	feito	um	enorme	sucesso.	Em	2012,	dos	mais	de	6,1	mil	anúncios	inscritos,	a	Doritos	selecionou	p 	Aproveitamento	do	marketing	gerado	pelo	consumidor:	quando	a	H.J.	Heinz	convidou
dois	para	passar	durante	o	Super	Bowl.	Incrivelos	consumidores	a	enviar	para	o	YouTube	anúncios	caseiros	de	seu	catchup,	ela	recebeu	mente,	ambos	os	anúncios	conquistaram	o	primei-	mais	de	8	mil	vídeos	—	alguns	eram	muito	bons,	mas	a	maioria	era	mais	ou	menos	ou	ro	lugar	em	dois	diferentes	rankings	AdMeter	do	muito	ruim.	USA	Today,	e
cada	um	de	seus	criadores	recebeu	AJ	Mast/The	New	York	Times/	Redux	Pictures	um	belo	prêmio	de	1	milhão	de	dólares	em	dinheiro	da	PepsiCo.	O	anúncio	“O	melhor	amigo	do	homem”,	em	que	um	cachorro	suborna	um	homem	para	que	ele	fique	quieto	a	respeito	da	morte	de	um	gato	que	está	enterrando	no	quintal,	ficou	em	primeiro	lugar	na
medição	tradicional	da	AdMeter	que	leva	em	conta	as	pessoas	que	estão	assistindo	ao	jogo	da	final.	O	anúncio	custou,	ao	todo,	20	dólares.	O	outro	anúncio	intitulado	“Arremesso	de	bebê”,	que	mostra	uma	mulher	arremessando	um	bebê	pelo	quintal	para	roubar	um	saco	de	Doritos	de	um	garoto	chato,	conquistou	o	primeiro	lugar	em	uma	votação	on-



line	de	dois	dias	na	medição	de	mídia	social	da	AdMeter	envolvendo	USA	Today	e	Facebook.25	Contudo,	aproveitar	o	conteúdo	gerado	pelos	consumidores	pode	ser	um	processo	lento	e	custoso,	e	as	empresas	podem	ter	dificuldade	de	encontrar	algo	que	preste	no	meio	de	tanto	lixo.	Por	exemplo,	quando	a	Heinz	convidou	os	consumidores	a	enviar
para	o	canal	da	empresa	no	YouTube	anúncios	caseiros	de	seu	catchup,	ela	recebeu	mais	de	8	mil	vídeos	e	postou	aproximadamente	4	mil.	Alguns	dos	anúncios	amadores	eram	muito	bons	—	entretinham	e	eram	potencialmente	eficazes.	No	entanto,	a	maioria	era,	na	melhor	das	hipóteses,	mediana,	e	outros	eram	totalmente	horríveis.	Em	um	deles,	o
criador	do	anúncio	tomou	o	catchup	direto	da	garrafa.	Em	outro,	o	candidato	a	diretor	publicitário	escovou	os	dentes,	lavou	os	cabelos	e	barbeou	o	rosto	com	o	produto	da	Heinz.26	O	marketing	gerado	pelo	consumidor	—	independentemente	de	ele	ser	ou	não	convidado	pela	empresa	para	fazê-lo	—	tornou-se	uma	importante	ferramenta	de	marketing.
Por	meio	de	uma	série	de	vídeos,	análises,	blogs	e	sites	gerados	pelos	clientes,	estes	estão	desempenhando	um	papel	cada	vez	maior	na	formatação	de	suas	experiências	com	a	marca.	Além	de	gerar	conversas	sobre	as	marcas,	os	clientes	podem	opinar	cada	dia	mais	sobre	tudo	—	do	design,	uso	e	embalagem	do	produto	a	seu	preço	e	distribuição.	As
marcas	precisam	aceitar	e	abraçar	o	surgimento	do	poder	do	consumidor.	Como	assinala	um	analista:	“Os	humanos,	antigamente	conhecidos	como	consumidores	ou	inertes,	são	agora	criadores	e	formadores	de	ideias,	não	são	mais	passivos”.27	Gestão	do	relacionamento	com	parceiros	Quando	se	trata	de	criar	valor	para	o	cliente	e	construir
relacionamentos	sólidos	com	ele,	os	profissionais	de	marketing	de	hoje	sabem	que	não	podem	fazer	tudo	sozinhos.	Eles	devem	trabalhar	de	perto	com	uma	série	de	parceiros	de	marketing.	Além	de	serem	bons	na	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente,	os	profissionais	de	marketing	precisam	ser	bons	na	gestão	do	relacionamento	com	o	parceiro,
trabalhando	próximos	de	parceiros	internos	e	externos	para,	em	conjunto,	entregar	mais	valor	para	os	clientes.	Tradicionalmente,	os	profissionais	de	marketing	são	encarregados	de	entender	os	clientes	e	apresentar	suas	necessidades	aos	diferentes	departamentos	da	empresa.	No	entanto,	no	mundo	mais	conectado	de	hoje,	todas	as	áreas	funcionais
da	organização	podem	interagir	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	19	Gestão	do	relacionamento	com	o	parceiro	Trabalhar	de	perto	com	parceiros	de	outros	departamentos	da	empresa	ou	de	fora	da	organização	para,	em	conjunto,	entregar	maior	valor	para	os	clientes.	08/12/14	13:12	20   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing
com	os	clientes.	O	novo	pensamento	prega	que,	independentemente	do	cargo	que	ocupe	na	empresa,	você	deve	entender	de	marketing	e	ser	focado	no	cliente.	Em	vez	de	deixar	que	cada	departamento	persiga	seus	próprios	objetivos,	as	empresas	devem	unir	todos	eles	em	torno	de	uma	única	causa:	a	criação	de	valor	para	o	cliente.	Os	profissionais	de
marketing	também	devem	estabelecer	parcerias	com	fornecedores,	parceiros	de	canal	e	outros	atores	externos	à	empresa.	Os	canais	de	marketing	são	compostos	por	distribuidores,	varejistas	e	outros	que	conectam	a	empresa	a	seus	compradores.	A	cadeia	de	suprimentos	descreve	um	canal	maior,	que	abrange	desde	a	matéria-prima	para	os
componentes	até	os	produtos	finais	direcionados	aos	compradores	finais.	Por	meio	do	gerenciamento	da	cadeia	de	suprimentos,	as	empresas	hoje	estão	fortalecendo	suas	conexões	com	os	parceiros	ao	longo	de	toda	a	cadeia.	Elas	sabem	que	o	sucesso	está	além	de	seu	desempenho:	o	sucesso	na	entrega	de	valor	para	o	cliente	está	no	desempenho	de
toda	a	sua	cadeia	de	suprimentos	em	relação	à	dos	concorrentes.	Captura	de	valor	dos	clientes	As	quatro	primeiras	etapas	do	processo	de	marketing	apresentado	na	Figura	1.1	envolvem	construir	relacionamento	com	o	cliente	por	meio	da	criação	e	da	entrega	de	valor	superior.	A	última	etapa	envolve	capturar	valor	em	troca,	na	forma	de	vendas,
participação	de	mercado	e	lucros.	Ao	criar	valor	superior	para	o	cliente,	a	empresa	gera	clientes	altamente	satisfeitos	que	permanecem	fiéis	e	compram	mais.	Isso,	por	sua	vez,	significa	maiores	retornos	para	a	empresa	no	longo	prazo.	Aqui,	discutimos	os	resultados	da	criação	de	valor	para	o	cliente:	fidelidade	e	retenção	do	cliente,	participação	de
mercado	e	de	cliente	e	customer	equity.	Criação	de	fidelidade	e	retenção	do	cliente	Valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo	O	valor	de	todas	as	compras	que	o	cliente	faz	ao	longo	de	uma	vida	inteira	de	fidelidade.	Uma	boa	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	gera	sua	satisfação.	Por	sua	vez,	clientes	satisfeitos	permanecem	fiéis	e	falam	bem	da
empresa	e	de	seus	produtos.	Estudos	mostram	grandes	diferenças	entre	a	fidelidade	de	clientes	que	estão	menos	satisfeitos,	relativamente	satisfeitos	e	completamente	satisfeitos.	Mesmo	uma	pequena	queda	na	plena	satisfação	pode	gerar	uma	enorme	queda	na	fidelidade.	Assim,	o	objetivo	da	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	não	é	apenas
gerar	a	sua	satisfação,	mas	também	o	seu	encantamento.	A	recente	recessão	e	a	incerteza	econômica	que	a	seguiu	produziram	uma	forte	pressão	sobre	a	fidelidade	do	cliente.	Elas	criaram	uma	nova	percepção	no	que	se	refere	aos	gastos	dos	consumidores	que	perdurará	por	um	bom	tempo.	Estudos	recentes	mostram	que,	mesmo	com	a	economia
mais	robusta,	55%	dos	consumidores	norte-americanos	dizem	que	preferem	o	melhor	preço	à	melhor	marca.	Hoje,	cerca	de	50%	desses	consumidores	compram	marcas	próprias	regularmente,	como	parte	de	seu	comportamento	de	compra	regular,	ao	passo	que	no	início	da	década	de	1990	apenas	12%	o	faziam.	Cerca	de	dois	terços	deles	dizem	que,
atualmente,	compram	em	uma	loja	diferente	com	preços	mais	baixos	mesmo	se	isso	for	menos	conveniente.	Uma	pesquisa	também	mostra	que	é	cinco	vezes	mais	barato	manter	um	cliente	antigo	do	que	adquirir	um	novo.	Assim,	as	empresas	hoje	devem	formatar	suas	proposições	de	valor	de	maneira	ainda	mais	cuidadosa	e	tratar	bem	seus	clientes
lucrativos	para	mantê-los	fiéis.28	Perder	um	cliente	significa	perder	mais	do	que	uma	única	venda.	Significa	perder	o	valor	de	todas	as	compras	que	o	cliente	faria	ao	longo	de	uma	vida	inteira	de	fidelidade.	Veja	a	seguir	um	exemplo	clássico	de	valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo:29	Stew	Leonard,	dono	de	um	supermercado	altamente	lucrativo	com
quatro	lojas	em	Connecticut	e	Nova	York,	disse	uma	vez	que,	sempre	que	vê	um	cliente	aborrecido,	vê	também	50	mil	dólares	voando	de	sua	loja.	Por	quê?	Porque	seu	cliente	médio	gasta	cerca	de	100	dólares	por	semana,	compra	em	50	semanas	por	ano	e	fica	morando	nas	redondezas	por,	aproximadamente,	10	anos.	Se	esse	cliente	tiver	uma
experiência	ruim	e	passar	a	comprar	em	outro	supermercado,	Stew	Leonard	perderá	50	mil	dólares	em	receita	ao	longo	do	tempo.	E	a	perda	pode	ser	bem	maior	se	o	cliente	chateado	contar	sua	experiência	ruim	a	outros	clientes,	fazendo	com	que	também	abandonem	seu	estabelecimento.	Para	fazer	os	clientes	retornarem,	a	Stew	Leonard’s	criou	o
que	o	New	York	Times	apelidou	de	“Disneylândia	dos	laticínios”,	a	qual	inclui	pessoas	fantasiadas	de	personagens,	uma	agenda	de	entretenimento,	exposição	de	animais	e	robôs	espalhados	pelas	lojas.	Desde	seu	modesto	início	como	uma	pequena	loja	de	laticínios	em	1969,	a	Stew	Leonard’s	cresceu	em	um	ritmo	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	20
08/12/14	13:12	Capítulo	1	impressionante.	Foram	feitas	29	reformas	para	expandir	a	loja	original,	que	hoje	atende	mais	de	300	mil	clientes	por	semana.	Sua	legião	de	clientes	fiéis	é,	em	grande	parte,	resultado	de	sua	abordagem	apaixonada	para	o	atendimento	ao	cliente	—	“Regra	no	1:	o	cliente	tem	sempre	razão.	Regra	no	2:	se	o	cliente	não	tiver
razão,	releia	a	Regra	no	1”.	Stew	Leonard	não	está	sozinho	em	sua	avaliação	do	valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo.	A	Lexus,	por	exemplo,	estima	que	um	único	cliente	satisfeito	e	fiel	vale	mais	de	600	mil	dólares	em	vendas	ao	longo	do	tempo.	E	o	valor	ao	longo	do	tempo	estimado	de	um	jovem	consumidor	de	celular	é	de	26	mil	dólares.30	De	fato,
uma	empresa	pode	perder	dinheiro	em	uma	transação	específica,	mas	se	beneficiar,	e	muito,	de	um	relacionamento	duradouro.	Isso	significa	que	as	empresas	devem	mirar	alto	na	construção	de	relacionamento	com	os	clientes.	O	encantamento	dos	clientes	cria	um	relacionamento	emocional	com	a	marca,	não	apenas	uma	preferência	racional.	E	é	esse
relacionamento	que	faz	os	clientes	retornarem.	Crescimento	da	participação	de	cliente	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   21	p 	Valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo:	para	fazer	os	clientes	retornarem,	a	Stew	Leonard’s	criou	a	“Disneylândia	dos	laticínios”.	Regra	no	1:	o	cliente	tem	sempre	razão.	Regra	no	2:	se	o	cliente	não	tiver	razão,	releia
a	Regra	no	1.	Cortesia	da	Stew	Leonard’s	Além	de	reter	bons	clientes	para	capturar	seu	valor	ao	longo	do	tempo,	uma	boa	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	pode	ajudar	as	empresas	a	aumentar	sua	participação	de	cliente	—	a	participação	que	elas	obtêm	das	compras	do	cliente	em	suas	categorias	de	produto.	Assim,	os	bancos	querem	mais
“participação	na	carteira”	do	cliente,	os	supermercados	e	restaurantes	desejam	aumentar	sua	“participação	no	consumo	de	alimentos”,	os	fabricantes	de	automóveis	querem	maior	“participação	na	garagem”	e	as	companhias	aéreas	desejam	maior	“participação	nas	viagens”.	Para	aumentar	a	participação	de	cliente,	as	empresas	podem	oferecer	mais
variedade	aos	clientes	atuais.	Podem	também	criar	programas	de	vendas	cruzadas	e	vendas	incrementais,	com	o	intuito	de	negociar	mais	produtos	e	serviços	com	os	clientes	existentes.	Por	exemplo,	a	Amazon.com	é	altamente	habilidosa	em	alavancar	o	relacionamento	com	seus	173	milhões	de	clientes	para	aumentar	sua	participação	nos	gastos	de
cada	um:31	Participação	de	cliente	A	parcela	das	compras	do	cliente	que	uma	empresa	obtém	em	sua	categoria	de	produto.	Quando	entram	na	Amazon.com,	os	clientes	geralmente	gastam	mais	do	que	pretendiam.	E	a	Amazon	faz	de	tudo	para	que	isso	aconteça.	A	gigante	on-line	continua	ampliando	sua	variedade	de	produtos,	criando	um	local	ideal
para	compras	em	um	só	lugar.	E,	com	base	na	compra	de	cada	cliente	e	em	seu	histórico	de	busca,	a	empresa	lhe	recomenda	produtos	relacionados	que	podem	ser	de	seu	interesse.	Esse	sistema	de	recomendação	influencia	mais	de	30%	das	vendas.	O	Amazon	Prime,	o	engenhoso	programa	de	entrega	da	empresa,	também	ajudou	a	aumentar	sua
participação	na	carteira	dos	clientes.	Por	uma	taxa	anual	de	79	dólares,	os	membros	Prime	recebem	qualquer	produto	em	dois	dias,	independentemente	de	ser	um	simples	livro	ou	uma	TV	de	60	polegadas.	De	acordo	com	um	analista,	o	Amazon	Prime	“transforma	compradores	casuais	—	que	se	enchem	de	gratidão	por	terem	suas	compras	entregues,
como	prometido,	dois	dias	após	o	pedido	—	em	viciados	em	Amazon”.	Como	resultado,	após	se	tornarem	membros	Prime,	os	compradores	mais	do	que	triplicam	suas	compras	anuais	na	Amazon.com.	Estima-se	que	o	programa	de	entrega	seja	responsável	por	20%	das	vendas	da	Amazon.	Construção	de	customer	equity	Agora	podemos	ver	a
importância	não	apenas	de	adquirir	clientes,	mas	também	de	mantê-los	e	cultivá-los.	O	valor	de	uma	empresa	é	proveniente	do	valor	de	seus	clientes	atuais	e	futuros.	A	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	assume	uma	visão	de	longo	prazo.	As	empresas	não	querem	só	criar	clientes	lucrativos	—	elas	querem	“tê-los”	para	a	vida	inteira,	conquistar
uma	participação	maior	de	suas	compras	e	capturar	seu	valor	ao	longo	do	tempo.	O	que	é	customer	equity?	A	grande	meta	da	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	é	produzir	um	alto	customer	equity.32	O	customer	equity	consiste	no	total	do	valor	ao	longo	do	tempo	de	todos	os	clientes	atuais	e	potenciais	da	empresa.	Assim,	é	uma	medida	do	valor
futuro	da	base	de	clientes	da	empresa.	Sem	dúvida,	quanto	mais	fiéis	são	os	clientes	lucrativos	da	empresa,	maior	é	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	21	Customer	equity	Total	do	valor	ao	longo	do	tempo	de	todos	os	clientes	da	empresa.	08/12/14	13:12	22   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	o	seu	customer	equity.	O
customer	equity	pode	ser	uma	medida	melhor	do	desempenho	de	uma	empresa	do	que	as	vendas	atuais	ou	a	participação	de	mercado.	Isso	porque,	enquanto	as	vendas	e	a	participação	de	mercado	refletem	o	passado,	o	customer	equity	sugere	o	futuro.	Tomemos	o	exemplo	da	Cadillac:33	Nas	décadas	de	1970	e	1980,	a	Cadillac	tinha	alguns	dos
clientes	mais	fiéis	do	setor.	Para	toda	uma	geração	de	compradores	de	carro,	o	nome	Cadillac	definia	“O	padrão	mundial”.	A	participação	da	Cadillac	no	mercado	de	carros	de	luxo	atingiu	a	impressionante	marca	dos	51%	em	1976	e,	com	base	na	participação	de	mercado	e	nas	vendas,	o	futuro	da	marca	parecia	promissor.	Entretanto,	medidas	de
customer	equity	esboçavam	um	cenário	mais	sombrio.	Os	clientes	da	Cadillac	estavam	envelhecendo	(tinham,	em	média,	60	anos)	e	o	valor	médio	do	cliente	ao	longo	do	tempo	estava	caindo.	Muitos	compradores	da	Cadillac	estavam	em	seu	último	carro.	Assim,	apesar	de	a	Cadillac	ter	uma	boa	participação	de	mercado,	seu	customer	equity	não	era
bom.	Compare	essa	situação	com	a	da	BMW.	Sua	imagem	mais	jovial	e	vigorosa	não	a	fez	ganhar	a	primeira	guerra	por	participação	de	mercado,	contudo	lhe	proporcionou	clientes,	ao	mesmo	tempo,	mais	jovens	(com	cerca	de	40	anos	em	média)	e	com	valores	ao	longo	do	tempo	mais	altos.	Resultado:	nos	anos	seguintes,	a	participação	de	mercado	e
os	lucros	da	BMW	subiram	muito,	ao	passo	que	o	sucesso	da	Cadillac	diminuiu	—	a	BMW	superou	a	Cadillac	na	década	de	1980.	Nos	últimos	anos,	a	Cadillac	tem	se	esforçado	para	trazer	sua	marca	de	volta	à	moda,	voltando-se	para	p 	Gestão	do	customer	equity:	para	aumentar	o	valor	do	cliente	ao	uma	geração	mais	jovem	de	consumidores	com
novos	modelos	de	longo	do	tempo,	a	Cadillac	está	tentando	trazer	sua	marca	de	volta	alto	desempenho,	mais	provocativos.	A	marca	agora	se	posiciona	à	moda,	voltando‑se	para	uma	geração	mais	jovem	de	consumidores	como	“O	novo	padrão	mundial”,	com	discursos	de	marketing	bacom	novos	modelos	de	alto	desempenho,	mais	provocativos.	seados
em	“poder,	desempenho,	design”.	Como	resultado,	após	©michael	Edwards.	Cortesia	de	Veda	Partalo.	décadas	de	queda,	as	vendas	da	empresa	aumentaram	36%	ao	longo	dos	últimos	três	anos.	Moral	da	história:	as	empresas	não	devem	se	preocupar	apenas	com	as	vendas	atuais	e	a	participação	de	mercado.	O	valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo	e	o
customer	equity	são	o	que	definem	o	jogo.	Construção	de	relacionamentos	certos	com	clientes	certos	Lucratividade	potencial	As	empresas	devem	gerenciar	cuidadosamente	o	customer	equity.	Elas	devem	ver	os	clientes	como	ativos	que	precisam	ser	administrados	e	maximizados.	Entretanto,	nem	todos	os	clientes	—	nem	mesmo	todos	os	clientes	fiéis
—	são	bons	investimentos.	Surpreendentemente,	alguns	clientes	fiéis	podem	não	ser	lucrativos	e	alguns	clientes	não	fiéis	podem	ser	lucrativos.	Quais	clientes	a	empresa	deve	adquirir	e	reter?	A	empresa	pode	classificar	os	clientes	tendo	em	vista	sua	lucratividade	potencial	e	administrar	seu	relacionamento	com	eles	de	acordo	com	isso.	A	Figura	1.5
classifica	os	clientes	em	quatro	grupos	de	relacionamento,	segundo	sua	lucratividade	e	sua	fidelidade	projetada.34	Cada	grupo	requer	uma	estratégia	diferente	de	gestão	de	relacionamento.	Os	estranhos	apresentam	baixa	lucratividade	poAlta	tencial	e	pouca	fidelidade	projetada.	Há	pouca	correspondência	Verdadeiros	entre	as	ofertas	da	empresa	e
as	necessidades	desses	clientes.	A	Borboletas	amigos	estratégia	de	gestão	de	relacionamento	para	eles	é	simples:	não	invista	nada	neles.	As	borboletas	são	potencialmente	lucrativas,	mas	não	são	fiéis.	Há	uma	boa	correspondência	entre	as	ofertas	da	empresa	e	as	necessidades	desses	clientes.	Entretanto,	como	as	borboletas	na	Estranhos	Mariscos
vida	real,	é	possível	apreciá-los	somente	por	um	momento	—	logo	eles	vão	embora.	Um	exemplo	de	borboleta	são	os	investiBaixa	dores	do	mercado	de	ações	que	negociam	ações	com	frequência	e	em	grande	quantidade,	mas	que	gostam	de	ir	atrás	dos	meCurto	prazo	Longo	prazo	lhores	negócios	sem	construir	um	relacionamento	regular	com
Fidelidade	projetada	nenhuma	empresa	de	corretagem.	Os	esforços	para	transformar	Figura	1.5 	Grupos	de	relacionamento	com	o	cliente.	borboletas	em	clientes	fiéis	raramente	dão	certos.	Em	vez	disso,	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	22	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   23	a	empresa	deve	beneficiar-se
das	borboletas	enquanto	pode.	Deve	criar	transações	satisfatórias	e	lucrativas	com	elas,	conquistando	a	maior	parcela	possível	de	seus	negócios	no	curto	período	em	que	comprarem	seus	produtos.	Depois,	deve	parar	de	investir	nelas	até	a	próxima	vez	que	se	aproximarem.	Os	verdadeiros	amigos	são	tanto	lucrativos	como	fiéis.	Há	uma	grande
correspondência	entre	as	necessidades	desses	clientes	e	as	ofertas	da	empresa.	A	empresa	quer	fazer	contínuos	investimentos	em	relacionamento	para	encantar	esses	clientes,	bem	como	para	retê-los	e	cultivá-los.	Ela	quer	transformar	os	verdadeiros	amigos	em	verdadeiros	adeptos,	que	retornam	regularmente	e	comentam	com	outras	pessoas	sobre
suas	boas	experiências	com	a	empresa.	Os	mariscos	são	clientes	altamente	fiéis,	mas	não	muito	lucrativos.	Há	uma	correspondência	limitada	entre	as	necessidades	desses	clientes	e	as	ofertas	da	empresa.	Um	exemplo	de	craca	são	os	pequenos	clientes	de	um	banco	que	fazem	movimentações	regulares,	mas	não	geram	retornos	suficientes	para	cobrir
os	custos	de	manutenção	de	sua	conta.	Como	os	mariscos	no	casco	de	um	navio,	esses	clientes	causam	estragos.	Os	mariscos	talvez	sejam	os	clientes	mais	problemáticos.	A	empresa	deve	ser	capaz	de	aumentar	a	lucratividade	desses	clientes	vendendo-lhes	mais,	elevando	suas	taxas	ou	reduzindo	os	serviços	a	eles	oferecidos.	Contudo,	se	não	puderem
se	tornar	lucrativos,	eles	devem	ser	“dispensados”.	Temos	aqui	um	importante	ponto:	diferentes	tipos	de	clientes	requerem	diferentes	estratégias	de	gestão	de	relacionamento.	A	meta	é	criar	relacionamentos	certos	com	clientes	certos.	Mudanças	no	cenário	de	marketing	Todos	os	dias	mudanças	drásticas	ocorrem	no	mercado.	Como	observa	Richard
Love,	da	HP:	“O	ritmo	da	mudança	é	tão	rápido	que	a	capacidade	de	mudar	se	tornou	uma	vantagem	competitiva”.	Yogi	Berra,	o	lendário	receptor	e	treinador	do	New	York	Yankees,	resumiu	isso	de	modo	mais	simples	quando	disse:	“O	futuro	não	é	mais	o	que	costumava	ser”.	À	medida	que	o	mercado	muda,	aqueles	que	o	atendem	também	devem
mudar.	Nesta	seção,	analisamos	as	principais	tendências	e	forças	que	estão	mudando	o	cenário	do	marketing	e	desafiando	as	suas	estratégias.	Examinaremos	cinco	grandes	acontecimentos:	as	mudanças	no	ambiente	econômico,	a	era	digital,	o	crescimento	do	marketing	sem	fins	lucrativos,	a	rápida	globalização	e	o	apelo	por	mais	ética	e
responsabilidade	social.	Objetivo	5	t Descrever	as	principais	tendências	e	forças	que	estão	mudando	o	cenário	do	marketing	nessa	era	de	relacionamentos.	As	mudanças	no	ambiente	econômico	No	início	de	2008,	a	economia	dos	Estados	Unidos	e	a	do	mundo	vivenciaram	uma	grande	recessão,	uma	assombrosa	crise	econômica	diferente	de	tudo	que
se	tinha	notícia	desde	a	Grande	Depressão	da	década	de	1930.	O	mercado	de	ações	afundou	e	trilhões	de	dólares	de	valor	de	mercado	simplesmente	desapareceram.	A	crise	financeira	deixou	os	atordoados	consumidores	sem	dinheiro	e	sem	confiança,	à	medida	que	se	deparavam	com	perdas	na	renda,	uma	severa	diminuição	do	crédito,	queda	no	valor
dos	imóveis	e	aumento	do	desemprego.	A	grande	recessão	levou	muitos	consumidores	a	repensar	suas	prioridades	em	termos	de	gastos	e	a	reduzir	suas	compras.	Após	duas	décadas	de	gastos	excessivos,	os	consumidores	apertaram	o	cinto	e	mudaram	suas	atitudes	e	seus	hábitos	de	compra.	Mais	do	que	uma	mudança	temporária,	os	valores	e	os
padrões	de	consumo	do	novo	consumidor	provavelmente	permanecerão	por	muitos	anos.	Mesmo	com	a	economia	mais	forte,	os	consumidores	continuam	gastando	de	maneira	mais	cuidadosa	e	conscienciosa	(veja	o	Marketing	Real	1.2).	Em	resposta	a	isso,	empresas	de	todos	os	setores	—	de	lojas	de	descontos,	como	o	Target,	a	marcas	de	p 	No	atual
ambiente	econômico,	em	suas	proposições	de	valor,	as	empresas	deluxo,	como	a	Lexus	—	têm	alinhado	suas	estratégias	vem	enfatizar	o	valor.	O	Target	passou	a	focar	menos	no	lado	“Pague	menos”	de	sua	de	marketing	com	as	novas	realidades	econômicas.	proposição	de	valor	—	“Espere	mais.	Pague	menos”.	Mais	do	que	nunca,	as	empresas	estão
enfatizando	o	Associated	Press	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	23	08/12/14	13:12	24   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	valor	em	suas	proposições	de	valor.	Elas	estão	se	concentrando	no	valor	do	dinheiro,	na	praticidade	e	na	durabilidade	em	suas	ofertas	de	produto	e	discursos	de	marketing.	Por	exemplo,	durante	anos
o	Target	focou	muito	mais	no	lado	“Espere	mais”	de	sua	proposição	de	valor	—	“Espere	mais.	Pague	menos”.	Sua	imagem	de	“loja	de	descontos	chique”,	cuidadosamente	cultivada,	o	diferenciava	bem	do	agressivo	posicionamento	de	“preço	mais	baixo”	do	Walmart.	Mas,	quando	a	economia	entrou	em	crise,	muitos	consumidores	ficaram	preocupados
com	o	fato	de	o	sortimento	mais	bacana	e	o	marketing	moderno	do	Target	significarem	preços	mais	altos,	e	o	desempenho	da	empresa	caiu.	O	Target,	então,	se	voltou	para	a	outra	metade	de	seu	slogan	(“Pague	menos”),	assegurando-se	de	que	seus	preços	estavam	alinhados	aos	do	Walmart	e	os	consumidores	sabiam	disso.	Embora	ainda	moderno,	o
marketing	do	Target	agora	enfatiza	mais	a	questão	da	economia	e	do	preço.	“Temos	muito	espaço	de	manobra	entre	‘Espere	mais’	e	‘Pague	menos’”,	diz	o	principal	executivo	de	marketing	do	Target.	Hoje,	“acreditamos	que	invalidamos	a	questão	da	percepção	do	preço”,	assinala	o	executivo.35	Na	hora	de	se	ajustar	à	nova	economia,	as	empresas
podem	ficar	tentadas	a	cortar	o	orçamento	de	marketing	e	reduzir	preços,	em	um	esforço	para	persuadir	os	clientes	mais	econômicos	a	abrir	sua	carteira.	Entretanto,	apesar	da	diminuição	dos	custos	e	do	oferecimento	de	descontos	selecionados	serem	importantes	táticas	de	marketing,	profissionais	de	marketing	competentes	sabem	que	fazer	cortes
em	pontos	errados	pode	prejudicar	a	imagem	da	marca	e	o	relacionamento	com	os	clientes	no	longo	prazo.	O	desafio	consiste	em	equilibrar	a	proposição	de	valor	da	marca	com	os	tempos	atuais,	ao	mesmo	tempo	em	que	o	equity	é	intensificado	no	longo	prazo.	“Uma	recessão	gera	vencedores	e	perdedores	da	mesma	forma	que	um	tempo	de
prosperidade	econômica	o	faz”,	assinala	um	economista.	“Quando	uma	recessão	acaba,	quando	as	coisas	caminham	para	a	estabilidade	e	o	mundo	parece	cheio	de	possibilidades	de	novo,	seu	posicionamento	no	grupo	da	competitividade	vai	depender	do	quão	habilmente	você	gerenciou	[durante	os	tempos	difíceis]”.36	Assim,	nos	tempos	complicados,
em	vez	de	reduzir	os	preços,	muitas	empresas	os	seguraram	e	explicaram	por	que	suas	marcas	os	valiam.	E,	em	vez	de	cortar	orçamento	de	marketing,	empresas	como	McDonald’s,	Hyundai	e	General	Mills	mantiveram	ou	até	mesmo	aumentaram	seus	gastos	com	ele,	o	que	as	deixou	mais	fortes	quando	a	economia	se	fortaleceu.	Em	tempos
econômicos	incertos,	a	meta	é	construir	participação	de	mercado	e	sólido	relacionamento	com	clientes	à	custa	de	concorrentes	que	partem	para	a	redução.	A	era	digital	O	crescimento	explosivo	da	tecnologia	digital	mudou	completamente	a	maneira	como	vivemos	—	como	nos	comunicamos,	compartilhamos	informações,	aprendemos,	compramos	e	nos
entretemos.	Isso,	por	sua	vez,	impactou	bastante	o	modo	como	as	empresas	entregam	valor	para	seus	clientes.	Para	o	bem	ou	para	o	mal,	a	tecnologia	se	tornou	algo	indispensável	em	nossa	vida:37	Karl	e	Dorsey	Gude	ainda	se	lembram	das	manhãs	mais	simples,	em	que	costumavam	conversar	enquanto	tomavam	o	café	da	manhã	e	liam	o	jornal	e
competiam	apenas	com	a	televisão	pela	atenção	de	seus	dois	filhos	adolescentes.	Hoje,	Karl	levanta	e,	imediatamente,	verifica	seus	e-mails	corporativos	e	sua	conta	no	Facebook	e	no	Twitter.	Dorsey	abre	seu	notebook	logo	depois	do	café	da	manhã.	Os	filhos	dos	Gude	dormem	com	seu	telefone	perto	da	cama	e	começam	o	dia	com	uma	mensagem	de
texto	de	Karl,	em	vez	de	com	um	despertador.	“Eu	podia	simplesmente	subir	as	escadas,	mas	eles	sempre	respondem	às	mensagens”,	diz	Karl.	Bem-vindo	à	era	digital.	Como	observado,	a	comunicação	digital	é	mais	valiosa	do	que	a	questão	sanitária:	hoje,	temos	5,3	bilhões	de	celulares	em	uso	e	apenas	4,3	bilhões	de	banheiros.	p 	Na	era	digital,	para
o	bem	ou	para	o	mal,	a	tecnologia	é	algo	indispensável	em	nossa	vida.	A	explosão	tecnológica	oferece	novas	e	interessantes	oportunidades	para	as	empresas.	David	Sacks/Getty	Images	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	24	A	era	digital	proporcionou	às	empresas	novas	e	interessantes	formas	não	só	de	aprender	sobre	os	clientes	e	rastreá-los,	mas
também	de	criar	produtos	e	serviços	customizados	de	acordo	com	suas	necessidades	individuais.	A	tecnologia	digital	também	gerou	uma	nova	onda	de	ferramentas	de	comunicação,	propaganda	e	construção	de	relacionamento	—	ferramentas	estas	que	vão	de	propaganda	on-line	e	compartilhamento	de	vídeos	a	redes	sociais	e	aplicativos	para
smartphones.	Com	a	movimentação	digital,	as	empresas	não	podem	mais	esperar	que	os	consumidores	sempre	as	procurem.	Também	não	podem	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   25	Marketing	Real	1.2	A	nova	era	do	consumo	mais	sensato	A	grande	recessão	entre	2008	e	2009	e	suas	consequências	mexeram	com
os	consumidores	norte-americanos.	A	falência	do	setor	imobiliário,	a	redução	do	crédito,	a	alta	do	desemprego	e	a	quebra	do	mercado	de	ações	levaram	embora	as	economias	e	a	confiança	dos	consumidores,	que	por	anos	operaram	na	base	da	filosofia	“compre	agora,	pague	depois”,	buscando	casas	maiores,	carros	maiores	e	marcas	melhores.	A
realidade	da	nova	economia	forçou	os	consumidores	a	rever	seus	gastos,	realinhando-os	a	sua	renda,	e	a	repensar	suas	prioridades	de	compra.	Pessoas	de	todos	os	segmentos	de	renda	frearam	seus	gastos,	postergaram	grandes	compras,	buscaram	descontos	e	prepararam-se	para	aguentar	a	pior	crise	econômica	desde	a	grande	depressão,	que
arrasou	o	mundo	de	seus	pais	ou	avós.	Na	era	pós-recessão	de	hoje,	a	renda	e	os	gastos	do	consumidor	estão,	novamente,	em	alta.	Contudo,	com	o	fortalecimento	da	economia,	em	vez	voltar	a	seus	velhos	padrões	de	gasto,	os	norte-americanos	estão	mostrando	um	entusiasmo	pela	frugalidade	não	visto	há	décadas.	O	consumo	sensato	voltou,	e	ele
pode	ter	chegado	para	ficar.	A	mudança	de	comportamento	não	tem	a	ver	apenas	com	menos	gastos.	A	nova	ética	de	consumo	aponta	para	um	estilo	de	vida	mais	simples	e	um	maior	valor	para	o	dinheiro.	Ele	é	voltado	para	se	viver	com	menos	—	consertar	alguma	coisa	você	mesmo	em	vez	de	comprar	uma	nova,	preparar	um	almoço	em	vez	de	comer
fora,	gastar	um	tempo	maior	em	lojas	de	descontos	ou	partir	para	as	marcas	próprias.	Apesar	da	recuperação	de	seus	recursos,	os	consumidores	estão	agora	recortando	mais	cupons,	usando	menos	seus	cartões	de	crédito	e	colocando	mais	dinheiro	no	banco.	Por	exemplo,	não	muito	tempo	atrás,	a	professora	de	yoga,	Gisele	Sanders,	comprava	na
Nordstrom	em	Portland,	Oregon,	e	não	pensava	duas	vezes	antes	de	pagar	30	dólares	por	uma	garrafa	de	Chianti	para	acompanhar	o	jantar.	Isso	foi	antes	da	recessão,	quando	seu	marido,	um	corretor	imobiliário,	começou	a	sentir	o	impacto	da	lentidão	na	venda	de	imóveis.	Hoje,	mesmo	com	a	economia	aquecida,	Sanders	escolhe	vinhos	no	mercado
de	10	dólares	ou	menos	por	garrafa,	compra	roupas	usadas	e	segue	o	conselho	de	sua	mãe,	desligando	o	termostato	no	inverno.	“Demorou	para	acontecer”,	disse	ela.	“Nós	estávamos	em	um	nível	muito	alto	antes.”	Essa	nova	sensatez	na	hora	da	compra	é	mais	do	que	apenas	um	modismo	—	a	maioria	dos	especialistas	concorda	que	o	impacto	da
grande	recessão	pendurará	no	futuro.	A	nova	frugalidade	parece	ser	uma	mudança	duradoura	no	estilo	de	vida,	baseada	em	uma	ampla	reavaliação	de	valores.	A	velha	expressão	“compre	até	não	poder	mais”	foi	substituída	por	“não,	hoje	não”.	A	dor	da	grande	recessão	levou	muitos	consumidores	a	reconsiderar	sua	definição	de	vida	boa,	mudando	a
maneira	como	eles	compram,	vendem	e	vivem	na	sociedade	pós-recessão.	“As	pessoas	estão	descobrindo	a	felicidade	em	valores	antigos	—	prudência	com	os	recursos	financeiros,	economias,	realização	de	projetos	do	tipo	faça	você	mesmo,	desenvolvimento	pessoal,	muito	trabalho,	fé,	comunidades	—	bem	como	em	atividades	e	relacionamentos	fora	do
domínio	do	consumo”,	diz	John	Gerzema,	diretor	de	insights	da	agência	de	publicidade	Young	&	Rubicam,	que	mantém	um	dos	maiores	banco	de	dados	do	mundo	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	25	com	informações	sobre	as	atitudes	dos	consumidores.	O	que	Gerzema	chama	de	“mudança	nos	gastos”	é	o	fato	de	os	consumidores,	hoje,	se	sentirem
desconfortáveis	com	dívidas	e	gastos	em	excesso	e	serem	céticos	com	relação	a	valores	materialistas.	“De	agora	em	diante,	as	compras	serão	mais	ponderadas.	Estamos	deixando	o	consumo	de	lado,	o	consumo	irracional,	e	caminhando	para	o	consumo	consciente.”	A	maioria	dos	consumidores	vê	a	nova	frugalidade	como	uma	boa	coisa.	Uma	recente
pesquisa	mostrou	que	78%	das	pessoas	acham	que	a	recessão	mudou	seus	hábitos	de	gasto	para	melhor.	Em	outra	pesquisa,	79%	dos	consumidores	concordaram	com	a	afirmação:	“Eu	me	sinto	muito	melhor	em	relação	ao	modo	como	eu	compro	agora	do	que	como	eu	comprava	há	dois	anos”.	Cerca	de	65%	dos	norte-americanos	sentem	que“desde	a
recessão	eu	percebo	que	sou	mais	feliz	com	um	estilo	de	vida	mais	simples”.	De	acordo	com	um	pesquisador:	“Eles	olham	para	seus	antigos	hábitos	de	gasto	e	se	sentem	um	pouco	constrangidos	pelo	seu	comportamento.	Assim,	embora	o	consumo	[não]	possa	ser	tão	despreocupado	e	divertido	como	era	antes,	os	consumidores	parecem	gostar	de	sua
nova	percepção,	consciência	e	resistência”.	Por	exemplo,	Sindi	Card,	do	Maine,	diz	que	o	emprego	de	seu	marido	está	seguro	agora.	No	entanto,	como	o	casal	tem	dois	filhos	na	faculdade,	mesmo	em	uma	economia	mais	aquecida,	ela	consertou	sozinha	sua	secadora	de	roupas	com	mais	de	20	anos	de	uso.	Isso	representou	uma	grande	mudança	em
relação	ao	passado,	quando	ela	jogaria	fora	o	modelo	antigo	e	compraria	um	novo.	Com	a	ajuda	de	um	site	voltado	para	conserto	de	eletrodomésticos,	Sindi	economizou	centenas	de	dólares.	“Todos	nós	precisamos	encontrar	um	meio	de	viver	com	nossos	recursos”,	disse	ela.	Esses	novos	valores	de	gasto	não	significam	que	as	pessoas	se	resignaram	a
viver	de	privações.	À	medida	que	a	economia	melhora,	os	consumidores	voltam	a	se	envolver	em	compras	mais	luxuosas	e	com	tíquete	maior,	mas	de	modo	mais	sensato.	“Estamos	vivenciando	o	surgimento	do	que	chamamos	de	‘imprudência	p 	Com	o	fortalecimento	da	economia,	em	vez	voltar	a	seus	velhos	padrões	de	gasto,	os	norte‑americanos
estão	mostrando	um	entusiasmo	pela	frugalidade	não	visto	há	décadas.	Os	gastos	mais	sensatos	podem	ter	chegado	para	ficar.	Igor	Kisselev/Shutterstock.com	08/12/14	13:12	26   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	consciente’,	em	que	os	consumidores	planejam	gastos	pequenos	ou	grandes”,	diz	o	pesquisador.	É	como	uma
pessoa	em	dieta	que	evita	ingerir	calorias	comendo	corretamente	a	semana	toda	e,	então,	relaxa	na	sexta-feira	à	noite.“Mas	as	pessoas	estão	mais	conscientes	em	relação	a	seus	gastos	(e	aos	dos	outros).	Assim,	o	luxo	está	[de	novo]	na	lista	do	que	consumir,	mas	as	pessoas	estão	assumindo	uma	posição	mais	consciente	no	que	se	refere	a	como,	onde
e	com	o	que	elas	gastam”.	O	que	a	nova	era	nos	gastos	do	consumidor	significa	para	as	empresas?	Independentemente	de	se	tratar	de	produtos	do	dia	a	dia	(como	cereais	e	detergentes)	ou	itens	caros	(como	café	da	Starbucks	e	diamantes),	as	empresas	claramente	devem	explicitar	sua	proposição	de	valor,	mostrando	o	que	faz	suas	marcas	valerem	o
suado	dinheiro	do	cliente.	A	frugalidade	está	em	alta;	o	valor	está	sob	atenta	observação.	Para	as	empresas,	não	se	trata	de	reduzir	custos	e	preços.	Em	vez	disso,	elas	devem	utilizar	uma	abordagem	diferente	para	alcançar	os	pragmáticos	consumidores	de	hoje:	chegue	antes	e	prove	o	valor	de	seus	produtos.	De	acordo	com	Howard	Schultz,	CEO	da
Starbucks:	Está	havendo	uma	imensa	mudança	no	comportamento	do	consumidor.	Hoje,	[as	empresas]	devem	se	voltar	para	o	cliente	de	um	modo	diferente	do	que	faziam	há	dois	ou	três	anos.	E	nem	tudo	é	baseado	no	valor.	Cortar	preços	ou	colocar	as	coisas	em	promoção	não	é	uma	estratégia	de	negócios	sustentável...	Você	não	consegue	cortar
custos	em	um	nível	suficiente	para	salvaguardar	seu	caminho	à	prosperidade.	Eu	acho	que	a	questão	é	a	seguinte:	qual	a	sua	relevância	na	vida	do	novo	consumidor?	Quem	se	destaca	mais	dentro	daquilo	em	que	os	clientes	vão	gastar	seu	dinheiro?	Até	mesmo	a	De	Beers,	que	comercializa	diamantes,	ajustou	sua	antiga	proposição	de	valor	“Um
diamante	é	para	sempre”	a	seus	dias	mais	sensatos.	Um	anúncio,	intitulado	“Viva	o	menos”,	faz	a	compra	de	seu	próximo	diamante	parecer	—	veja	só	—	algo	muito	útil.	Embora	a	compra	de	um	diamante	possa	ser	muito	cara	em	um	primeiro	momento,	trata-se	de	algo	que	você	nunca	terá	que	substituir	ou	descartar.	Como	sugere	um	velho	filme	com
James	Bond,	os	diamantes	são	eternos.	Fontes:	Extratos,	citações	e	outras	informações	retirados	de	Nin-Hai	Tsneg,	“Why	dollar	stores	are	thriving,	even	post-recession”,	Fortune,	2	abr.	2012,	;	Gregg	Fairbrothers	e	Catalina	Gorla,	“The	decline	and	rise	of	thrift”,	Forbes,	23	abr.	2012,	;	Mark	Dolliver,	“Will	traumatized	consumers	ever	recover?”,
Adweek,	22	mar.	2010,	;	Dan	Sewell,	“New	frugality	emerges”,	Washington	Times,	1	dez.	2008;	John	Gerzema,	“How	U.S.	consumers	are	steering	the	spend	shift”,	Advertising	Age,	11	out.	2010,	p.	26;	Bobbie	Gossage,	“Howard	Schultz,	I’m	getting	a	second	shot”,	Inc.,	abr.	2011,	p.	52-53;	Kathleen	Madigan,	“For	lasting	recovery,	savings	as	important
as	spending”,	Wall	Street	Journal,	1	mar.	2012,	.	Internet	Uma	vasta	rede	pública	que	conecta	usuários	de	todos	os	tipos,	ao	redor	do	mundo,	não	só	entre	si,	mas	também	a	um	enorme	repositório	de	informações.	controlar	toda	hora	as	conversas	sobre	suas	marcas.	O	novo	mundo	digital	faz	ser	fácil	para	os	consumidores	carregarem,	onde	quer	que
forem,	uma	informação	de	marketing	retirada	de	uma	propaganda	ou	do	site	de	uma	marca	e	a	compartilharem	com	seus	amigos.	Mais	do	que	acréscimos	aos	canais	de	marketing	tradicionais,	as	novas	mídias	digitais	precisavam	estar	totalmente	integradas	aos	esforços	da	empresa	para	construir	relacionamento	com	os	clientes.	A	mais	incrível
tecnologia	digital	é	a	Internet.	Hoje,	quase	78%	dos	norte-americanos	adultos	têm	acesso	à	Internet.	Desse	total,	91%	verifica	seus	e-mails,	84%	procura	mapas	e	orientações	de	trajeto,	76%	lê	notícias,	64%	se	relaciona	com	amigos	e	colegas	em	redes	sociais	como	o	Facebook	e	o	LinkedIn	e	61%	faz	transações	bancárias.	Muitos	especialistas
acreditam	que,	em	2020,	a	Internet	será	acessada	principalmente	por	meio	de	um	dispositivo	móvel	operado	por	voz,	toque	e	até	mesmo	por	pensamento	ou	“interação	humano-computador	controlada	pela	mente”.38	Atualmente,	o	marketing	on-line	é	a	forma	de	marketing	que	cresce	mais	rápido.	De	fato,	hoje	em	dia,	é	difícil	encontrar	uma	empresa
que	não	utilize	a	Internet	de	maneira	significativa.	Além	das	empresas	só	de	cliques	(as	ponto-com),	a	maioria	das	organizações	tradicionais,	de	“tijolos	e	cimento”,	passou	a	ser	de	“cliques	e	cimento”.	Elas	se	aventuraram	on-line	para	atrair	novos	clientes	e	construir	relacionamentos	mais	fortes	com	os	existentes.	Hoje,	71%	dos	norte-americanos	on-
line	utilizam	a	Internet	para	fazer	compras.	Em	2012,	os	gastos	on-line	dos	consumidores	atingiram	161,5	bilhões	de	dólares	—	mais	de	13%	a	mais	do	que	no	ano	anterior.39	E	o	comércio	eletrônico	business-to-business	(B2B)	também	está	crescendo	muito.	Assim,	a	explosão	tecnológica	está	proporcionando	novas	e	interessantes	oportunidades	para
as	empresas.	Exploraremos	o	impacto	das	tecnologias	de	marketing	digital	em	capítulos	posteriores,	especialmente	no	17.	O	crescimento	do	marketing	sem	fins	lucrativos	Nos	últimos	anos,	o	marketing	se	tornou	parte	importante	das	estratégias	de	muitas	organizações	sem	fins	lucrativos,	como	faculdades,	hospitais,	museus,	zoológicos,	orquestras
sinfônicas	e	até	mesmo	igrejas.	Nos	Estados	Unidos,	as	organizações	sem	fins	lucrativos	enfrentam	uma	forte	competição	por	apoio	e	novos	membros,	e	o	marketing	pode	ajudá-las	a	atrair	apoio,	membros	e	fundos.	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	26	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   27	Por	exemplo,	o	St.	Jude
Children	Research	Hospital	tem	uma	missão	especial:	“Descobrir	curas.	Salvar	crianças”.	Apontado	como	a	instituição	de	caridade	mais	confiável	dos	Estados	Unidos	pela	Harris	Interactive,	o	St.	Jude	atende	a	cerca	de	5,7	mil	pacientes	por	ano	e	é	o	melhor	hospital	especializado	em	câncer	infantil	do	país.	O	mais	especial	é	que	o	St.	Jude	não	nega
nenhum	tratamento	às	crianças	por	questões	financeiras	—	as	famílias	jamais	precisam	pagar	por	tratamentos	que	não	são	cobertos	pelo	plano	de	saúde.	E	como	o	St.	Jude	sustenta	seu	orçamento	diário	de	1,7	milhão	de	dólares?	Ele	levanta	fundos	por	meio	de	um	marketing	vigoroso:40	No	último	inverno,	para	todo	lugar	que	olhou,	você	viu	alguma
coisa	sobre	o	hospital	St.	Jude	Children:	em	anúncios	institucionais,	no	programa	American	Chopper	do	Discovery	Channel,	no	broche	dos	apresentadores	da	Fox	Sports,	no	feed	de	notícias	do	Facebook	e	no	caixa	de	importantes	varejistas	—	do	Target	à	pizzaria	Domino’s,	passando	pela	William-Sonoma.	Isso	não	aconteceu	por	acaso.	Na	verdade,	é
resultado	de	um	marketing	muito	forte.	O	St.	Jude	foca	uma	ampla	gama	de	consumidores	utilizando	um	mix	de	marketing	de	eventos,	endosso	de	celebridades	e	parcerias	corporativas.	Seus	esforços	para	levantar	fundos	incluem	de	tudo:	de	propagandas	institucionais	e	uma	elaborada	presença	na	Internet	aos	mais	diversos	projetos.	****Mais	de	50
patrocinadores	corporativos	—	incluindo	Target,	Domino’s,	William-Sonoma,	Regal	Cinemas	e	Expedia	—	participam	da	campanha	anual	do	St.	Judes	“Agradeça	e	ofereça”,	que	pede	aos	consumidores	que	“agradeçam	pelas	crianças	saudáveis	em	sua	vida	e	ofereçam	para	aquelas	que	não	são”.	As	empresas	doam	uma	parte	de	suas	vendas	ou	pedem
aos	consumidores	para	fazerem	doações	no	caixa.	Por	meio	desse	amplo	alcance,	o	St.	Judes	angaria	centenas	de	milhões	de	dólares	por	ano	—	somente	em	2011,	o	hospital	arrecadou	cerca	de	700	milhões.	Agências	governamentais	também	têm	demonstrado	maior	interesse	pelo	marketing.	Por	exemplo,	nos	Estados	Unidos,	as	Forças	Armadas
possuem	um	plano	de	marketing	para	atrair	recrutas	a	seus	diferentes	serviços.	Além	disso,	vários	órgãos	do	governo	norte-americano	estão	desenvolvendo	campanhas	de	marketing	social	para	estimular	o	uso	racional	da	energia	e	a	preocupação	com	o	meio	ambiente	ou	para	desestimular	o	tabagismo,	o	consumo	excessivo	de	bebidas	alcoólicas	e	o
uso	de	drogas.	Até	mesmo	o	serviço	postal	do	país,	antes	um	tanto	ultrapassado,	tem	desenvolvido	um	marketing	inovador	para	vender	selos	comemorativos,	promover	seus	serviços	de	entregas	rápidas	e	melhorar	sua	imagem,	mostrando-se	uma	organização	mais	moderna	e	competitiva.	No	total,	o	governo	norte-americano	é	o	28o	maior	anunciante
dos	Estados	Unidos,	com	um	orçamento	anual	de	propaganda	que	supera	a	marca	de	1,1	bilhão	de	dólares.41	A	rápida	globalização	Conforme	redefinem	seus	relacionamentos	com	os	clientes,	os	profissionais	de	marketing	também	desenvolvem	uma	nova	visão	sobre	a	forma	como	se	conectam	com	o	mundo	mais	amplo	que	os	cerca.	Hoje,
praticamente	toda	empresa,	seja	ela	grande	ou	pequena,	esbarra	de	alguma	maneira	na	concorrência	global.	A	floricultura	do	bairro	compra	suas	flores	de	viveiros	do	México,	enquanto	um	grande	fabricante	de	eletrônicos	norte-americano	concorre	em	seu	mercado	doméstico	com	gigantescas	empresas	coreanas.	Um	novato	varejista	da	Internet	se	vê
recebendo	pedidos	de	todas	as	partes	do	mundo,	ao	mesmo	tempo	em	que	um	fabricante	de	bens	de	consumo	norte-americano	lança	produtos	em	mercados	emergentes	no	exterior.	As	empresas	norte-americanas	têm	sido	desafiadas	em	casa	pelo	marketing	inteligente	das	multinacionais	europeias	e	asiáticas.	Empresas	como	Toyota,	Nokia,	Nestlé	e
Samsung	têm,	com	frequência,	superado	suas	concorrentes	norte-americanas	dentro	dos	Estados	Unidos.	De	maneira	semelhante,	em	uma	grande	variedade	de	setores,	empresas	norte-americanas	têm	desenvolvido	operações	verdadeiramente	globais,	fabricando	e	vendendo	seus	produtos	no	mundo	inteiro.	O	McDonald’s,	a	quintessência	norte-
americana,	atende	hoje	a	68	milhões	de	consumidores	diariamente,	em	mais	de	33	mil	restaurantes	espalhados	por	119	países	—	68%	de	suas	receitas	provêm	de	fora	dos	Estados	Unidos.	A	Nike	opera	em	mais	de	180	países,	e	as	vendas	feitas	fora	dos	Estados	Unidos	respondem	por	65%	de	suas	vendas	mundiais.42	Hoje	em	dia,	as	empresas	não
estão	apenas	vendendo	mais	de	seus	produtos	produzidos	localmente	em	mercados	internacionais:	elas	também	estão	comprando	mais	componentes	e	suprimentos	no	exterior.	Nota	da	tradutora:	Entre	os	mais	diversos	projetos,	estão:	“até	um	projeto	que	ensina	as	crianças	a	valorizar	a	segurança	no	trânsito,	um	programa	que	ajuda	os	alunos	do
ensino	fundamental	a	melhorar	seu	desempenho	em	matemática,	um	desafio	para	os	universitários	e	um	plano	no	qual	os	participantes	concorrem	a	uma	casa.”	(Para	mais	informações,	consulte:	.)	****	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	27	08/12/14	13:12	28   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	Assim,	em	todo	o	mundo,	os
gestores	estão,	cada	vez	mais,	tendo	uma	visão	global,	e	não	apenas	local,	do	setor,	dos	concorrentes	e	das	oportunidades.	Eles	estão	se	perguntando:	O	que	é	marketing	global?	Como	ele	se	diferencia	do	marketing	doméstico?	Como	os	concorrentes	e	as	forças	globais	afetam	nossos	negócios?	Até	que	ponto	devemos	nos	tornar	“globais”?
Discutiremos	o	mercado	global	em	mais	detalhes	no	Capítulo	19.	Marketing	sustentável	—	o	apelo	por	mais	ética	e	responsabilidade	social	As	empresas	estão	reexaminando	suas	conexões	com	os	valores	e	as	responsabilidades	sociais	e	com	o	planeta	que	nos	sustenta.	À	medida	que	os	movimentos	ambientais	e	sociais	amadurecem	ao	redor	do	mundo,
as	empresas	sofrem	pressão	para	desenvolver	práticas	de	marketing	sustentável.	A	ética	corporativa	e	a	responsabilidade	social	tornaram-se	tópicos	importantes	em	praticamente	todas	as	áreas	de	negócios,	e	poucas	empresas	podem	ignorar	os	renovados	e	exigentes	movimentos	ambientais.	Toda	ação	da	empresa	pode	afetar	o	relacionamento	com	o
consumidor.	Os	clientes	de	hoje	esperam	que	as	empresas	entreguem	valor	de	maneira	social	e	ambientalmente	responsável.	No	futuro,	os	movimentos	de	responsabilidade	social	e	ambiental	trarão	exigências	ainda	maiores	para	as	empresas.	Algumas	empresas	resistem	a	esses	movimentos,	movendo-se	apenas	quando	forçadas	por	lei	ou	no	caso	de
protestos	organizados	dos	consumidores.	Empresas	com	mais	visão,	entretanto,	aceitam	prontamente	suas	responsabilidades	em	relação	ao	mundo	que	as	cerca.	Elas	veem	o	marketing	sustentável	como	uma	oportunidade	de	se	dar	bem	fazendo	o	bem.	Além	disso,	buscam	formas	de	lucrar	atendendo	a	necessidades	imediatas	e	aos	melhores
interesses	dos	seus	clientes	e	das	comunidades	no	longo	prazo.	Algumas	empresas	—	como	a	Patagonia,	a	Ben	&	Jerry’s,	a	Timberland	e	Method,	entre	outras	—	praticam	o	capitalismo	social,	diferenciando-se	por	sua	postura	zelosa	e	responsável.	Elas	desenvolvem	responsabilidade	social	e	a	incluem	em	suas	declarações	de	missão	e	valor.	Por
exemplo,	quando	se	trata	de	responsabilidade	ambiental,	a	Patagonia	—	uma	empresa	especializada	em	roupas	e	acessórios	para	atividades	realizadas	ao	ar	livre	—	é	“comprometida	até	os	ossos”.	“Todas	as	pessoas	que	trabalham	aqui	compartilham	um	forte	comprometimento	com	a	proteção	das	águas	e	dos	territórios	selvagens”,	afirma	o	site	da
empresa.	p 	Marketing	sustentável:	a	Patagonia	acredita	no	“uso	dos	negócios	“Acreditamos	no	uso	dos	negócios	para	inspirar	soluções	para	a	para	inspirar	soluções	para	a	crise	ambiental”.	A	empresa	sustenta	essas	crise	ambiental.”	A	Patagonia	sustenta	essas	palavras	em	ações.	palavras	doando	pelo	menos	1	por	cento	de	suas	vendas	ou	10	por
cento	Todos	os	anos,	ela	doa	pelo	menos	1%	de	suas	vendas	ou	10%	de	de	seus	lucros	(o	que	for	maior)	para	a	proteção	do	meio	ambiente.	seus	lucros	(o	que	for	maior)	para	a	proteção	do	meio	ambiente.43	Patagonia,	Inc.	Abordaremos	novamente	a	questão	do	marketing	sustentável,	porém	com	mais	detalhes,	no	Capítulo	20.	Afinal,	o	que	é
marketing?	Juntando	tudo	No	início	deste	capítulo,	a	Figura	1.1	apresentou	um	modelo	simples	do	processo	de	marketing.	Agora	que	discutimos	todas	as	etapas	desse	processo,	a	Figura	1.6	traz	um	modelo	expandido,	que	o	ajudará	a	juntar	tudo	o	que	foi	visto.	O	que	é	marketing?	Em	termos	simples,	marketing	é	o	processo	de	construir
relacionamentos	lucrativos	com	os	clientes,	criando	valor	para	esses	clientes	e	recebendo	valor	deles	em	troca.	As	quatro	primeiras	etapas	do	processo	de	marketing	se	concentram	em	criar	valor	para	os	clientes.	Primeiro,	a	empresa	obtém	um	entendimento	completo	do	mercado	pesquisando	as	necessidades	dos	clientes	e	administrando	as
informações	de	marketing.	Depois,	ela	elabora	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente	com	base	nas	respostas	a	duas	perguntas	simples.	A	primeira	pergunta	é:	“a	quais	clientes	atenderemos?”	(segmentação	de	mercado	e	seleção	de	mercado-alvo).	Empresas	boas	em	marketing	sabem	que	não	podem	atender	a	todos	os	clientes	de	todas
as	formas.	Em	vez	disso,	elas	precisam	concentrar	seus	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	28	08/12/14	13:12	Capítulo	1	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   29	recursos	nos	clientes	a	que	podem	atender	melhor	e	de	maneira	mais	lucrativa.	A	segunda	pergunta	para	a	estratégia	de	marketing	é:	“como	podemos	atender	melhor	aos	clientes-
alvo”	(diferenciação	e	posicionamento).	Aqui,	a	empresa	define	uma	proposição	de	valor	que	expressa	quais	valores	entregará	para	conquistar	clientes-alvo.	Com	sua	estratégia	de	marketing	definida,	a	empresa	passa	a	construir	um	programa	de	marketing	integrado,	o	qual,	consistindo	nos	quatro	elementos	do	mix	de	marketing	(ou	os	4Ps),
transforma	a	estratégia	de	marketing	em	valor	real	para	os	clientes.	A	empresa	desenvolve	ofertas	de	produto	e	cria	fortes	identidades	de	marca	para	elas.	Também	determina	o	preço	dessas	ofertas	para	criar	valor	real	para	o	cliente	e	as	distribui	para	torná-las	disponíveis	aos	clientes-alvo.	Por	fim,	elabora	programas	de	promoção	que	comunicam	a
proposição	de	valor	aos	clientes-alvo	e	os	persuadem	a	agir	sobre	a	oferta	ao	mercado.	Talvez	a	etapa	mais	importante	do	processo	de	marketing	envolva	a	construção	de	relacionamentos	lucrativos	e	com	valor	para	os	clientes-alvo.	Ao	longo	do	processo,	os	profissionais	de	marketing	colocam	em	prática	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	para
gerar	satisfação	e	encantamento	do	cliente.	Entretanto,	na	hora	de	criar	relacionamento	com	o	cliente	e	valor	para	ele,	a	empresa	não	pode	fazer	tudo	sozinha.	Ela	deve	trabalhar	de	perto	com	os	parceiros	de	marketing	—	tanto	com	os	parceiros	internos	da	empresa	quanto	com	aqueles	encontrados	ao	longo	do	sistema	de	marketing.	Assim,	além	de
um	bom	desempenho	na	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente,	as	empresas	precisam	ser	boas	na	gestão	do	relacionamento	com	parceiros.	As	quatro	primeiras	etapas	do	processo	de	marketing	criam	valor	para	os	clientes.	Na	etapa	final,	a	empresa	colhe	as	recompensas	de	seu	forte	relacionamento	com	os	clientes	ao	A	versão	expandida	da	Figura
1.1,	apresentada	no	início	do	capítulo,	oferece	uma	visão	geral	para	o	restante	do	livro.	O	conceito	que	permeia	toda	a	obra	é	o	de	que	o	marketing	gera	valor	para	os	clientes	a	fim	de	capturar	valor	deles	em	troca.	Figura	1.6 	Um	modelo	expandido	do	processo	de	marketing.	Cria	valor	para	os	clientes	e	constrói	relacionamento	com	eles	Entender	o
mercado,	bem	como	as	necessidades	e	os	desejos	do	cliente	Desenvolver	um	programa	de	marketing	integrado	que	entrega	valor	superior	Construir	relacionamentos	lucrativos	e	deixaros	clientes	encantados	Pesquisa	dos	clientes	e	do	mercado	Gestão	do	relacionamento	com	o	cliente:	construção	de	relacionamentos	fortes	com	clientes	selecionados
Decisão	sobre	a	proposição	de	valor:	diferenciação	e	posicionamento	Captura	valor	dos	clientes	em	troca	Gerenciamento	das	informações	de	marketing	e	dos	dados	dos	clientes	Elaborar	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente	Capturar	valor	dos	clientes	para	gerar	lucros	e	customer	equity	Desenvolvimento	de	ofertas	de	produto	e
serviço:	construção	de	marcas	fortes	Seleção	dos	clientes	que	serão	atendidos:	segmentação	de	mercado	e	seleção	de	mercado-alvo	Geração	de	clientes	satisfeitos,	fiéis	Determinação	de	preços:	criação	de	valor	real	Distribuição:	gerenciamento	da	demanda	e	das	cadeias	de	suprimento	Gestão	do	relacionamento	com	parceiros:	construção	de
relacionamentos	fortes	com	parceiros	de	marketing	Captura	de	valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo	Aumento	da	participação	do	mercado	e	da	participação	no	cliente	Promoção:	comunicação	da	proposição	de	valor	Aproveitar	a	tecnologia	de	marketing	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	29	Gerenciar	mercados	globais	Assegurar	a	responsabilidade
ambiental	e	social	08/12/14	13:12	30   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	capturar	valor	deles.	Entregar	valor	superior	para	os	clientes	gera	clientes	altamente	satisfeitos,	que	comprarão	mais	e	mais	vezes.	Isso	ajuda	as	empresas	não	apenas	a	capturar	valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo,	mas	também	a	obter	maior
participação	de	cliente.	O	resultado	é	um	maior	customer	equity	no	longo	prazo	para	a	empresa.	Por	fim,	diante	do	cenário	de	marketing	hoje	em	constante	mudança,	as	empresas	devem	levar	em	consideração	três	fatores	adicionais.	Ao	construir	relacionamento	com	os	clientes	e	os	parceiros,	elas	devem	aproveitar	as	tecnologias	de	marketing,
explorar	as	oportunidades	globais	e	certificar-se	de	que	estão	agindo	de	maneira	ética	e	socialmente	responsável.	A	Figura	1.6	traz	uma	boa	visão	geral	dos	próximos	capítulos.	Os	capítulos	1	e	2	apresentam	o	processo	de	marketing,	com	foco	na	construção	de	relacionamento	com	os	clientes	e	na	captura	de	valor	deles.	Os	capítulos	3,	4,	5	e	6
abordam	a	primeira	etapa	do	processo	de	marketing	—	entender	o	ambiente	de	marketing,	gerenciar	as	informações	de	marketing	e	entender	o	comportamento	do	consumidor	e	do	comprador	organizacional.	No	Capítulo	7,	nos	aprofundaremos	nas	duas	principais	decisões	da	estratégia	de	marketing:	seleção	dos	clientes	aos	quais	atenderemos
(segmentação	e	seleção	do	mercado-alvo)	e	decisão	em	relação	à	proposição	de	valor	(diferenciação	e	posicionamento).	Do	Capítulo	8	ao	17	são	discutidas	as	variáveis	do	mix	de	marketing,	uma	a	uma.	O	Capítulo	18	resume	a	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente	e	a	criação	de	vantagem	competitiva	no	mercado.	Os	dois	capítulos	finais
analisam	fatores	especiais	do	marketing:	o	marketing	global	e	o	marketing	sustentável.	Revisão	dos	conceitos	Revisão	dos	objetivos	e	termos‑chave	Revisão	dos	objetivos	As	empresas	bem-sucedidas	de	hoje	—	sejam	elas	grandes	ou	pequenas,	com	ou	sem	fins	lucrativos,	com	atuação	nacional	ou	global	—	têm	em	comum	um	forte	foco	no	cliente	e	um
sério	compromisso	com	o	marketing.	A	meta	do	marke	ting,	então,	construir	e	administrar	relacionamentos	lucrativos	com	os	clientes.	Objetivo	1	u	Definir	marketing	e	as	linhas	gerais	das	etapas	no	processo	de	marketing	(p.	3-5)	Marketing	é	o	processo	pelo	qual	as	empresas	criam	valor	para	os	clientes	e	constroem	fortes	relacionamentos	com	eles	a
fim	de,	em	troca,	capturar	valor	deles.	O	processo	de	marketing	envolve	cinco	etapas.	As	primeiras	quatro	etapas	criam	valor	para	os	clientes.	Primeiro,	os	profissionais	de	marketing	precisam	entender	o	mercado,	bem	como	as	necessidades	e	os	desejos	dos	clientes.	Depois,	eles	precisam	elaborar	uma	estratégia	de	marketing	orientada	para	o	cliente
com	o	objetivo	de	obter,	manter	e	cultivar	clientes-alvo.	Na	terceira	etapa,	esses	profissionais	elaboram	um	programa	de	marketing	que,	de	fato,	entrega	valor	superior.	Todas	essas	etapas	formam	a	base	para	a	quarta:	criar	relacionamentos	lucrativos	com	o	cliente	e	o	encantá-lo.	Na	etapa	final,	a	empresa	colhe	as	recompensas	de	seu	forte
relacionamento	com	os	clientes	ao	capturar	valor	deles.	Objetivo	2	u	Explicar	a	importância	de	entender	o	mercado	e	os	clientes	e	identificar	os	cinco	conceitos	básicos	do	mercado	(p.	5-8)	As	empresas	que	se	destacam	por	sua	orientação	de	marketing	se	esforçam	para	conhecer	e	entender	as	necessidades,	os	desejos	e	as	demandas	de	seus	clientes.
Isso	as	ajuda	a	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	30	desenvolver	ofertas	ao	mercado	que	satisfaçam	os	desejos	e	a	construir	relacionamentos	de	valor	com	o	cliente,	por	meio	dos	quais	podem	capturar	valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo	e	maior	participação	de	cliente.	O	resultado	é	um	maior	customer	equity	no	longo	prazo	para	a	empresa.	Os
conceitos	básicos	de	mercado	são:	necessidades,	desejos	e	demandas;	ofertas	ao	mercado	(produtos,	serviços	e	experiências);	valor	e	satisfação;	trocas	e	relacionamentos;	e	mercados.	Desejos	são	a	forma	que	as	necessidades	humanas	assumem	quando	são	moldadas	pela	cultura	e	pela	personalidade	individual.	Quando	apoiados	pelo	poder	de
compra,	os	desejos	tornam-se	demandas.	As	empresas	abordam	as	necessidades	oferecendo	uma	proposição	de	valor	—	um	conjunto	de	benefícios	que	elas	prometem	aos	consumidores	para	satisfazer	as	necessidades	deles.	A	proposição	de	valor	é	cumprida	por	meio	de	uma	oferta	ao	mercado	que	entrega	valor	e	satisfação	para	os	clientes,
resultando	em	um	relacionamento	de	troca	de	longo	prazo	com	os	clientes.	Objetivo	3	u	Identificar	os	elementos-chave	de	uma	estratégia	de	marketing	voltada	para	o	cliente	e	discutir	as	orientações	da	administração	de	marketing	que	guiam	a	estratégia	de	marketing	(p.	8-12)	Para	elaborar	uma	estratégia	de	marketing	vencedora,	primeiro,	a
empresa	precisa	decidir	a	quem	ela	atenderá.	Ela	faz	isso	dividindo	o	mercado	em	segmentos	de	clientes	(segmentação	de	mercado)	e	selecionando	os	segmentos	que	cultivará	(seleção	de	mercados-alvo).	Em	seguida,	a	empresa	precisa	decidir	08/12/14	13:12	Capítulo	1	como	atenderá	aos	clientes-alvo	(como	ela	se	diferenciará	e	se	posicionará	no
mercado).	A	gestão	de	marketing	pode	adotar	uma	das	cinco	orientações	de	mercado.	A	orientação	de	produção	sustenta	que	a	tarefa	dos	gestores	é	aumentar	a	eficiência	da	produção	e	reduzir	os	preços.	A	orientação	de	produto	afirma	que	os	consumidores	dão	preferência	a	produtos	superiores	em	qualidade,	desempenho	e	características
inovadoras,	de	modo	que	pouco	esforço	promocional	se	faz	necessário.	A	orientação	de	vendas	aponta	que	os	consumidores	somente	comprarão	uma	quantidade	satisfatória	de	produtos	da	empresa	se	ela	vender	em	larga	escala	e	realizar	promoções.	A	orientação	de	marketing	sustenta	que	o	alcance	das	metas	organizacionais	depende	do
conhecimento	das	necessidades	e	dos	desejos	dos	mercados-alvo	e	da	entrega	da	satisfação	desejada	com	mais	eficiência	que	os	concorrentes.	A	orientação	de	marketing	societal	coloca	que	gerar	a	satisfação	do	cliente	e	o	bem-estar	societal	no	longo	prazo,	por	meio	de	estratégias	de	marketing	sustentável,	constitui	o	segredo	da	empresa	tanto	para
atingir	suas	metas	como	para	cumprir	com	suas	responsabilidades.	Objetivo	4	u	Discutir	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	e	identificar	estratégias	a	fim	de	criar	valor	para	os	clientes	e	receber	o	valor	deles	em	troca	(p.	12-23)	No	sentido	mais	amplo,	a	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	é	o	processo	de	construir	e	manter
relacionamentos	lucrativos	com	os	clientes	entregando-lhes	valor	superior	e	satisfação.	A	meta	da	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	é	produzir	um	alto	customer	equity	—	total	do	valor	ao	longo	do	tempo	de	todos	os	clientes	da	empresa.	O	segredo	para	construir	relacionamentos	duradouros	com	o	cliente	é	criar	valor	superior	e	satisfação.	As
empresas	não	somente	querem	conquistar	clientes	lucrativos,	mas	também	construir	relacionamentos	que	os	conservarão	e	que	desenvolverão	“participação	de	cliente”.	Diferentes	tipos	de	clientes	requerem	diferentes	estratégias	de	gestão	de	relacionamento.	A	meta	do	profissional	de	marketing	é	construir	os	relacionamentos	certos	com	os	clientes
certos.	Em	troca	de	criar	valor	para	os	clientes-alvo,	a	empresa	captura	valor	deles	(clientes)	na	forma	de	lucros	e	customer	equity.	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   31	Na	hora	de	construir	relacionamentos	com	o	cliente,	bons	profissionais	de	marketing	percebem	que	não	conseguem	fazer	tudo	sozinhos.	Eles	devem	trabalhar	de	perto	com
parceiros	de	marketing	de	dentro	e	fora	da	empresa.	Além	disso,	devem	ser	bons	não	apenas	na	gestão	do	relacionamento	com	o	cliente,	mas	também	com	parceiros.	Objetivo	5	u	Descrever	as	principais	tendências	e	forças	que	estão	mudando	o	cenário	do	marketing	nessa	era	de	relacionamentos	(p.	23-30)	Mudanças	profundas	estão	ocorrendo	na
arena	do	marketing.	A	grande	recessão	deixou	muitos	consumidores	sem	dinheiro	e	confiança,	criando	uma	nova	era	de	frugalidade	do	consumidor	que	durará	por	um	bom	tempo.	Mais	do	que	nunca,	as	empresas	devem	enfatizar	o	valor	em	suas	proposições	de	valor.	O	desafio	consiste	em	equilibrar	a	proposição	de	valor	da	marca	com	os	tempos
atuais,	ao	mesmo	tempo	em	que	o	equity	é	intensificado	no	longo	prazo.	A	explosão	da	tecnologia	digital	criou	novas	e	interessantes	maneiras	de	entender	os	clientes	e	se	relacionar	com	eles	em	uma	base	individual.	Ela	também	possibilitou	novas	abordagens,	por	meio	das	quais	os	profissionais	de	marketing	podem	se	voltar	para	os	consumidores	de
maneira	mais	seletiva	e	construir	relacionamentos	de	duas	vias,	mais	próximos	com	eles.	Nos	últimos	anos,	o	marketing	também	se	tornou	uma	parte	importante	da	estratégia	de	muitas	organizações	sem	fins	lucrativos,	como	faculdades,	hospitais,	museus,	zoológicos,	orquestras	sinfônicas	e	até	mesmo	igrejas.	Em	um	mundo	cada	vez	menor,	muitas
empresas	agora	estão	conectadas	globalmente	com	seus	clientes	e	parceiros	de	marketing.	Hoje,	praticamente	toda	empresa,	seja	ela	grande	ou	pequena,	esbarra	de	alguma	maneira	na	concorrência	global.	Por	fim,	as	empresas	de	hoje	começaram	a	rever	suas	responsabilidades	éticas	e	sociais.	Elas	estão	sofrendo	pressão	para	assumir	uma
responsabilidade	maior	pelos	impactos	ambientais	e	sociais	de	suas	ações.	Em	resumo,	conforme	discutido	ao	longo	do	capítulo,	os	principais	novos	acontecimentos	no	marketing	podem	ser	resumidos	em	uma	única	palavra:	relacionamentos.	Hoje	em	dia,	empresas	de	todos	os	tipos	exploram	novas	oportunidades	ao	criar	relacionamentos	com	seus
clientes,	seus	parceiros	de	marketing	e	o	mundo	que	as	cerca.	Termos‑chave	Objetivo	1	Objetivo	3	Marketing	(p.	4)	Administração	de	marketing	(p.	8)	Orientação	de	produção	(p.	9)	Orientação	de	produto	(p.	9)	Orientação	de	vendas	(p.	10)	Orientação	de	marketing	(p.	10)	Orientação	de	marketing	societal	(p.	11)	Objetivo	2	Valor	percebido	pelo	cliente
(p.	13)	Satisfação	do	cliente	(p.	13)	Relacionamentos	gerenciados	pelo	cliente	(p.	17)	Marketing	gerado	pelo	consumidor	(p.	18)	Gestão	do	relacionamento	com	o	parceiro	(p.	19)	Valor	do	cliente	ao	longo	do	tempo	(p.	20)	Participação	de	cliente	(p.	21)	Customer	equity	(p.	21)	Necessidades	(p.	5)	Desejos	(p.	5)	Demandas	(p.	5)	Ofertas	ao	mercado	(p.	5)
Miopia	de	marketing	(p.	6)	Objetivo	4	Objetivo	5	Gestão	do	relacionamento	com	o	cliente	Troca	(p.	7)	Internet	(p.	26)	(p.	12)	Mercado	(p.	7)	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	31	08/12/14	13:12	32   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	Discussão	e	pensamento	crítico	Questões	para	discussão	1.	Defina	marketing	e	apresente,
em	linhas	gerais,	as	etapas	do	processo	de	marketing.	2.	O	que	é	miopia	de	marketing?	Como	ela	pode	ser	evitar?	3.	O	que	é	valor	percebido	pelo	cliente?	Qual	papel	ele	desempenha	na	satisfação	do	cliente?	4.	Discorra	sobre	as	tendências	que	impactam	o	marketing	e	as	implicações	dessas	tendências	no	modo	como	as	empresas	entregam	valor	para
os	clientes.	Atividades	de	pensamento	crítico	1.	Forme	um	pequeno	grupo	de	três	ou	quatro	alunos.	Debatam	sobre	uma	necessidade	ou	um	desejo	que	vocês	têm	e	que	não	é	adequadamente	atendido	por	nenhuma	oferta	disponível	no	mercado	hoje.	Pensem	em	um	produto	ou	serviço	que	atenderia	a	essa	necessidade	ou	desejo.	Descrevam	como
vocês	diferenciariam	e	posicionariam	sua	oferta	no	mercado	e	desenvolvam	um	programa	de	marketing	para	sua	oferta.	Apresentem	sua	ideia	para	outros	grupos.	2.	Busque	na	Internet	informações	a	respeito	de	salários	na	área	de	marketing.	Você	pode	pesquisar	em	sites	como	ou	similares.	Qual	o	salário	médio	nacional	de	cinco	diferentes	cargos	na
área	de	marketing?	Como	a	média	de	salário	desses	cargos	se	comporta	em	diferentes	regiões	do	país?	Redija	um	breve	relatório	sobre	suas	descobertas.	3.	Entreviste	alguém	que	trabalhe	em	uma	determinada	área	do	marketing	e	lhe	faça	as	seguintes	perguntas:	a)	Em	que	consiste	seu	trabalho?	b)	Como	você	chegou	onde	está	em	sua	carreira?	É
isso	que	você	achava	que	estaria	fazendo	quando	começou?	O	que	o	levou	a	entrar	nessa	área?	c)	Qual	nível	de	instrução	é	necessário	para	o	seu	trabalho?	d)	Qual	conselho	você	daria	aos	graduandos?	e)	Faça	uma	pergunta	adicional	que	você	tenha	criado.	Redija	um	breve	relatório	acerca	das	respostas	as	suas	perguntas	e	explique	por	que	você	se
interessaria	ou	não	em	trabalhar	nessa	área.	Aplicações	e	casos	Foco	na	tecnologia 	Apple	e	Adobe	—	disputa	pelo	flash	Os	dispositivos	da	Apple	são	muito	populares	—	não	somente	o	iPod,	mas	também	o	iPhone	e	o	iPad.	Mas	para	onde	aponta	o	flash?	Para	o	Adobe	Flash!	O	Flash	da	Adobe,	a	antiga	plataforma	multimídia	por	trás	de
aproximadamente	75%	das	animações	e	dos	streamings	de	áudio	e	vídeo	na	Internet,	não	roda	nos	dispositivos	da	Apple.	Muitos	compradores	ficaram	chateados	ao	perceber,	depois	de	gastar	centenas	de	dólares	no	elegante	iPad,	que	não	conseguiam	jogar	seus	games	on-line	favoritos	ou	assistir	àquele	vídeo	engraçado	no	dispositivo.	E	eles	ainda
não	podem,	embora	o	iPad	já	esteja	em	sua	quinta	geração,	o	iPad	Air.	Parece	que	o	fundador	e	antigo	CEO	da	Apple,	Steve	Jobs,	não	gostava	do	Flash	e	não	queria	que	ele	rodasse	nos	dispositivos	da	empresa.	Como	resultado,	Foco	na	ética 	Adeus,	bebida	“tamanho	família”	Com	dois	terços	dos	adultos	e	um	terço	das	crianças	em	idade	escolar	nos
Estados	Unidos	acima	do	peso	ou	obesos,	o	prefeito	de	Nova	York,	Michael	Bloomberg,	tem	tomado	medidas	contra	o	setor	de	refrigerantes.	O	prefeito	propôs	acabar	com	as	bebidas	“tamanho	família”	com	altos	níveis	de	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	32	os	desenvolvedores	de	aplicativos	devem	se	conformar	com	o	sistema	operacional	da	Apple
e	aplicativos	existentes	na	Internet	devem	converter	o	Flash	em	HTML5	para	rodar	em	um	produto	da	empresa.	Os	cofundadores	da	Adobe	afirmam	que	a	Apple	está	“minando	o	próximo	capítulo	da	Internet”,	ao	passo	que	os	blogueiros	apontam	que	esse	não	é	“um	problema	Adobe/Apple...	mas	um	problema	Apple/mundo”.	1.	A	Apple	parece	seguir	a
orientação	de	marketing?	2.	Pesquise	a	polêmica	envolvendo	essa	questão	e	debata	com	seus	colegas	se	a	Apple	fez	a	coisa	certa	para	seus	clientes	quando	optou	por	não	incluir	o	onipresente	software	Adobe	Flash	em	seus	produtos.	açúcar,	como	o	gigantesco	“Big	Gulp”	de	quase	um	litro	da	7-Eleven.	Isso	limitaria	a	464	mL	as	bebidas	engarrafadas
ou	de	máquina	vendidas	em	restaurantes,	cinemas	e	eventos	esportivos.	Essa	medida	se	aplicaria	a	bebidas	com	mais	de	25	calorias	por	232	mL,	mas	não	atingiria	sucos	100%	naturais	08/12/14	13:12	Capítulo	1	ou	bebidas	baseadas	em	leite.	Os	estabelecimentos	que	servem	bebidas	de	máquina	teriam	uma	significativa	queda	em	suas	receitas,	uma
vez	que	geralmente	eles	cobram	por	elas	de	10	a	15	vezes	mais	do	pagam.	Muitos	consumidores	não	concordam	com	a	proibição,	que	consideram	mais	uma	invasão	do	“Estado	babá”.	Michael	Bloomberg	já	proibiu	cigarro	em	parques	públicos	e	gordura	trans	em	restaurantes,	além	de	exigir	que	as	redes	de	fast-food	coloquem	informações	sobre	as
calorias	nos	cardápios.	Isso	leva	muitos	a	perguntarem:	“O	que	vem	depois?”	Foco	nos	números 	clientes	que	repetem	compras.	No	entanto,	permanecer	firme	à	filosofia	de	que	o	cliente	está	sempre	certo	pode	ser	um	desafio.	Esse	vídeo	destaca	alguns	dos	dilemas	que	podem	surgir	quando	se	opera	com	uma	estratégia	altamente	centrada	no
cliente.	Após	assistir	ao	vídeo	que	apresenta	a	Zappos,	responda	às	seguintes	perguntas:	1.	Qual	a	oferta	ao	mercado	da	Zappos?	2.	Qual	a	proposição	de	valor	da	Zappos?	Como	ela	se	relaciona	a	sua	oferta	ao	mercado?	3.	Como	a	Zappos	constrói	relacionamentos	de	longo	prazo	com	os	clientes?	In‑N‑Out	Burger:	valor	para	o	cliente	à	moda	antiga	Em
1948,	Harry	e	Esther	Snyder	abriram	o	primeiro	In-N-Out	Burger	in	Baldwin	Park,	na	Califórnia.	Era	um	simples	drive-thru	com	duas	entradas	e	uma	cozinha	entre	as	duas	pistas	de	serviço,	um	balcão	de	atendimento	e	lugares	para	se	sentar	do	lado	de	fora.	O	cardápio	consistia	de	lanches,	milk-shakes,	refrigerantes	e	batatas	fritas.	Esse	formato	era
comum	na	época.	De	fato,	no	mesmo	ano,	abriu	outra	lanchonete	com	essa	mesma	descrição	a	apenas	45	minutos	do	primeiro	In-N-Out	Burger.	Seu	nome	era	McDonald’s.	Hoje,	o	McDonald’s	gaba‑se	de	suas	mais	de	33,5	mil	lojas	espalhadas	pelo	mundo	todo,	as	quais	rendem	um	valor	superior	a	85	bilhões	de	dólares	por	ano.	O	In-N-Out,	por	sua	vez,
tem	somente	276	lojas	em	cin-	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	33	milhares	de	representantes	de	vendas	ligando	para	milhares	de	clientes.	E	o	cupom	de	1	dólar	de	desconto	no	suco	de	laranja	Tropicana	que	você	pegou	no	jornal	de	domingo?	Ele	custa	mais	de	1	dólar	para	a	Tropicana	quando	você	o	resgata	em	uma	loja.	Tudo	isso	são	exemplos
de	um	único	elemento	do	marketing:	a	promoção.	Os	custos	do	marketing	também	incluem	os	custos	da	pesquisa	e	do	desenvolvimento	do	produto,	os	custos	da	distribuição	do	produto	aos	compradores	e	os	custos	de	todos	os	funcionários	que	trabalham	no	marketing.	1.	Descreva	as	tendências	nos	gastos	com	marketing.	Quais	fatores	estão
orientando	essas	tendências?	2.	Qual	porcentagem	das	vendas	a	empresa	deve	destinar	ao	marketing?	Discuta	os	fatores	considerados	nessa	decisão.	Zappos	Hoje	em	dia,	o	que	mais	tem	é	varejista	on-line.	Mas	em	um	curto	espaço	de	tempo,	a	Zappos	se	tornou	um	comerciante	eletrônico	de	um	bilhão	de	dólares.	Como	ela	venceu	o	grande	jogo	das
ponto-com?	Os	clientes	da	Zappos	são	cobertos	de	mimos,	como	entrega	grátis	do	mesmo	produto	duas	vezes,	upgrades	surpresas	em	transações	durante	a	noite,	uma	política	de	devolução	que	funciona	365	dias	por	ano	e	um	call	center	que	está	sempre	aberto.	Os	clientes	também	ficam	encantados	com	os	funcionários,	que	são	livres	para	distribuir
recompensas	baseadas	em	necessidades	exclusivas.	Com	essa	atenção	para	o	atendimento	ao	cliente,	não	surpreende	o	fato	de	a	Zappos	ter	praticamente	um	séquito	de	Caso	empresarial 	1.	É	justo	se	concentrar	nos	refrigerantes	em	uma	proibição	como	essa?	Debata	isso	com	seus	colegas	considerando	todos	os	lados	envolvidos:	governo,
fabricantes	de	refrigerantes	e	consumidores.	2.	Os	profissionais	de	marketing	devem	seguir	a	orientação	de	marketing	societal	no	que	diz	respeito	a	alimentos	ou	produtos	que	poderiam	ser	prejudiciais	para	os	consumidores?	Discuta	o	exemplo	de	uma	empresa	que	segue	a	orientação	de	marketing	societal	levando	em	conta	a	epidemia	de	obesidade.
Quanto	é	suficiente?	Marketing	é	caro!	Um	espaço	de	propaganda	de	30	segundos	durante	o	Super	Bowl	2012	custava	3,5	milhões	de	dólares,	sem	contar	os	500	mil	ou	mais	para	produzir	o	comercial.	A	Anheuser-Busch	geralmente	compra	diversos	espaços	todos	os	anos.	De	modo	similar,	patrocinar	um	carro	em	uma	corrida	da	NASCAR	custa	500
mil	dólares.	Mas	a	Sprint,	a	patrocinadora	da	popular	Sprint	Cup,	paga	muito	mais	do	que	isso.	E	por	que	as	empresas	patrocinam	um	único	carro	em	apenas	uma	corrida?	Os	consumidores	querem	pedir	seu	produto	por	telefone?	Isso	vai	lhe	custar	de	8	a	13	dólares	por	pedido.	Que	tal,	então,	um	representante	de	vendas	ligando	para	os	clientes?	Sai
por	cerca	de	100	dólares	a	ligação.	Isso	se	o	representante	não	tiver	que	pegar	um	avião	e	se	hospedar	em	um	hotel	—	algo	que	pode	ser	bastante	custoso,	considerando	algumas	empresas	que	têm	Vídeo	empresarial 	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   33	co	estados	norte-americanos,	as	quais	se	estima	que	rendem,	anualmente,	550
milhões	de	dólares.	Com	base	nos	resultados,	parece	que	o	McDonald’s	saiu	como	o	grande	vitorioso.	Mas	o	In-N-Out	nunca	quis	ser	outro	McDonald’s.	E,	apesar	do	tamanho	reduzido	—	ou	talvez	por	conta	disso	—,	os	clientes	do	In-N-Out	gostam	da	rede	regional	da	maneira	como	ela	é.	Quando	o	que	está	em	jogo	é	a	satisfação	do	cliente,	o	In-N-Out
bate	o	McDonald’s	com	facilidade.	Regularmente,	ele	alcança	os	mais	altos	índices	de	satisfação	do	cliente	entre	os	restaurantes	fast-food	das	áreas	em	que	atua.	Comparados	aos	clientes	do	McDonald’s,	os	fregueses	do	In-N-Out	realmente	“amam	muito	tudo	isso”.	Todo	mundo	que	vai	ao	In-N-Out	08/12/14	13:12	34   	Parte	1	|	Definição	de
marketing	e	o	processo	de	marketing	acha	o	lanche	o	melhor	que	já	comeu.	Assim,	não	surpreende	o	fato	de	as	vendas	médias	por	loja	do	In-N-Out	eclipsarem	as	do	McDonald’s	e	representarem	o	dobro	da	média	do	setor.	Quebrando	todas	as	regras	De	acordo	com	Stacy	Perman,	autor	de	um	livro	completo	sobre	o	In-N-Out,	a	empresa	alcançou	o
evidente	sucesso	“quebrando	todas	as	regras”.	Ao	dizer	“regras”,	Perman	se	refere	às	práticas	empresariais	padrão	para	o	setor	de	fast‑food	e	mesmo	para	o	varejo	em	geral.	O	In-N-Out	permaneceu	com	um	foco	obstinado	no	bem-estar	do	cliente	e	manteve	isso	fazendo	o	impensável:	ele	não	mudou.	A	filosofia	original	da	empresa	continua	a	mesma
hoje	e	ilustra	as	bases	para	sua	quebra	de	regras:	“Dê	aos	clientes	os	melhores	e	mais	frescos	alimentos	que	você	pode	comprar	e	ofereça	isso	a	eles	com	simpatia,	em	um	ambiente	limpo”.	Os	gigantes	do	hambúrguer	podem	dizer	que	eles	não	compartilham	o	mesmo	foco	no	cliente.	Mas	vamos	analisar	melhor	o	que	essas	coisas	significam	para	o	In-
N-Out.	Para	começar,	no	In-N-Out,	comida	de	qualidade	significa	comida	fresca.	Os	hambúrgueres	são	feitos	de	carne	bovina	pura	—	sem	aditivos,	embutidos	ou	conservantes.	O	In-N-Out	é	dono	e	opera	uma	representação	que	fabrica	hambúrgueres,	o	que	assegura	que	eles	sejam	frescos,	e	não	congelados.	Os	vegetais	são	fatiados	e	cortados
manualmente	nos	restaurantes.	As	fritas	são	feitas	de	batatas	intocadas.	E,	sim,	os	milk-shakes	são	feitos	com	sorvete	de	verdade.	Em	um	setor	que	tem	cada	vez	mais	e	mais	se	aproximado	de	tecnologias	de	processamento	(como	alimentos	criogenicamente	congelados)	e	preparado	os	ingredientes	em	galpões	fora	dos	restaurantes,	o	In-N-Out	é,	com
certeza,	uma	anomalia.	De	fato,	você	não	encontra	um	freezer,	uma	lâmpada	de	aquecimento	ou	um	micro-ondas	nos	restaurantes	In-N-Out.	Desde	o	início,	o	slogan	da	empresa	é:	“Qualidade	que	você	pode	provar”.	E	os	clientes	são	convencidos	de	que	podem	fazer	isso.	O	In-N-Out	não	alterou	sua	fórmula	em	nome	da	novidade.	E,	em	outro	desvio	da
norma,	também	não	mudou	seu	cardápio.	Diferentemente	do	McDonald’s	ou	do	Wendy’s,	que	lançam	uma	quantidade	aparentemente	sem	fim	de	itens	no	cardápio,	o	In-N-Out	se	mantém	firme	às	palavras	de	Harry	Snyder:	“Mantenha	a	simplicidade.	Faça	uma	coisa,	mas	a	faça	da	melhor	maneira	que	puder”.	Essa	fala	do	fundador	remete	àquilo	que	a
rede	sempre	fez	de	melhor:	lanches,	batatas	fritas	e	milk-shakes	realmente	bons	—	é	isso.	Enquanto	os	outros	se	concentram	em	expandir	o	cardápio,	em	uma	busca	constante	pelo	próximo	item	da	moda	que	vai	direcionar	o	tráfego	nas	lojas,	In-N-Out	tem,	obstinadamente,	se	mantido	no	básico.	De	fato,	levou	60	anos	para	a	empresa	acrescentar	7up
e	Dr.	Pepper	a	seu	cardápio.	Embora	o	cardápio	limitado	do	In-N-Out	pareça	restritivo,	os	consumidores	não	acham	isso.	Em	outra	demonstração	de	compromisso	com	os	clientes,	os	funcionários	do	In-N-Out,	de	bom	grado,	prepararão	qualquer	item	do	cardápio	de	maneira	totalmente	customizada.	Desde	os	primeiros	anos	da	rede,	as	modificações	se



tornaram	uma	norma,	a	ponto	de	fazer	surgir	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	34	um	cardápio	“secreto”,	o	qual	consiste	de	palavras	cifradas	que	não	constam	nos	cardápios	regulares.	Assim,	os	clientes	que	possuem	essa	informação	podem	pedir	seus	lanches	“estilo	animal”	(picles,	molho	extra,	cebolas	grelhadas	e	hambúrgueres	fritos	na
mostarda).	O	Double-Double	(duas	carnes,	dois	queijos)	consta	no	cardápio,	mas	o	lanche	também	pode	ser	pedido	nas	configurações	3	x	3	ou	4	x	4.	As	fritas	também	podem	ser	pedidas	no	estilo	animal	(duas	fatias	de	queijo,	cebolas	grelhadas	e	molho),	crocante	ou	light.	Conhecer	esse	cardápio	secreto	é	outro	ponto	que	faz	os	clientes	se	sentirem
especiais.	Não	é	apenas	a	comida	do	In-N-Out	que	agrada	os	clientes,	a	rede	também	conta	com	funcionários	bem	treinados	que	oferecem	serviços	simpáticos	de	uma	maneira	que	não	se	espera.	O	In-N-Out	contrata	e	retém	funcionários	extrovertidos,	entusiasmados	e	altamente	capazes,	e	os	trata	muito	bem.	Novos	funcionários	que	trabalham	meio
período	ganham	10	dólares	por	hora	e	recebem	aumentos	regulares,	e	funcionários	de	meio	período	em	geral	têm	férias	remuneradas.	Os	gerentes	gerais	recebem	mais	de	100	mil	dólares	por	ano,	além	dos	bônus	e	de	um	pacote	completo	de	benefícios	que	não	fica	devendo	nada	para	os	vistos	no	mundo	corporativo.	Os	gerentes	que	atingem	suas
metas	são	enviados	para	viagens	extravagantes	em	companhias	de	seus	cônjuges,	geralmente	para	a	Europa	em	assentos	na	primeira	classe.	Em	eventos	de	gala,	os	gerentes	usam	smoking.	Os	executivos	acreditam	que	os	homens	e	as	mulheres	que	vão	aos	restaurantes	In-N-Out	estão	no	mesmo	nível	de	qualquer	gerente	importante	e	eles	querem
que	os	clientes	se	sintam	dessa	maneira.	De	fato,	80%	dos	gerentes	do	In-N-Out	começaram	bem	de	baixo.	Como	resultado,	o	In-N-Out	tem	índices	muito	baixos	de	rotatividade	em	um	setor	famoso	pelo	alto	giro.	Funcionários	alegres,	motivados	ajudam	a	gerar	clientes	fiéis,	satisfeitos.	Na	verdade,	palavras	como	fiel	e	satisfeito	não	fazem	jus	ao	modo
como	os	clientes	se	sentem	em	relação	ao	In-N-Out.	A	rede	de	lanchonetes	desenvolveu	um	grupo	de	seguidores	sem	paralelo.	Quando	um	novo	In-N-Out	abre,	a	fila	de	carros	geralmente	se	estende	por	1,5	quilômetro	ou	mais,	e	as	pessoas	ficam	na	fila	por	uma	hora	para	pegar	um	lanche,	batatas	fritas	e	um	milk-shake.	Os	fãs	são	conhecidos	por
acampar	em	frente	à	lanchonete	para	serem	os	primeiros	da	fila.	Quando	a	primeira	loja	abriu	no	Arizona,	em	Scottdale,	as	pessoas	aguardaram	na	fila	por	quatro	horas,	enquanto	helicópteros	de	notícias	sobrevoavam	o	estacionamento.	O	crescimento	lento	promove	fãs	Alguns	observadores	apontam	que	pode	ter	sido	mais	do	que	a	comida	e	os
serviços	que	criou	a	base	de	clientes	altamente	fiéis	do	In-N-Out.	No	In-N-Out,	a	estratégia	de	expansão	de	crescimento	lento	significa	você	não	encontrará	uma	das	famosas	lojas	vermelhas	e	brancas	com	palmeiras	cruzadas	em	cada	esquina.	Em	1976,	o	In-N-Out	tinha	somente	18	lojas	no	sul	da	Califórnia,	enquanto	o	McDonald´s	e	o	Burger	King	já
tinham	aberto	milhares	de	lojas	ao	redor	do	mundo.	Levou	40	anos	para	a	empresa	abrir	sua	primeira	loja	fora	da	Califór-	08/12/14	13:12	Capítulo	1	nia,	em	Las	Vegas.	E,	mesmo	à	medida	que	expande	para	o	Arizona,	Utah	e	o	Texas,	o	In-N-Out	se	mantém	firme	em	sua	política	de	não	abrir	mais	de	dez	lojas	por	ano.	A	falta	de	acesso	a	um	o	In-N-Out
na	maioria	dos	estados	gerou	legiões	de	“necessitados”	de	costa	a	costa	dos	Estados	Unidos.	Foram	criadas	incontáveis	páginas	no	Facebook,	todas	repletas	de	posts	de	consumidores	implorando	para	a	família	que	é	dona	da	empresa	levar	o	In-N-Out	para	seus	estados.	Mas	a	política	do	o	In-N-Out	é	dirigida	por	seu	compromisso	com	a	qualidade.	A
empresa	só	abre	uma	nova	loja	quando	sua	gerência	está	treinada	e	o	centro	de	distribuição,	que	é	de	sua	propriedade,	está	em	ordem.	A	escassez	de	lojas	In-N-Out	só	colabora	com	seu	poder	de	atração.	Com	frequência,	os	clientes	saem	de	sua	rota	e	dirigem	longas	distâncias	para	pegar	seu	In-N-Out.	Dirigir	um	pouco	a	mais	contribui	para	a
sensação	de	que	ir	ao	In-N-Out	é	um	evento.	Visitantes	de	outros	estados	que	conhecem	o	In-N-Out	geralmente	colocam	uma	parada	na	lanchonete	no	topo	de	sua	lista	de	coisas	para	fazer.	Jeff	Rose,	um	planejador	financeiro	de	Carbondale,	Illinois,	sempre	para	primeiro	no	In-N-Out	quando	vai	a	Las	Vegas	ver	sua	mãe.	“Você	tem	que	passar	por	lá
para	ir	à	casa	dela”,	diz	ele	em	sua	defesa.	“Não	é	como	no	tempo	em	que	eu	pagava	40	dólares	a	mais	de	táxi	para	ir	a	um	In-N-Out	no	caminho	do	aeroporto	de	San	Diego.”	Compatível	com	outros	elementos	de	sua	simples,	porém	focada,	estratégia,	o	In-N-Out	não	gasta	muito	com	propaganda	—	não	precisa.	De	fato,	embora	a	empresa	não	divulgue
informações	financeiras,	alguns	estimam	que	o	total	de	seus	gastos	promocionais	não	atinja	1%	de	suas	receitas.	O	McDonald’s	desembolsa	7%	de	suas	receitas	com	propaganda.	O	pequeno	orçamento	promocional	do	In-N-Out	é	para	outdoors	e	anúncios	de	rádio	locais.	Quando	se	trata	de	semear	a	palavra,	o	In-N-Out	deixa	seus	clientes	fazerem	o
trabalho	pesado.	Os	consumidores	são,	realmente,	apóstolos	da	marca.	Eles	vestem	com	orgulho	camisetas	do	In-N-Out	e	colam	adesivos	da	empresa	em	seu	carro.	Clientes	regulares	fanáticos	arrastam	um	fluxo	constante	de	novos	devotos	para	as	lanchonetes,	em	uma	atitude	a	que	se	referem	com	frequência	como	“a	conversão”.	Eles	mal	podem
esperar	para	passar	adiante	os	códigos	secretos	do	cardápio	e	compartilhar	o	prazer	supremo	de	mergulhar	de	cabeça	em	um	4	x	4	estilo	animal.	“Quando	conta	para	alguém	o	que	significa	o	‘estilo	animal’”,	diz	uma	analista,	“você	sente	que	está	transmitindo	um	cumprimento	secreto.	As	pessoas	realmente	vão	fundo	nisso”.	O	In-N-Out	não	paga
pessoas	para	endossá-lo,	mas	com	frequência	mensagens	boca	a	boca	partem	de	grandes	celebridades.	Quando	Conan	O’Brien,	o	antigo	apresentador	do	Tonight	Show,	perguntou	a	Tom	Hanks	o	que	ele	recomendava	fazer	em	Los	Angeles,	Hanks	respondeu:	“Uma	das	melhores	coisas	de	Los	Angeles	é	o	In-N-Out	Burger”.	Como	todo	mundo	sabe,
Paris	Hilton	afirmou	que	estava	indo	ao	In-N-Out	quando	foi	presa	por	dirigir	embriagada.	E	os	paparazzi	têm	tirado	muitas	fotos	de	celebridades	pe-	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	35	|	Criação	e	captura	de	valor	para	o	cliente   35	gando	seu	In-N-Out,	incluindo	Miley	Cyrus,	Selena	Gomez,	Christian	Slater	e	Nick	Jonas.	O	fato	de	essas
celebridades	não	serem	pagas	para	mostrar	que	gostam	da	marca	assinala	que	o	In-N-Out	é	realmente	um	lugar	bacana.	Um	futuro	duvidoso?	Muitos	questionam	se	a	jornada	inabalável	de	64	anos	do	In-N-Out	pode	continuar.	Por	exemplo,	a	empresa	que	tinha	sido	administrada	somente	por	Harry,	Esther	e	um	de	seus	dois	filhos	por	58	anos	levou
um	baque	em	2006,	quando	Esther	Snyder	faleceu.	Naquela	época,	o	único	descendente	direto	da	família	Snyder	era	Lynsi	Martinez	que,	aos	23	anos,	ainda	não	podia	assumir	o	controle	da	empresa.	Isso	fez	o	In-N-Out	ir	para	as	mãos	de	Mark	Taylor,	o	antigo	diretor	de	operações	da	empresa.	Mas,	como	assinalado	no	testamento	de	Esther	Snyder,
sua	neta	Lynsi	se	tornou	a	sexta	presidente	do	In-N-Out	em	2008,	antes	do	seu	28º	aniversário.	Frequentemente	descrita	como	tímida,	Martines	foi	aos	poucos	tomando	posse	da	empresa.	O	fato	de	a	troca	de	executivos	ter	passado	despercebida	por	clientes	e	fãs	é	um	indicativo	de	que	o	legado	do	In-N-Out	continua.	Com	longas	filas	saindo	pela	porta
de	todo	restaurante	na	hora	do	almoço,	a	demanda	parece	maior	do	que	nunca.	“Quanto	mais	redes	como	o	McDonald’s	mudam	e	expandem,	mais	o	In-N-Out	se	mantém	firme”,	diz	o	analista.	“De	certo	modo,	ele	simboliza	o	ideal	norte-americano	de	fazer	negócios:	tratar	as	pessoas	bem,	focar	a	qualidade	do	produto	e	ser	muito	bem-sucedido.”	Os
clientes	do	In-N-Out	não	poderiam	concordar	mais.	Quando	se	trata	de	redes	de	fast-food,	clientes	encantados	vão	dizer	para	vocês:	“Tem	o	In-N-Out	e	mais	nada”.	Questões	para	discussão	1.	Descreva	o	In-N-Out	em	termos	do	valor	que	ele	oferece	aos	clientes.	2.	Avalie	o	desempenho	do	In-N-Out	levando	em	conta	as	expectativas	dos	clientes.	Qual	o
resultado	desse	processo?	3.	Em	sua	opinião,	o	In-N-Out	deveria	adotar	uma	estratégia	de	alto	crescimento?	Justifique	sua	resposta.	4.	Com	tantos	clientes	atraídos	pela	filosofia	“sem	mudanças”	do	In-N-Out,	por	que	mais	redes	de	lanchonete	não	seguem	esse	caminho?	Fontes:	Jay	Weston,	“In-N-Out	Burger’s	‘secret	menu’	revealed”,	Huffington	Post,
6	abr.	2012,	;	Meredith	Land,	“Inside	the	In-N-Out	Burger	empire”,	NBCDFW,	17	nov.	2011,	;	Stacy	Perman,	“In-N-Out	Burger:	professionalizing	fast	food”,	BusinessWeek,	9	abr.	2009,	;	Dan	Macsai,	“The	sizzling	secrets	of	In	-N-Out	Burger”,	Fast	Company,	22	abr.	2009;	.	Acesso	em:	nov.	2012.	08/12/14	13:12	36   	Parte	1	|	Definição	de	marketing	e
o	processo	de	marketing	Estudo	de	caso	Marketing:	administração	de	relacionamentos	lucrativos	com	o	cliente	Beatriz	Cavalcante	Chamie	Mestre	em	Administração	pela	FEA/USP,	professora	da	ESPM	e	FIA	e	fundadora	da	Shoppermkt	Consultoria	Era	uma	vez...	Juliana!	Era	uma	vez	uma	mulher,	de	27	anos,	solteira,	graduada	em	jornalismo,
chamada	Juliana.	Uma	típica	mulher	contemporânea,	morava	sozinha,	trabalhava	em	uma	editora	e	fazia	curso	de	pós-graduação	à	noite.	Juliana	era	bem	vaidosa,	frequentava	a	academia	todas	as	manhãs	e,	para	compor	o	seu	visual,	buscava	marcas	da	moda,	porém,	que	não	exigissem	um	alto	desembolso.	Gostava	de	sair	com	amigos,	viajar,	ler	e
namorar.	Juliana	era	carinhosa,	trabalhadora,	antenada	e	adorava	desafios.	Seu	recurso	mais	escasso	era	o	tempo,	uma	vez	que	buscava	sempre	ter	momentos	livres	com	amigos	ou	com	a	família,	que	vivia	no	interior.	A	partir	do	momento	em	que	Juliana	acordava,	era	desafiada	a	tomar	muitas	decisões:	o	que	vestir,	o	que	calçar,	como	se	maquiar,	o
que	tomar	de	café	da	manhã,	se	deveria	escutar	notícias	ou	música	no	caminho	para	o	trabalho,	com	quem	almoçar,	onde	almoçar...	Decisões	algumas	fáceis,	e	outras	mais	difíceis.	Uma	vez	por	semana,	Juliana	tinha	que	fazer	compras	para	a	casa,	e,	no	supermercado	a	que	decidia	ir,	escolhia	os	produtos	de	maneira	rápida,	uma	vez	que	não	tinha
tempo	para	conhecer	os	benefícios	e	vantagens	deles.	Por	isso,	a	decisão	era	tomada	baseada	em	preço	e	percepção	de	qualidade.	Dentro	de	sua	rotina,	fazer	compras	nem	sempre	era	algo	prazeroso,	pois,	muitas	vezes,	preferia	gastar	o	tempo	com	outras	atividades.	Considerando	o	estilo	de	vida	e	a	personalidade	de	Juliana,	como	as	marcas
poderiam	se	comunicar	com	ela?	Como	poderiam	aumentar	o	seu	potencial	para	serem	escolhidas	dentro	do	escasso	intervalo	de	tempo	que	Juliana	tem	disponível?	Como	ter	a	sua	preferência?	Esse	é	o	grande	dilema	do	mercado	atual.	Duas	marcas	brasileiras	conquistaram	Juliana,	uma	de	maquiagem	e	outra	de	óculos	de	sol.	De	que	maneira	essas
marcas	criaram	valor	para	ela?	Quem	disse,	Berenice?	As	mulheres	brasileiras	são	vaidosas	e	das	que	mais	consomem	produtos	de	beleza	no	mundo.	O	Brasil	representa	11%	do	mercado	mundial	de	higiene	pessoal,	perfumaria	e	cosméticos	(HPPC),	além	de	representar	crescimentos	de	dois	dígitos	nos	últimos	17	anos,	consecutivamente.	Dada	a
oportunidade	de	mercado,	que	ainda	é	dominado	pela	venda	direta	(Avon	e	Natura),	nos	últimos	anos	foi	possível	presenciar	o	fortalecimento	de	marcas	e	lojas	que	atuam	no	setor,	além	da	entrada	de	novas,	como	Sephora,	que	é	uma	das	maiores	lojas	do	mundo	nesse	mercado,	Contém	1G,	NYX	(marca	que	nasceu	em	Los	Angeles,	EUA),	Maybelline
(L’Oréal)	e	Phebo.	Apostando	nesse	mercado,	o	grupo	O	Boticário	se	propôs	a	atender	clientes	em	todos	os	momentos	e	tipos	de	necessidade	com	uma	proposta	de	valor	diferenciada	em	múltiplos	canais.	Por	isso,	buscou	diversificação	e,	entre	outras	iniciativas,	abriu,	em	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	36	agosto	de	2012,	lojas	da	marca	Quem
disse,	Berenice?,	focada	em	maquiagem.	Apesar	do	nome	incomum,	os	fundadores	da	marca	afirmam	que	a	proposta	foi	criar	algo	que	lembrasse	um	bordão	popular,	remetesse	à	brasilidade,	gerasse	uma	surpresa	inicial	e	fosse	fácil	de	entender	e	de	lembrar.	O	modelo	de	loja	foi	montado	como	um	autosserviço,	pensado	para	oferecer	uma	experiência
de	compra	divertida,	como	um	playground	feminino.	A	proposta	foi	ser	ousada	para	não	passar	despercebida.	Quem	disse,	Berenice?	atua	com	mais	de	500	produtos,	que	vão	desde	maquiagens,	esmaltes	e	perfumes	até	acessórios.	Seu	grande	desafio	é	a	substituição	de	portfólio	(estimada	em	10%	ao	ano),	uma	vez	que	a	“novidade”	é	um	dos	fatores
que	movimenta	o	crescimento	do	mercado.	Em	2013,	a	marca,	que	também	opera	no	mercado	on-line,	contava	com	100	lojas	e	uma	projeção	de	um	total	de	400	lojas	até	2018.	Antes	da	abertura,	a	empresa	buscou	um	olhar	externo	e	conversou	(por	meio	de	pesquisas	de	mercado)	com	250	consumidoras,	propondo	um	modelo	de	criação	de	produtos	e
loja	em	conjunto.	Seu	público-alvo	são	mulheres	que	querem	ficar	bonitas,	gostam	de	testar	novas	combinações,	têm	bom	humor,	irreverência,	buscam	liberdade,	ousadia	e	originalidade,	comportamentos	esses	que	criam	uma	identificação	entre	a	marca	e	a	consumidora.	O	desejo	dos	fundadores	foi	o	de	abrir	uma	loja	que	tivesse	uma	maior	afinidade
com	o	comportamento	e	o	estilo	de	vida	do	seu	público-alvo,	independente	da	idade	ou	condição	econômica.	A	proposta	de	valor	da	empresa	é	deixar	a	cliente	mais	bonita,	do	modo	dela,	sem	medo	de	errar.	Para	isso,	trabalhou	com	o	conceito	de	que	maquiagem	não	tem	regra,	com	um	convite	para	a	cliente	ousar	e	“se	jogar”.	A	marca	questiona
padrões	impostos	historicamente	pelas	empresas	de	maquiagem	por	meio	de	reflexões	individuais,	como:	“Quem	disse	que	olho	preto	só	pode	à	noite?	Ou	que	as	unhas	do	pé	e	da	mão	precisam	ser	pintadas	da	mesma	cor?	Quem	disse	que	beleza	tem	que	ter	tantas	regras?	Quem	disse,	Berenice?”.	A	marca	busca	inspirar	as	mulheres	a	ser	livres	para
se	sentirem	mais	bonitas	e	a	experimentar	diferentes	possibilidades	de	produtos,	até	encontrar	o	que	mais	combina	com	elas:	“Mas	já	que	com	a	maquiagem	a	gente	pode,	por	que	não	tentar?	E,	se	alguém	disser	que	não,	você	sabe	o	que	responder:	Quem	disse,	Berenice?”.	As	clientes	são	desafiadas	a	testar,	experimentar	e	errar,	pois	sempre	há	a
possibilidade	de	apagar	e	tentar	de	novo:	“Não	deu	certo?	Então	vem	com	a	gente	e	tenta	de	novo,	pois	não	é	sempre	que	temos	a	chance	de	apagar	os	erros	e	começar	tudo	de	novo”;	“Pra	sermos	nós	mesmas,	só	precisamos	dar	o	primeiro	passo,	sem	medo	de	errar.	Coragem!	Errou?	Tenta	de	novo!	Se	joga!”.	A	marca	brinca	com	a	espontaneidade	e
defende	que	sempre	há	um	demaquilante	para	apagar	e	tentar	de	novo.	Alinhado	com	esse	conceito,	toda	a	campanha	integrada	de	marketing	foi	desenvolvida	apostando	na	ousadia.	A	marca	trabalha	principalmente	com	a	comunicação	nas	lojas,	no	site	08/12/14	13:12	Capítulo	1	e	nas	redes	sociais.	O	seu	modelo	de	comunicação	tem	uma	linguagem
coloquial,	com	um	tom	de	conversa	entre	amigas.	As	clientes	são	chamadas	de	modo	simpático	como	“berês”,	e	frequentemente	convidadas	a	testar.	Sua	personalidade	própria	na	comunicação	pode	também	ser	observada	na	linha	de	fragrâncias	que	levam	nomes	que	representam	12	histórias	para	mexer	com	as	emoções,	assim	como:	“pra	onde
levaram	esses	olhos	castanhos?”;	“a	menina	que	roubava	cerejas”;	“uma	ovelha	para	lá	de	negra”;	“meu	jardim	secreto	é	mais	verde”,	entre	outros.	Nas	lojas	há	uma	comunicação	que	propõe	um	“bate-papo”	espontâneo	entre	o	visual	merchandising	e	a	cliente,	com	frases	que	estimulam	a	exploração,	por	meio	de	adesivos	nos	displays	como:	“50	cores
pra	falar	com	as	mãos.	Tente,	experimente,	se	divirta!”;“Base	é	só	para	dia	de	festa?”;“18	tons	de	base	pra	você	achar	a	que	mais	combina	com	você”.	Nada	é	imposto,	uma	vez	que	a	comunicação	é	apresentada	em	forma	de	dicas	que	podem	ou	não	ser	aceitas	pela	cliente,	mas	que	tem	o	objetivo	de	motivar	a	compra	e	a	experimentação.	Na	porta	há
um	display	de	batom	que	convida	a	cliente	para	a	indulgência“100	cores	de	batom	por	R$	17,90,	escolha,	experimente,	se	joga”,	estimulando,	assim,	a	entrada	na	loja	e	o	desejo	de	compra.	Da	mesma	forma,	o	Facebook	e	o	“blog	da	berê”	se	comunicam	de	forma	coloquial	e	convidativa:	“Curtiu?	Então	dá	só	uma	olhadinha	em	tudo	que	a	gente	tem	pra
você”.	As	atualizações	são	constantes,	operando	de	forma	dinâmica,	e	com	um	grande	número	de	fotos	e	vídeos	sobre	o	tema.	A	marca	trabalha	com	preço	acessível	e	conta	com	um	alto	número	de	promoções	e	ações	para	estimular	a	visita	às	lojas,	seja	virtual	ou	física.	A	estratégia	de	Quem	disse,	Berenice?	é	convidar	a	cliente	à	indulgência	e	a	sair
da	mesmice.	Para	isso,	esforçam-se	em	criar	sensações	e	valor	em	todos	os	pontos	de	contato,	de	maneira	integrada,	de	modo	que	sejam	estimulados	o	desejo	de	compra	e	a	relação	de	médio	e	longo	prazo	com	a	marca.	Chilli	Beans	No	Brasil,	no	final	dos	anos	1990,	o	mercado	de	óculos	de	sol	era	bem	polarizado;	havia	os	modelos	“econômicos”
vendidos	por	ambulantes	por	cerca	de	R$	5,	de	baixíssima	qualidade,	e	os	de	marcas	reconhecidas,	mais	elegantes,	vendidos	em	óticas	por	preços	que	giravam	em	torno	de	R$	800.	Foi	então	que,	em	1997,	Caito	Maia	viu	a	oportunidade	de	vender	óculos	de	sol	para	a	classe	média,	com	custo	médio	de	R$	50.	Caito	era	um	roqueiro	sem	sucesso	quando
decidiu	ganhar	a	vida	trazendo	óculos	dos	Estados	Unidos,	onde	morava.	Quando	abandonou	a	sua	banda	para	investir	na	carreira	de	empresário,	começou	a	desenhar	seus	óculos	e	a	importar	da	China.	Foi	então	que	conquistou	e	cresceu	em	um	mercado	que	nem	sequer	existia,	com	o	surgimento	da	Chilli	Beans.	Essa	oportunidade	foi	tão	grande	que
a	empresa	passou	a	crescer	em	ritmo	acelerado.	A	Chilli	Beans	apareceu	de	maneira	mais	estruturada	em	um	estande	no	Mercado	Mundo	Mix	(SP),	com	óculos	de	sol	focados	nas	tendências	de	moda.	Três	anos	depois,	inaugurou	o	primeiro	quiosque	em	shopping,	propondo	um	modelo	self-service	pioneiro	nesse	segmento,	em	que	o	cliente	podia
interagir	e	experimentar	os	diferentes	produtos.	Com	isso,	a	experiência	de	compra	oferecida	era	superior	à	das	lojas	tradicionais	de	produtos	óticos,	que	tinham	vitrine	fechada.	Dada	a	acessibilidade	de	preço	combinada	com	o	design	diferenciado,	logo	a	marca	passou	M01_ARMS4471_15_SE_CH01.indd	37	|	Criação	e	captura	de	valor	para
o	cliente   37	a	ser	um	acessório	de	moda,	e	se	transformou	em	referência	de	consumo	jovem.	Em	2013,	a	empresa	se	apresentou	consolidada	como	uma	rede	de	franquia	de	óculos	de	sol,	atuando	com	aproximadamente	600	pontos	de	venda.	A	marca	Chilli	Beans	tem	uma	proposta	provocativa,	ardente	e	envolvente	por	meio	dos	seus	produtos,	da
atmosfera	de	loja	e	da	sua	linha	de	comunicação.	Seus	designers	buscam	inspirações	em	lugares	diferentes	para	conquistar	o	consumidor	no	mundo	da	moda.	O	modelo	fast	fashion	é	o	que	ampara	a	sua	estratégia	de	negócio,	movido	por	inovações	constantes.	Seus	produtos	são	vistos	como	acessórios	divertidos	e	com	muita	personalidade.	O	portfólio
da	marca	é	focado	em	óculos	de	sol	e	relógios,	mas	ela	também	disponibiliza	armações	de	grau	e	produtos	licenciados	que	auxiliam	na	personificação	do	estilo	da	loja,	como:	mochilas,	bicicleta,	guitarra,	roupa	íntima,	meia	e	pranchas	de	surf.	Chilli	Beans	lança	semanalmente	cerca	de	18	novos	produtos.	A	empresa	se	destacou	por	um	modelo	de
gestão	focado	no	cliente,	que	foi	iniciado	com	a	proposta	de	eliminação	de	vitrines	e	produtos	sem	travas	à	disposição	para	experimentação.	Sua	proposta	era	não	inibir	o	cliente,	e	sim	motivá-lo	a	interagir	com	o	produto	sem	depender	do	vendedor.	A	empresa	busca,	ainda,	novas	formas	de	interação	do	cliente	com	o	produto,	como	a	Chilli	+,	que	é
uma	máquina	de	customização	que	permite	ao	cliente	montar	seus	próprios	óculos.	A	Chilli	Beans	investiu	em	um	modelo	de	comunicação	multiplataforma,	com	uma	linguagem	contemporânea,	ousada	e	irreverente.	Em	estudo	realizado	por	Leite	e	Leão	(2013),	foram	encontrados	os	seguintes	conceitos	na	análise	de	80	peças	publicitárias	da	Chilli
Beans:	competição	feminina,	ideal	estético,	tropicalidade,	sensualidade	e	apelos	eróticos,	misticismo	plural,	posse	material,	independência	feminina	ou	submissão	feminina,	distinção	de	gênero,	protagonismo	masculino,	universo	urbano,	ecletismo,	individualidade	e	espírito	carpe	diem.	Pode-se	constatar	que	o	hedonismo	(que	tem	uma	relação	estreita
com	o	consumo)	é	predominante	na	linguagem	de	comunicação	da	marca,	porém,	este	não	adquire	um	caráter	uniforme.	Tal	intenção	se	revela	a	partir	da	simbologia	da	pimenta.	As	lojas	também	são	trabalhadas	de	maneira	holística,	com	a	visão	Chilli	Beans	de	atuar,	atingindo	desde	a	estrutura	física	até	o	visual	dos	atendentes,	bastante	ousado	e
incomum.	A	loja	conceito	é	uma	tradução	física	da	sua	essência,	refletindo	o	mundo	da	moda,	o	design,	a	originalidade	e	a	inovação.	Ela	está	situada	em	um	dos	endereços	mais	sofisticados	de	São	Paulo,	a	rua	Oscar	Freire,	e	seu	objetivo	é	aumentar	as	vendas	por	meio	de	ferramentas	lúdicas	que	levam	o	cliente	a	uma	experiência	diferenciada	com	o
produto.	O	espaço	é	muito	mais	do	que	uma	loja,	é	uma	galeria	de	arte,	um	palco	de	shows	e	um	portal	das	atividades	mundiais	da	marca.	A	marca	Chilli	Beans	encanta	os	seus	clientes	com	seu	modo	inusitado,	propondo	um	estilo	a	ser	seguido,	com	o	qual	muitos	se	identificam.	Ela	desenvolve	sua	proposta	de	valor	para	o	cliente	de	maneira	que	todos
os	contatos	sejam	marcantes,	estimulantes	e	positivos.	Valor	para	o	cliente	Em	um	mercado	altamente	competitivo,	o	desafio	do	marketing	de	criar	valor	para	o	cliente	é	cada	vez	maior,	pois	produtos	e	serviços	muitas	vezes	se	aproximam	em	termos	de	atributos	funcionais.	Por	isso,	é	necessário	ir	além,	criar	valor	também	de	08/12/14	13:12	38   
Parte	1	|	Definição	de	marketing	e	o	processo	de	marketing	maneira	mais	completa	e	holística,	oferecendo	ao	cliente	mais	do	que	produtos,	proporcionando	momentos,	experiências,	entretenimento,	diversão	e	prazeres.	As	empresas	não	sobrevivem	se	operarem	apenas	com	foco	no	produto,	sem	um	olhar	de	fora	para	dentro;	elas	devem	ser	orientadas
também	para	o	cliente,	despertar	seu	desejo,	encantá-lo,	surpreendê-lo	em	todos	os	pontos	de	contato	da	marca,	seja	na	comunicação,	no	uso	ou	na	compra.	Esta	é	a	era	do	relacionamento,	dos	multicanais	para	que	se	possa	criar	valor	conjunto	sem	fronteiras	de	tempo	e	espaço.	Marcas	se	diferenciam	por	meio	de	um	entendimento	profundo	do	seu
público-alvo,	pois	só	assim	é	possível	elaborar	estratégias	e	programas	de	marketing	que	gerem	maior	valor	e	as	tornem	preferidas.	E,	nessa	história,	tanto	as	marcas	quanto	os	clientes	buscam	ter	um	final	feliz,	lembrando	que	este	deve	ser	construído	a	cada	dia	e	a	cada	ponto	de	contato.	Como	criar	valor	para	seus	clientes?	Ambas	as	marcas
apresentadas	conheciam	as	necessidades	e	desejos	de	Juliana	e,	por	isso,	se	tornaram	preferidas	por	ela.	Questões	para	reflexão	1.	Considerando	o	perfil	apresentado	da	Juliana,	quais	são	os	fatores	que	podem	influenciar	na	decisão	dela	para	que	compre	produtos	de	determinada	marca?	3.	Cite	dois	exemplos	de	marcas	com	produtos	de	atributos/
características	similares,	mas	que	se	diferenciam	quanto	à	proposta	de	entrega	de	valor	ao	cliente.	2.	Por	que	é	importante	entender	o	perfil	de	Juliana,	ou	de	outros	clientes,	para	que	uma	marca	tenha	sucesso?	4.	Qual	é	a	proposição	de	valor	apresentada	em	cada	uma	das	empresas	citadas?	Referências	•	Caderno	de	tendências	ABIHPEC	2013.
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