Marketing Estratégico:
Princípio da soberania do Consumidor
O automóvel é uma necessidade derivada em relação à necessidade genérica de
transporte, ou seja, a necessidade genérica é o transporte e a necessidade derivada é
o transporte individual autónomo.
As necessidades absolutas são aquelas que pressentimos qualquer que seja a situação
de outrem e as necessidades relativas são aquelas cuja satisfação nos faz planar acima
dos nossos semelhantes e que nos dá um sentimento de superioridade em relação a
eles.
O marketing influencia os desejos.
Necessidade – sentimento de carência sentido em relação a uma satisfação geral
ligada à condição humana, como por exemplo: necessidade de comer.
Desejo – o meio privilegiado de satisfazer a necessidade, como por exemplo ter o
desejo de comer um chocolate.
O desejo divide-se em dois: latente ou passivo.
1- O Papel do Marketing na empresa:

Na empresa, o marketing tem uma dupla tarefa:
- orientar a empresa para oportunidades de mercado bem adaptadas aos recursos e ao
saber-fazer, oportunidades estas que apresentam um potencial de crescimento e de
lucro (marketing estratégico);
- ser o braço comercial da empresa encarregue de atingir os objectivos de venda ou de
quota de mercado recorrendo aos meios tácticos do marketing operacional: produto,
preço, distribuição e comunicação.

1 - O papel do Marketing numa economia de mercado:

A função do marketing numa economia de mercado é orientar a trocar e a
comunicação entre vendedores e compradores para assegurar um encontro eficiente
entre a oferta e a procura. Essa função tem uma complexidade crescente nas
economias avançadas e determina de forma positiva a eficácia de todo o sistema
económico.

O Marketing Estratégico identifica as necessidades insatisfeitas ou mal satisfeitas e
desenvolve produtos novos adaptados a essas expectativas, enquanto o Marketing
Operacional põe em prática um plano de acção que desenvolve a procura para esses
novos produtos, essa procura acrescida provoca reduções de custos que permitem
efectuar reduções de preços devido aos novos compradores que entraram nos
mercados. O alargamento do mercado suscita novos investimentos que provocam
economias de escala, permitindo o desenvolvimento de melhores ou novos produtos.
Podemos dizer que o marketing estratégico é uma abordagem de análise, há uma
análise das necessidades em que há uma definição do mercado de referência,
seguindo-se de uma segmentação de mercado em que há a macro e micro
segmentação, há uma análise de atratividade, o mercado potencial e o seu ciclo de
vida e depois uma análise de competitividade em que se vê se há uma vantagem
concorrencial defensável, após todos estes passos é feita a escolha de uma estratégia
de desenvolvimento.
Podemos dizer que o marketing operacional é uma abordagem voluntarista em que há
uma escolha dos segmentos alvo, de seguida um plano de marketing, com os seus
objetivos, posicionamento e táctica, há pressão do marketing integrado e é feito um
orçamento de marketing, de seguida e por fim, há a realização do plano e controlo.
2- Segmentação Estratégica e Posicionamento do Produto
Na maioria dos mercados é praticamente impossível satisfazer todos os compradores
com um só produto ou serviço.
Compradores diferentes têm interesses e desejos variados, hábitos de compra
diferentes e necessidades e expectativas diferentes.
No Marketing de massas há estratégicas específicas em que são identificados os
grupos de compradores alvo.
A missão da empresa na segmentação estratégica e posicionamento do produto é
identificar clientes que se quer servir, concorrentes directos, factores-chave de
sucesso que é preciso dominar, tecnologias alternativas ou concorrentes indiretos a
vigiar e os principais intervenientes com os quais será necessário contar.
É preciso definir o mercado de referência em termos de solução, ou seja, que
necessidades satisfazer?
Ninguém compra um produto apenas pelo produto, para o comprador o produto é
identificado com a solução, diferentes tecnologias podem trazer a solução procurada,
as tecnologias evoluem rapidamente enquanto as necessidades genéricas se mantém
estáveis.
O produto: conjunto de valores facultados (solução)
O lugar: ter acesso da forma mais conveniente
O preço: custos monetários e não monetários (tempo, esforço comparativo,...)
A comunicação: revela vantagens distintivas da solução proposta
A venda: assistência dada na procura de uma solução para o problema

Atratividade

Indicadores








Acessibilidade
Taxa de crescimento
Duração do ciclo de vida
Potencial de margem bruta
Agressividade da concorrência
Possibilidade de diferenciação

Competitividade







Quota de mercado relativa
Preço de custo
Qualidade distintiva
Nível técnico (domínio)
Forma de Venda
Imagem/notoriedade

Estratégia de concentração
- Uma tecnologia, uma função, um grupo de compradores - A estratégia do especialista –
procura uma quota de mercado elevada num segmento de mercado bem definido
Estratégia do especialista do produto
- Especialização numa função para cobrir todos os grupos de compradores referentes a essa
função
Estratégia do especialista do cliente
- Especialização num tipo de cliente apresentando uma gama completa de produtos que
exerçam funções complementares interligadas entre si.

Estratégia de especialização selectiva
- Introduzir diversos produtos em mercados que não têm ligação entre si; trata-se de uma
estratégia oportunista, que corresponde por vezes a uma preocupação de diversificação.
Estratégia de cobertura completa
-Combinação completa para satisfazer as necessidades de todos os grupos de compradores. A
empresa cobre a totalidade de mercado
As etapas de abordagem da micro – segmentação:
•O objectivo da micro-segmentação é analisar a diversidade das necessidades dos diferentes
grupos de compradores identificados no interior dos produtos-mercado definidos pela análise
da macro-segmentação.
Etapas:
1) Análise da segmentação
2) Escolha dos segmentos-alvo
3) Escolha de um posicionamento
4) Desenvolvimento de um programa de Marketing alvo



Análise da segmentação:

•Segmentação sócio-demográfica ou descritiva
- método de segmentação indirecta (com base nas preferências)
•Segmentação por vantagens procuradas
- indivíduos com o mesmo perfil sócio-demográfico podem ter sistemas de valores muito
diferentes
•Segmentação comportamental
- estatuto do utilizador
- taxa de utilização do produto
- estatuto de fidelidade
- sensibilidade a um factor de marketing
•Segmentação sócio-cultural ou por estilos de vida
- estabelecer uma relação entre o comportamento de compra e as variáveis de personalidade
(estilo de vida indica variáveis de personalidade)



Seleção de segmentos-alvo



Estratégia de
o

Marketing indiferenciado
- Tratar o mercado como um todo
- Produtos standard

o

Marketing diferenciado
- Extensa gama de produtos
- Adaptação a cada segmento

o

Marketing concentrado
- especialização num segmento

A escolha da estratégia irá depender do no de segmentos rentáveis que existem no mercado
de referência e dos recursos disponíveis da empresa
Uma política de segmentação pode resultar em duas estratégias extremas, a estratégia de
híper-segmentação que é o desenvolvimento de produtos por medida e a estratégia de contra
segmentação que consiste nos produtos sem variação a um preço baixo.

Estratégias de posicionamento:
Questões:
Quais as características distintivas;
Qual a melhor posição a ocupar no segmento;
Quais os meios de marketing mais apropriados.

Estratégias, que são baseadas nos(as):
Atributos do produto;
Vantagens ou soluções obtidas;
Condições de utilização;
Categoria de utilizadores;
Posicionamento relativo a outros produtos;
Introdução de uma nova categoria de produtos.

Processo de selecção de um posicionamento:
Condições prévias:
Conhecimento do posicionamento actual detido
Reter o argumento mais pertinente
Avaliar a rendibilidade do posicionamento detido
Verificar se a marca detém a personalidade requerida
Medir a vulnerabilidade do posicionamento adoptado
Coerência entre o posicionamento escolhido e as outras variáveis de marketing

Nota: se a definição de posicionamento for clara e precisa, simplifica a tarefa do
Marketing operacional de traduzir o posicionamento num programa de Marketing
adaptado

3- Comportamento do consumidor
Todas as decisões de MKT levantam questões acerca das acções e reacções dos clientes
Decisões de:
- Segmentação
(ex: Consigo descrever os segmentos? Correspondem a diferentes necessidades? Possuo uma
vantagem para este segmento?)
- Preço
(ex: Os consumidores estão dispostos a pagar características extra? Reagem a um desconto?
Preço = expectativas)
- Comunicação
(ex: Quais os principais objectivos? = atrair, aumentar, converter, manter, O apelo é centrado
na imagem? No posicionamento?)
- Distribuição
(ex: A distribuição é compatível com os hábitos dos consumidores? Que serviços são
desejados?)

4- Ciclos de vida

As implicações estratégicas do ciclo de vida de um produto-mercado
Implicações principais:
O ambiente económico e concorrencial é diferente em cada fase
O objectivo estratégico prioritário deve ser definido em cada fase
A estrutura dos custos e do lucro é diferente em cada fase
O programa de Marketing deve ser adaptado a cada fase do CVP

A fase da Introdução
Evolução relativamente lenta das vendas (nem sempre) devido a:
-Problemas de natureza tecnológica
-A distribuição pode praticar expectativas prudentes
-Lentidão dos potenciais compradores em mudar hábitos de consumo
-Concorrência
Elevado grau de incerteza
Cash-flow fortemente negativos devido a elevadas despesas de marketing, custos de produção
altos
Peso das amortizações dos investimentos e das despesas de I&D na rendibilidade
Grupo-alvo inovadores e adoptantes precoces
Objectivos prioritários: informação e educação do mercado através de programas de
informação intensivos e estratégias de preço

A fase de crescimento
Desenvolvimento rápido da procura
-Utilizadores satisfeitos repetem compra, word of mouth
-Disponibilidade dos produtos nos pontos de distribuição
-Entrada de novos concorrentes aumenta pressão do marketing total sobre a procura
Decréscimo regular dos custos de produção
Cash-flow tornam-se positivos
Grupo alvo: maioria precoce
Objectivos prioritários: aumentar e desenvolver o mercado, maximizar a taxa de ocupação,
construir forte imagem de marca baseada num posicionamento, criar e manter a fidelidade à
marca através de desenvolvimento do produto, posicionamento de valor acrescentado,
distribuição intensiva, promoções, comunicação guiada pelo posicionamento.

A fase de turbulência
A procura diminui
Decréscimo regular dos custos de produção
Grupo alvo: maioria do mercado
Concorrentes mais fracos saem do mercado
Objectivos prioritários: maximizar a quota de mercado, desenvolvimento do produto com vista
à diferenciação, identificar segmentos prioritários através de estratégias de diferenciação,
cobertura e exposição máximas no que se refere à distribuição, preços baseados no valor
percepcionado da marca, publicidade centrada no posicionamento.

A fase de maturidade
A procura continua a diminuir, para se manter em seguida ao ritmo de crescimento do PIB ou
ao ritmo do crescimento demográfico
Taxas de ocupação e penetração do produto no mercado muito elevadas
Rendibilidade maximizada
Distribuição intensiva
Tecnologia estabilizadas e esperadas pequenas alterações do produto
Hiper-segmentação dos mercados
Estrutura de mercado oligopolista
Objectivos prioritários: manter a quota de mercado, procurar nichos ou novos segmentos de
mercado, evitar “guerras de preços”, procurar uma vantagem concorrencial baseada na cadeia
de valor, adoptar um marketing relacional.

A fase de declínio
Decréscimo estrutural da procura primária
-novos produtos com melhor desempenho
-Modificação dos hábitos de consumo
-Mudanças de ambiente social, político e económico
Diminuição das vendas e da perspectiva de lucro
Soluções possíveis: especialização no mercado residual, se este representar ainda uma
oportunidade válida e se o declínio se efectuar progressivamente, abandono do produto.

5- Análise da Competitividade da Empresa:


Indústrias de especialização
São aquelas em que as fontes de diferenciação são numerosas e susceptíveis de
conferir uma importante vantagem concorrencial defensável.
Os produtos têm qualidades distintivas importantes para o comprador, que aceita
pagar um preço superior ao que é praticado pelos concorrentes directos.
Neste tipo de situação o efeito de dimensão não confere nenhuma vantagem decisiva;
é o valor da diferenciação ou da especialização que determina o potencial de
rendibilidade.
- Indústrias fragmentadas
As origens de diferenciação são numerosas mas nenhuma empresa pode obter uma
vantagem duradoura e decisiva sobre os seus concorrentes.
A dimensão não faculta economias significativas
Muitos ou poucos concorrentes podem coexistir com rendibilidades diversificadas.
- Situações de impasse industrial
Existem reduzidas formas de diferenciação e a experiência acumulada não constitui
uma vantagem.
Os novos concorrentes que detém utensílios de produção mais eficazes
A competitividade depende mais da idade do investimento do que da dimensão global
da empresa.

