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Estratégia e planejamento de marketing são fundamentais para o sucesso da empresa 
 
Com a velocidade do conhecimento humano nascido com a presença da Internet no mundo 
globalizado da atualidade, o foco central da gestão da empresa competitiva passou a ser definir 
estratégias que redundassem a adequação da empresa neste processo de adequação à velocidade 
do conhecimento humano. Os meios modernos de comunicação, portanto, passaram a ser 
indispensáveis instrumentos de gestão da nova empresa em mercados globalizados. 
 
Para o renomado palestrante e consultor de empresa - Mário Di Persona "o processo de planejar e 
executar a concepção do comércio, seus preços, suas promoções do negócio, logística de 
distribuição, relacionamento com cliente passaram a ser definidos pelo marketing". Como reflexão 
objetiva, para se vender um produto, idéias ou serviços, sua estratégia de marketing deve 
suscitar ou criar relações de troca, que venham a satisfazer os clientes e, conseqüentemente, 
atinjam os objetivos de cada empresa - lucratividade. Em síntese, a gestão contínua de mudanças 
deve estar voltada para a conquista de novos clientes, manter os já existentes e, sobretudo, 
satisfazê-los acima de tudo, levando-os à fidelização. Aí reside o precípuo básico da gestão de 
mudanças de cada empresa no mercado atual. 
 
Mercê de recentes pesquisas realizadas em "empresa de excelência", alguns parâmetros estão 
muito bem definidos e comprovados as suas estratégias de marketing. Por intermédio de um 
amplo planejamento de marketing, a empresa alcançará o seu sucesso. Afinal de contas, em que 
consiste este planejamento? O passo inicial é identificar o mercado alvo, conhecendo à fundo os 
clientes em potencial, criando produtos e serviços que atendam as sua necessidades, levando-os 
ao encantamento. 
 
A identificação e estratégias do concorrente é essencial para a definição da gestão de mudanças, 
ou seja, definir os seus pontos fortes e fracos, rumo que estão tomando, visando-se desenvolver 
uma estratégia de sucesso competitivo. Um dos relevantes pontos de planejamento é procurar 
descobrir as reais tendências do mercado para que, em tempo hábil, possa a gestão de mudanças 
adequar-se à esta nova realidade mercadológica. Aí, reside a importância do processo de 
mudanças da empresa, algo difícil em mercados globalizados. 
 
Antes às transformações dos hábitos dos consumidores atuais, oportuna a descoberta de novas 
oportunidades para criar novos produtos e serviços inéditos, estribados nos anseios do mercado e 
novas necessidades do consumidor. Toda esta gestão empresarial deve capacitar-se, a cada 
momento, em definir quais as ações deverá tomar para alcançar o melhor resultado, dentro do 
menor prazo possível e com um mínimo de investimentos. Equivocada - afirma o Profº Mário Di 
Persona - a empresa que pensa que tais ações e alcance de resultados positivos possam a ser 
alcançados sem o efetivo comprometimento dos seus colaboradores e conclui: "impossível, na 
modernidade, uma empresa ser competitiva e com lucratividade sem a colaboração dos seus 
funcionários em todos os níveis". Toda esta estratégia de sucesso há de criar a seleção mais 
eficiente de canais e ações de propaganda e publicidade, deixando, certamente, de gastar naquilo 
que não traz resultados. 
 
Como avaliação final, com uma estratégia de marketing, a empresa poderá analisar à fundo todo 
e qualquer aspecto do negócio, ou seja : posicionamento no mercado, preços, força competitiva, 
perfil do cliente, tudo com uma meta clara e bem definida: construir o melhor negóc io e obter o 
maior lucratividade - esteios da empresa de excelência. A empresa há de ter uma previsão de 
investimento para o seu planejamento de marketing. Portanto, "planejar custa menos do que 
errar". 
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