
Na mira do marketing, a gestão 
das competências 
Para quem duvida de que a área de marketing assume papel 
cada vez mais importante nas organizações, é bom começar a 
rever conceitos... ou vai perder espaço 

"Reconhecer as 
competências, 

individuais e coletivas, 
e aplicá-las de forma 

objetiva é um dos 
grandes desafios das 

corporações dispostas 
a construir valor 

diferenciado" 

Aárea de marketing tem se tornado 
cada vez mais importante no con-
junto das atividades das empresas. 

Também, pudera. Com a concorrência 
cada vez mais avivada, o mercado exige 
das organizações uma forte dose de pro-
fissionalismo que se consolida num dos 
corolários da administração: "num regi-
me de competit ividade se destaca a em-
presa que t iver mais competência nas 
suas ações". 

Portanto, reconhe-
cer as competências, 
individuais e coleti-
vas, e aplicá-las de 
forma objetiva é um 
dos grandes desafios 
das corporações dis-
postas a construir va-
lor diferenciado, ter 
vantagem competit i-
va e vencer, tanto 
no mercado interno 
quanto externo. 

Diante de tais cir-
cunstâncias, lançar ou 
manter um produto ou 
um serviço, caracteri-
zar institucionalmente 
a presença da marca e 
definir uma estratégia 
completa de comuni-
cação, passam a ser 
responsabilidades pro-
fissionais absolutas 
neste complexo siste-
ma concorrencial. 

Os atributos ineren-
tes a estas práticas 
demonstraram a ca-
pacidade das equipes 
de marketing em apli-
car todos os instru-

mentos e ferramentas técnicas que 
acionarão o planejamento estratégico ca-
paz de alcançar, do início ao fim do proces-
so, os resultados esperados pelas 
empresas. 

E aí vem a dose da pressão, da emoção 
e da satisfação ao se util izar do conheci-
mento e das competências necessárias 
para o at ingimento dos objetivos espera-
dos e planejados. 

O CENAM - Centro Nacional de 
Modernização Empresarial - e a ADVB -
Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil - acabam de escolher e 
reconhecer as Grandes Sacadas de 
Marketing de 2009, exatamente pela apli-
cação das técnicas, dos resultados alcan-
çados e pelo planejamento iniplementado. 

Coube à Braskem, Surf/Unilever, Banco 
do Brasil, Ovomaltine, Hospital São Luiz, 
Samsung, CBN, GM/Chevrolet, Itaipava e 
Totvs interpretarem esta nova face da 
gestão empresarial e definirem, através 
da excelência profissional do marketing, 
estratégias inovadoras e diferenciadas 
que geraram resultados indiscutíveis e li-
derança nas suas respectivas categorias 
de atuação. 

Foram muitas as aplicações baseadas 
na pesquisa, na definição exata do perfil 
do consumidor, na forma correta de co-
municação, no uso da tecnologia e ferra-
mentas de rede social, no estímulo do pós 
venda, na criação da peça publicitária 
perfeita e certeira. 

Tais práticas, tendo como fio condutor 
e est imulador a satisfação do cliente, le-
garam às organizações condições plenas 
de entendimento de que a gestão contí-
nua do conhecimento e das competên-
cias são estímulos certos para o 
at ingimento de resultados e reconheci-
mento do mercado. 
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