
uma orientação integralmente voltada para o mer
cado. O cumprimento dessas condições estabelece 
o fundamento para os princípios da manutenção de 
clientes que são desenvolvidos ao longo do tempo. 
A aplicação da orientação voltada para o cliente bem 
planejada capacita vendedores a assumir o controle da 
transação, em vez de permitir que os clientes façam o 
fornecedor recuar com solicitações não razoáveis de 
serviços, ou exigindo preços mais baixos. O controle 
desse processo resulta em vendas mais lucrativas e 
também num mix de produtos capaz de fazer com 
que a capacidade do fornecedor seja condizente com 
as necessidades do cliente.

Marketing fundamental - A orientação voltada 
para o mercado permite que empresas possam identi
ficar e buscar aqueles potenciais clientes e contas que 
sejam mais lucrativos. A venda a um novo cliente é 
mais dispendiosa comparada a um cliente já tradi
cional existente. Esta orientação trata o cliente como 
uma valiosa matéria-prima, que precisa ser lapidada 
para que benefícios possam ser obtidos ao longo do 
tempo. Ao mesmo tempo, o íntimo conhecimento do 
mercado ajuda as organizações a escolher melhor a 
base de contas. A decisão estratégica mais importante 
é a escolha dos clientes considerados importantes.

O marketing não é apenas um braço da empre
sa; o marketing é uma forma de fazer negócios. A 
competição e a inovação tecnológica têm alterado 
significativamente o grau de escolha no mercado que 
uma mudança fundamental se torna necessária na 
abordagem de venda. Em vez de forçar um produto 
ao cliente, o vendedor tem que fornecer o produto e o 
suporte que sejam capazes de ajudar o cliente a atingir 
seus anseios. Este relacionamento cria uma situação 
de mútua confiança, muito mais significativa do que 
uma simples transação.

Por meio da interação com os clientes, inovan
do e investindo em suas habilidades essenciais e 
recomendando produtos e serviços excelentes, que 
sejam capazes de satisfazer as necessidades de seu 
público, estaremos integrados ao conceito das orien
tações voltadas para o mercado. Bons negócios! ■

é insuficiente para geração de vendas lucrativas. A 
orientação voltada para o mercado existe tão somente 
quando as informações sobre todas as importantes 
influências de compras permeiam em cada um dos 
setores da organização; quando as decisões estraté
gicas e táticas são tomadas tanto interfuncionalmente 
como interdivisionalmente, e não no interior de uma 
única divisão de negócios e... Divisões e funções são 
coordenadas atravessando-se fronteiras tradicionais 
para uma melhor execução, ou seja, o envolvimento 
global da empresa para implementação do plano tático 
e estratégico. Este conjunto permite a formatação de

“0 marketing não é apenas um 
braço da empresa; o marketing é 
uma forma de fazer negócios”
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Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 24, n. 158, p. 88, fev. 2013. 




