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RESUMO

Em um mercado competitivo, as empresas devem, cada vez mais, disseminar uma cultura de inovações para criar destaques perante a 
concorrência. Inovar nem sempre é uma tarefa fácil, mas a empresa que consegue compreender o mercado local e entende o perfil de seus 
clientes, suas expectativas e necessidades, consegue criar uma estratégia competitiva mais eficiente e aumentar o grau de satisfação dos clientes. 
O presente artigo tem a finalidade de discutir e demonstrar casos que reforçam a necessidade de um direcionamento ao público-alvo, com foco 
no conhecimento das expectativas e das necessidades desse público e, com isso, construir uma estratégia competitiva eficiente para as empresas 
deste segmento, desenvolvendo ações inovadoras para capta-los. Foi utilizada como metodologia, uma pesquisa de campo quantitativo-
descritiva, realizada com 20 empresas de pequeno porte do segmento de academias, participantes do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), 
do SEBRAE/CNPq (ciclo 2015 - 2018), todas localizadas na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e com coleta de dados realizada durante um 
acompanhamento contínuo, in loco de 18 meses, customizado e gratuito, com foco central na análise das dimensões relacionamento e 
organização, utilizando-se da aplicação do Radar de Inovação com a finalidade de conhecer o grau de inovação desse grupo de empresas, e medir 
o impacto das ações desenvolvidas nelas ao longo do acompanhamento. Ainda, foi desenvolvida uma pesquisa de análise quantitativa survey, 
com o intuito de medir se o comportamento dessa população específica seria atraída por tais inovações de marketing sugeridas e implementadas 
por este bloco de empresas. Ao fim, concluiu-se que as empresas que tiveram um maior entendimento do perfil de seus clientes, e conseguiram 
determinar seu público-alvo, tiveram resultados significativos com as estratégias competitivas adotadas, uma vez que os dados obtidos na 
pesquisa de campo com o público traçado pelas empresas reforçou esse entendimento, tornando assim a diferenciação de marketing uma forma 
assertiva em atrair o público-alvo destas empresas.
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