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As estratégias organizacionais são práticas que visam o alcance de resultados e, no que tange 

as estratégias de marketing, percebe-se no estudo do mercado alvo possibilidades de atração e 

retenção de clientes potenciais. Compreende-se o mix de marketing e o foco do marketing 

denominado 3.0 e 4.0 como conceitos fundamentais para o alcance do sucesso mercadológico 

das organizações. Todas as ferramentas de marketing são utilizadas para estimular trocas 

perante as necessidades do consumidor. Por sua vez, oCentro Integrado de Práticas Corporais 

e Promoção da Saúde (CIPS) foi criado pela Faculdade Maria Milza (FAMAM) com intuito 

de relacionar as atividades de pesquisa e extensão dos cursos de graduação e pós-graduação 

da instituição e, em especial a prestação de serviços de promoção da saúde para as 

comunidades interna e externa. Nesse contexto, o estudo tem como objetivo principal 

compreender a eficiência do mix de marketing e do marketing 3.0 e 4.0 para a atração e 

retenção de clientes/alunos do CIPS. De forma específica, busca-se identificar as estratégias 

de marketing utilizadas pela instituição para a atração e retenção dos alunos; descrever a 

relação do mix de marketing, do marketing 3.0 e 4.0 e a aceitação do público alvo dos 

serviços prestados pelo CIPS. Metodologicamente trata-se de um estudo de caso descritivo de 

natureza qualitativa. A pesquisa está sendo aplicada aos frequentadores do CIPS, além da 

obtenção dos dados quantitativos dos seus frequentadores. Como resultados parciais apurou-

se um quantitativo de 177 alunos matriculados no decorrer de três meses, dados relevantes no 

que tange ao investimento recentemente realizado.  
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