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MARKETING & VENDAS



O QUE É MARKETING?

Você já esteve alguma vez diante de uma vitrine com um produto e
apareceu de repente uma enorme vontade de querer comprá-lo?

Você já se sentiu estimulado a adquirir algo quando passou como pedestre
ou conduzindo um veículo, diante de um de uma propaganda?

Não se preocupe você não foi picado pelo vírus do consumismo, mas está
sentindo algo extremamente natural e não deve se sentir perdido quando,
de uma hora para outra, a ideia de consumir um item ou serviço vem à
mente, se tornando irresistível a ação de comprar.

Na verdade, você está sofrendo influências de uma das mais interessantes
ações empresariais a atuarem direta e indiretamente sobre o consumidor
provocando mudanças de atitudes e comportamentos bem como hábitos
de consumo, o Marketing.
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O nome Marketing, embora seja comum na atualidade, vem do inglês Market,
a significar mercado. Originalmente, o conceito deste termo teria surgido a
partir do latim mercatus, antiga denominação do local destinado à compra e
venda de objetos. Entretanto, desde a sua origem está intimamente ligado a
proposta da criação e manutenção de uma comunicação .
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o conjunto de operações e
estratégias planejadas e executadas
no propósito de criar e manter uma relação positiva com o mercado e
persuadir determinada população em relação a capacidade de bens
e serviços atenderem aos desejos dos consumidores, influindo na
otimização do desempenho empresarial com consequente
lucratividade.

MARKETING É



NECESSIDADES/

DESEJOS

CLICO DE MARKETING

O chamado ciclo de marketing tem seu início no instante da realização de
uma pesquisa sobre certa população no intuito de encontrar algumas
carências não satisfeitas relacionadas ao consumo. Então, no identificar
tal(is) necessidade(s) procura-se desenvolver bens e serviços a apresentarem
características integradas a estas e, através de estudos para a identificação
das quantias gastas na manufatura dos produtos, é estruturado um preço de
venda, confrontando-o com os cobrados pela concorrência atuante.

Em seguida, são investidos recursos na promoção, isto é, na divulgação de
que estes bens e serviços estão a disponibilização do público e, para tanto,
são utilizados meios de comunicação de massa ou específicos, no intuito de
se atingir aquela parte da população a estar intimamente sintonizada com o
que está sendo oferecido.
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PRODUTOS PRECIFICAÇÃO

PROMOÇÃOPÚBLICO-ALVOPESQUISA

COMERCIALIZAÇÃO

MÍDIA



A comercialização ocorre quando clientes desembolsam valores monetários
para aquisição dos produtos, sendo fundamental uma consulta após a venda
para a coleta de dados sobre a resposta obtida com a compra. Em caso de
comprovação da satisfação a empresa permanecer com a abordagem, no
caso da identificação de alguma distorção são implementadas medidas
corretivas no sentido de provocar o máximo possível de reações positivas do
produto com o mercado.
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Isso quer dizer que no marketing, a venda
é apenas uma etapa, sendo obrigatória
uma permanente vigília no objetivo de
conquistar e preservar clientes.



A atuação do marketing em um território provém do usufruto de um nível
de informações, especificamente estruturadas para a conquista de subsídios
ao processo de decisão sobre o quê, como, quanto, quando, onde e para
quem os itens e serviços serão ofertados. É importante não se perder de
vista a noção da complexidade das operações previstas para o
desenvolvimento e lançamento de um produto no mercado. 

Embora aja no intuito de colocar produtos à disponibilização dos
consumidores o marketing leva em consideração toda uma ambiência a
envolver ações governamentais, presença de revendedores, tipologia e
quantidade de clientela, existência de fornecedores e a forma de atuação da
concorrência, tudo isso no intuito de encontrar a maneira mais adequada ao
desenvolvimento, lançamento e comercialização de produtos dentro de
condições favorecedoras ao desempenho exemplar nas tratativas com o
mercado.
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AMBIENTE DE MARKETING



Quando se fala em mercado é válido se referir a uma população integral ou
uma parcela desta, domiciliada em um espaço geográfica, a compartilhar
entre compra ou venda, com a finalidade de suprir necessidades e desejos,
obtendo em contrapartida a existência de disponibilidade de renda.

Todo item e/ou serviço é desenvolvido e lançado tendo em vista atender a
objetivos comerciais. Neste caso, alguém deseja algo e a empresa tenciona
oferecer este algo, obtendo em troca, resultados financeiros positivos.
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MERCADO

Público alvo é a parte da população para onde
está direcionada uma ação de marketing.



Divisão do mercado em agrupamentos humanos de particularidades
específicas ou regiões geográficas com aspectos naturais diferenciados,
estratificando a sociedade através da identificação de preferências, hábitos
de consumo, atitudes de compra, localização e poder aquisitivo.
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SEGMENTAÇÃO  DE MERCADO

Antigamente, se olhava o mercado com uma grande população como se
todos consumissem de forma idêntica. Na atualidade, este grande grupo
humano é subdividido ao se considerar idade, sexo, estilo de vida, profissão,
poder aquisitivo, classe social, enfim, diversas alternativas que podem
provocar diferenciações em hábitos e comportamentos de consumo
facilitando ao profissional de marketing a decisão sobre o quê, quando,
como, onde, quanto e a quem vai ser oferecido algo



Fração de um segmento de mercado cujos componentes procuram por uma
forte distinção capaz de dotar tal grupo social de uma personalidade
diferenciada.
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NICHO DE MERCADO

Em uma sociedade formada por pessoas físicas e jurídicas a cada
dia mais exigentes em função de desejos únicos, o conhecimento
sobre os nichos constitui informação básica à decisão de marketing.



Responsável pela manufatura de itens e serviços.

MERCADO PRODUTOR
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TIPOS DE MERCADO

Formado por varejistas, atacadistas, representantes comerciais etc., leva os
produtos aos consumidores finais, funcionando como elo entre o produtor e
a clientela.

MERCADO REVENDEDOR

Formado pelos componentes de uma população a apresentarem consumo
ou possibilidades de compra de produtos. Direciona o marketing à adoção
de metodologias específicas de abordagem em função da segmentação de
mercado.

MERCADO CONSUMIDOR

Constituido pelas empresas a fornecerem produtos similaries em seus
atributos voltados para o mesmo público alvo escolhido por uma instituição

MERCADO CONCORRENTE
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Nessa altura, que tal se perguntar por que que o
marketing é tão importante para as empresas?

AGORA, É CHEGADA O INSTANTE

DE TESTAR OS CONHECIMENTOS:

Qual a vantagem em se conhecer o
mercado antes de lançar um produto?

Que tal imaginar um produto e, em seguida, investigar
quais serão os prováveis consumidores deste?

Qual a importância em se avaliar
a atuação da concorrência?



Atua na proposta de fortalecer a imagem da empresa e reforçar a
credibilidade da marca, provocando uma percepção positiva junto aos
diversos públicos com os quais mantém relações comerciais.

MARKETING INSTITUCIONAL
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TIPOS DE MARKETING

Voltado para ações diretas, projetos próprios ou apoio financeiros ligados ao
meio ambiente, com competência a projetar e sustentar uma imagem
institucional =diferenciada acerca da importância da ecologia.

MARKETING ECOLÓGICO

Ações de promoção da cultura (cinema, teatro, música), como veículo de
comunicação a difusão do nome, marca produto e/ou fortalecimento da
imagem institucional junto à sociedade

MARKETING CULTURAL

Relacionado a promoção de atividades esportivas de interesse da empresa
ou de seus públicos de relacionamento, apresentando como fator de
diferenciação a união empresa e esporte como agregação de valor a um
negócio.

MARKETING ESPORTIVO



Voltado a prática de esforços mercadológicos no sentido de associar uma
empresa, marca ou portfólio de produtos a uma causa social.

MARKETING DE CAUSA
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Agrega o uso de estratégias alicerçada no conjunto de técnicas de exposição
voltadas a criação e manutenção de vínculos de um político com seu
eleitorado.

MARKETING POLÍTICO

Ligado a relações comerciais entre pessoas jurídicas pela venda de produtos
ou prestação de serviços em grandes volumes e maior preocupação com
qualidade, prazo de entrega e garantias.

MARKETING B2B (BUSINESS TO BUSINESS)

Ações realizadas em massa com o objetivo de alcançar o maior número de
pessoas físicas a se enquadrarem no perfil de público-alvo da empresa, com
conteúdo a provocar destaque junto a concorrência. vendas acontecem com
frequência por impulso, pela vontade de consumo imediata, mas há uma
baixa fidelidade dos clientes e muita competição através de preço.

MARKETING B2C (BUSINESS TO CUSTOMER)
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Qual o tipo de marketing é mais adequado a seu
negócio? Justifique.

AGORA, É CHEGADA O INSTANTE

DE TESTAR OS CONHECIMENTOS:

O marketing esportivo tem crescido em importância
nos últimos anos. Procure um exemplo de uma
empresa que investiu nesta modalidade de marketing
e avalie o resultado atingido.

Por que é importante trabalhar
a imagem institucional?

Causas sociais têm influenciado muitas empresas a
aderirem a tais movimentos. Neste caso, explique o
motivo a levar alguém a investir recursos ao apoio a
determinadas reivindicações da população.
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COMPOSTO DE PRODUTO

O QUE É UM PRODUTO?

Conjunto de atributos materializados sob a configuração de bens
e serviços, voltados a satisfação de necessidades e/ou desejos.
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De constituição sólida, ocupam espaço físico e podem ser tocados.
Ex: móveis, imóveis, veículos, etc...

BENS

Por não possuirem forma física, não podem ser tocados, mas apresentam
características próprias, capazes de propiciar elementos de distinção.

SERVIÇOS

Produtos também podem ser vistos sob as formas de:

Manifestações relacionadas à criação e disseminação de propostas para a
soluções de problemas ou modificação de aspectos conjunturais.

IDEIAS
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PORTFÓLIO DE PRODUTOS

O sortimento de itens e serviços oferecido à clientela representa uma das
decisões mais relevantes ao empreendedor, pelo fato de sua importância se
tornar evidente na competência em se criar e manter estreita relação com
os desejos dos prováveis consumidores.

O que é exposto em vitrines, prateleiras, gôndolas, displays, etc., necessita
ser selecionado em função de vínculos com valores identificados em
segmentos de populacionais específicos, os quais, têm a peculiaridade em
gerar conexão entre demanda e oferta.

Mix de produtos, sortimento e portfólio são termos
utilizados para demonstrar a variedade de bens e serviços
oferecidos ao mercado por uma instiuição, abrangendo
tudo o que esta pretende comercializar com a clientela.
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PORTFÓLIO DE PRECIFICAÇÃO

Após a confirmação da ideia do que se vai oferecer ao mercado sob a forma
de um produto é chegado o instante de se levantar todos os gastos
associados à estruturação deste, colocando sobre os valores identificados
como custo uma margem de lucro suficiente a remunerar a empresa diante
de tudo o que foi investido para se elaborar algo e proporcionar um valor a
um bem ou serviço oferecido ao mercado, de tal forma que este possa ser
competitivo e remunerar os recursos envolvidos à sua existência.

NUNCA ESQUEÇA QUE

preço não é simplesmente um valor para
remunerar todo o capital investido para a
elaboração de um produto,

mas sim um montante capaz de proporcionar a empresa condições
de entrar e permanecer no mercado em condições favoráveis de
atratividade comercial.
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No instante o qual está pondo um ovo, a galinha anuncia a todos a sua obra.
Esta é uma demonstração inquestionável de que qualquer produto precisa
encontrar meios a deixar evidente sua existência como alternativa ao
atendimento a desejos e/ou necessidades.

COMPOSTO PROMOCIONAL

Técnica promocional aplicada no Ponto de venda direcionada a
proporcionar maior visibilidade e acesso a produtos, influindo positivamente
na decisão de compra.

MERCHANDISING

Programa de esforço promocional amparado em um conjunto de
procedimentos de comunicação levado a efeito através de um tema
específico, planejado e organizado para o alcance de objetivos quantitativos,
monetários e/ou qualitativos perseguidos em um período de tempo
predefinido.

CAMPANHA PROMOCIONAL

Para a efetivação da comunicação da empresa com o mercado
consumidor, o profissional de marketing atua nas seguintes
atividades: propaganda, merchandising, promoção, etc...

Forma de comunicação escrita, falada ou visual, física ou virtual, aplicada a
disseminação de produtos, paga por um patrocinador identificado.

PROPAGANDA
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COMERCIALIZAÇÃO

Os profissionais de marketing estão conscientes de que as pessoas são
submetidas a estímulos gerados por seus contatos sociais e profissionais, ou
através da influência dos meios de comunicação, criando e/ou modificando
hábitos e comportamentos de consumo.

O comércio se apresenta como o elo entre o produtor e o consumidor,
quando atua como intermediário ao colocar bens e serviços no tempo à
disposição dos consumidores, proporcionando a satisfação emocional pela
compra realizada, e ao, empresário retornos positivos em termos de
faturamento e imagem institucional
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Hoje, a comercialização tem inúmeros canais a fazer valer a sua existência
como importante meio de relação com o mercado, indo dos tradicionais
pontos de venda físicos até os virtuais, nos quais são disponibilizados ao
consumidor inúmeras opções à apresentação do portfólio de produtos,
realização do processo de negociação e fechamento da venda, tudo isso
auxiliado pela internet, ferramenta essencial a aproximação da empresa
com sua clientela.

Tendo em vista a considerável praticidade das compras online, um
contingente considerável de pessoas passou a adotar essa metodologia no
instante de adquirir algo, obrigando as instituições a um permanente ajuste
em suas formas de abordagem ao mercado, instituindo alternativas que vão
desde a disponibilização de itens e serviços em pontos de vendas físicos até
a participação em sistema de marketplace, redes sociais, sites, blogs, uso de
influentes e demais estruturas de operacionalização à venda no sistema e-
commerce.
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PÓS-VENDA

Após a conclusão da venda são realizados contatos com o comprador no
intuito de coletar informações relacionadas as respostas emocionais em
termos de insatisfação ou satisfação ao comprar e usufruir dos atributos de
um produto e do atendimento.  É importante destacar que as atividades de
pós-venda têm o intuito de trazer à empresa dados extremamente
importantes no que se refere à tomada de decisão ligada aos processos de
atendimento ao consumidor, oferta de produtos, entrega, condições de
pagamento etc. Tudo levado a efeito na intenção de provocar o máximo
possível de desempenho positivo na relação da empresa com o mercado



Seja físico ou virtual, o mundo é dinâmico
e, em virtude das mudanças, o marketing
e a ação empresarial obrigatoriamente
conectada com quaisquer ambientes.

O eterno e permanente desafio é
provocar uma sintonia entre ofertante e
demandante com consequente
desempenho comercial positivo.
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Qual a justificativa de um produto apresentar
características conectadas com um determinado
público alvo?

AGORA, É CHEGADA O INSTANTE

DE TESTAR OS CONHECIMENTOS:

Explique o papel da propaganda no marketing.

O preço de venda deve estar inteiramente sintonizado
com o mercado. Apresente o motivo de tal exigência.

Contatar clientes após as operações de compra e
venda é ação de elevada representatividade na
continuação de uma relação comercial. Porquê?


