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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

01) O que você entende por Marketing Industrial?

02) Exemplifique Marketing Mix.

03) O que se precisa para fidelizar  clientes valiosos, exemplifique 
estratégias de vendas para efetivar o mesmo. 
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01) O que você entende por Marketing Industrial?

Marketing industrial (o marketing praticado por empresas que vendem a
outras empresas), vendas pessoais recebem uma importância muito
grande, tornando-se muito mais do que simplesmente uma ferramenta
importante de comunicação ou um formato importante de canal de
distribuição destacado.
A essência do marketing consiste em promover o seu negócio, atrair
clientes e fidelizar aqueles que já conhecem sua marca.
O marketing industrial é uma alternativa ainda mais precisa em atingir os
seus objetivos. Afinal de contas, trata-se de um setor gigante para o país,
mas com particularidades que o distancia de outros setores produtivos do
mercado.
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http://www.agencialabra.com.br/blog/2017/05/15/importancia-do-marketing-industrial/


02) Exemplifique Marketing Mix.

Finalmente, uma vez considerada força de vendas uma variável do
composto de marketing, é fundamental que a força de vendas esteja
totalmente integrada com os outros elementos do marketing mix
(produto, preço, comunicação e distribuição) para produzir o maior
impacto possível.
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APROFUNDANDO MARKETING MIX, 4Ps.

Os 4 Ps do marketing também chamados de Mix de 
Marketing ou Composto de Marketing representam os 

quatro pilares básicos de qualquer estratégia de marketing: 
Produto, Preço, Praça e Promoção.

Primeiro de tudo: o que é marketing?

“a ação de comercializar agora”.
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Quer um exemplo que todo brasileiro conhece? 
Havaianas.

 Uma simples sandália de borracha.

Há pouco mais de 20 anos, era das mais simples e baratas, vendidas
em mercados e voltadas para o público de baixo poder aquisitivo.

Quem nunca ouviu que “Havaianas eram chinelo de pedreiro”?

Só que, em 1994, a empresa lançou a Havaianas TOP.

Ao invés das clássicas solas brancas e tiras azuis ou pretas, a nova
linha vinha em cores fortes, um tantinho mais altas no calcanhar e
logo em relevo.
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A partir de uma esperta campanha, com propagandas originais e bem
humoradas (que se tornaram marca da empresa — já viu a propaganda
com a atriz Suzana Vieira?), passaram a se tornar objeto de desejo,
mesmo que mais caras que o modelo antigo.

A distribuição também sofreu uma grande mudança.

Cores e modelos passaram a ser escolhidos de acordo com o público do
entorno. E, é lógico, o investimento em um display colorido e de
qualidade, com os pares de sandálias distribuídas por cores e tamanhos,
prontas para serem desfiladas nos pés dos clientes.

O resultado foi um crescimento exponencial que, inclusive, fez com que a
empresa criasse uma área voltada especificamente para o comércio
exterior.
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https://www.youtube.com/watch?v=Py_AJJl7KA8


E hoje a sandália continua ocupando status de artigo típico
brasileiro, com diversas lojas espalhadas pelo país.

Aliás, pelo mundo…

Agora vamos voltar à nossa situação: não bastaria a Havaianas criar
sandálias coloridas (Produto), com uma nova tabela de valores
(Preço), investir em uma dinâmica de distribuição e venda (Praça) ou
fazer propagandas divertidas e coloridas (Promoção).

O sucesso desse case está justamente no equilíbrio desses 4
setores, trabalhando para fortalecer a marca frente a um público-
alvo muito bem selecionado.
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https://marketingdeconteudo.com/propaganda/


E agora que pudemos mostrar e fazer você entender como
funciona o conjunto dos 4 Ps de marketing, é hora de
entender qual o papel de cada um deles.

Vamos lá?
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P de Produto

• Uma empresa precisa oferecer algo.

• Produto, aqui, também deve englobar serviços oferecidos por um
negócio.

• Mas este não é o foco principal desse pilar.

• O Produto serve para a sua equipe entender e definir quais os
atributos e características do que é oferecido. Para facilitar, seguem
algumas perguntas que você deve responder:

• Quais as necessidades e/ou desejos que seu produto/serviço deve
satisfazer junto à clientela?
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P de Produto

• Quais as funções que ele deve desenvolver para atingi-las?

• Como, quando e onde o cliente irá utilizá-lo?

• Como ele é fisicamente?

• Existem outras cores, tamanhos e estilos disponíveis?

• Qual o nome?

• Qual a marca?

• Como ele se diferencia dos outros produtos e serviços já existentes
no mercado?
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P de Preço

• A sobrevivência de uma empresa está intimamente ligada a esse P. O
preço é, na verdade, o valor que será cobrado pela solução que você
oferece.

• Esse pilar vai indicar o futuro da sua empresa, já que é a partir da
circulação do dinheiro que será possível pagar funcionários,
fornecedores, realizar investimentos e tirar o seu merecido lucro.

• Algumas perguntas que devem ser respondidas:
• Qual o valor do seu produto ou serviço para o comprador?
• Quais as faixas de preço para produtos e serviços em cada área de

distribuição?
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P de Preço

• Qual o comportamento do cliente em relação ao preço? Quanto ele
está disposto a pagar pelo que você oferece? Qual o limite de preço?

• Existe a necessidade de criar ações de preço específicas para
segmentos de público (pessoas jurídicas, clientes fieis)?

• Como seu preço se compara ao de seus competidores?
• Lembre-se de que o preço estará intimamente ligado, não apenas ao

produto, mas a percepção da marca pelo seu público.
• Ou seja: marcas mais valiosas para o cliente tem mais chances de

continuar a serem escolhidas, mesmo que seu preço seja mais alto que
o da concorrência.
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P de Praça

• Algumas pessoas têm dúvida sobre esse pilar. Na verdade, talvez o
nome não seja muito claro.

• Em inglês, Praça é Placement, que, em tradução livre para a nossa área,
pode ser entendido como Colocação no Mercado.

• A questão é que ele é responsável, especificamente, por como o cliente
chega até você, aos seus produtos e serviços.

• No nosso exemplo das Havaianas, são os canais de distribuição.
• As perguntas para você definir da melhor forma a Praça, são:
• Onde seu público costuma procurar pelos seus produtos e serviços?
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P de Praça

• No caso de estabelecimentos físicos (pontos de venda), quais os tipos específicos?

• No caso de estabelecimentos virtuais e online, quais (ecommerce, catálogo, redes
sociais)?

• Como a sua empresa pode acessar os melhores e mais efetivos canais de
distribuição?

• Essas respostas, junto ao estudo dos outros pilares, vão ajudar a definir onde e
como sua empresa deve estar acessível para os consumidores.

• Às vezes pensamos que esta parte é menos complicada – principalmente pela
facilidade de se montar uma loja virtual – mas é preciso entender que não adianta
nada ter uma linda vitrine se não há público em frente a ela ou, ainda, se esse não
é o público que vai, de fato, efetuar compras.
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https://marketingdeconteudo.com/dicas-de-marketing-de-conteudo-para-ecommerce/
https://marketingdeconteudo.com/seo-e-redes-sociais/


P de Promoção

• Promoção, aqui, é diferente da ideia de liquidações e Sales que vemos em
tantos shoppings e centros comerciais.

• Na verdade, ela tem o sentido de Promover a sua marca e soluções, fazer com
que a mensagem de marketing da sua marca chegue aos ouvidos certos.

• Transformar sua empresa, de mera desconhecida, em possível solução para
necessidades e desejos de um cliente.

• Quando e onde você pode passar adiante, de forma efetiva, as mensagens de
marketing do seu negócio para o seu público-alvo?

• Quais os melhores canais (TV, rádio, internet, impressos) e ações de relações
públicas para apresentar as suas soluções para possíveis clientes?
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https://marketingdeconteudo.com/relacoes-publicas/


ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

De acordo com os vídeos assistidos sobre os 4p, 
exemplifique   cada um.
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