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Bens – bens tangíveis ou produtos constituem a maior parte do esforço de
produção e marketing da maioria dos países.

Serviços – À medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez maior de
suas atividades se concentra na produção de serviços. Entre esses serviços estão as
representadas pelo transporte aéreo, hotéis, locadoras de automóveis etc.

Eventos – Feiras setoriais, espetáculos artísticos como o Cirque Di Soleil, Copa
do mundo, Jogos olímpicos etc.

Experiências – Walt Disney proporciona experiência no seu Magic Kingdom de Walt
Disney. Nele os clientes visitam o reino dos contos de fadas, navios piratas e casas
mal-assombradas. O mesmo acontece quando você visita uma lanchonete do Hard
Rock Café ou toma um café da tarde no Starbucks.
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Pessoas – hoje todos os astros de cinema e televisão têm um agente. O marketing
de celebridades se tornou um negócio importante. Algumas pessoas são
extremamente hábeis em fazer o seu marketing pessoal. Um exemplo é a
Madonna, Rolling Stones e Tiger Wood. O consultor Tom Peters, ele próprio um
mestre do marketing pessoal, aconselha as pessoas a se tornarem uma ‘marca’.

Lugares – lugares – cidades, estados, regiões e países inteiros – competem
ativamente para atrair turistas, fábricas sedes de empresas e novos moradores.
Entre os profissionais de marketing de lugares estão especialistas em
desenvolvimento econômico, agentes imobiliários, bancos comerciais, associações
de negócios locais e agências de publicidade e de relações públicas.

3



Propriedades – Propriedades são direitos intangíveis de posse, tanto de
imóveis como de bens financeiros (ações e títulos). O fundo de
investimento de Warren Buffet, o Berkshire Hathaway, é famoso pela
sua rentabilidade ao longo dos anos e construiu um forte marketing de
propriedade.

Organizações – Empresas querem sempre manter sua imagem positiva.
Por isso investem em marketing institucional corporativo para terem
cada vez mais solidez e despertar confiança em seus clientes. Como
exemplo, uma marca tradicionalmente forte e confiável dentre muitas,
podemos citar a Nestlé.
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Informações – Informações podem ser produzidas e comercializadas como um
produto. É essencialmente isso que escolas e universidades produzem e distribuem.
Enciclopédias e grande parte dos livros de não-ficção vendem informações. Revistas
como a Exame, fornecem informações sobre o mundo dos negócios. Tom
McCausland, por exemplo, disse “Nossoproduto não é necessariamente um aparelho
de raios X ou de ressonância magnética, mas sim a informação. Nosso negócio é, na
verdade, tecnologia de informação para a saúde, e nosso produto final é, na verdade,
um registro eletrônico do paciente: informações sobre exames laboratoriais,
patologia e medicamentos, assim como registros de voz”.

Ideias – toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica.
Charles Revson, da Revlon, observou: “Na fábrica, fazemos cosméticos; na loja,
vendemos esperança”.
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1.3 Outros conceitos centrais para o estudo da Administração
Mercadológica:

Realidade da Economia de Mercado:

• Hipercompetição entre empresas; 

• Alto nível de incertezas; 

• Avanço tecnológico; 

• Velocidade de circulação das informações sobre produtos preços qualidade etc; 

• Consumidores mais exigentes e poderosos
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Mercados: Um mercado consiste de todos os consumidores potenciais que
compartilham de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e
habilitados para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo.

Os tipos de mercado existentes são:

• Mercado consumidor • Mercado organizacional 

• Mercado global 

• Mercados sem fins lucrativos (terceiro setor e governamental)
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Acrescentando ao conceito de mercado, existe a ideia de Marketing um a
um (One to One): Que é um conceito que implica a capacidade que a
empresa deve ter para atender aos seus clientes de maneira
individualizada e, assim, desenvolver um relacionamento duradouro com
ele. O conceito de marketing um a um ganhou popularidade com os
trabalhos de Don Peppers e Martha Rogers. Eles defendem que:“A tarefa
do profissional de marketing sempre foi a de distinguir o produto de
forma que agrade ao maior número de consumidores possível (...),como
profissional de marketing individualizado, a preocupação não é em vender
um único produto ao maior número de clientes possível. Ao contrário, a
ideia é vender a um único cliente o maior número de produtos possível –
durante um longo período de tempo, e diferentes linhas de produto.
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ATIVIDADE 

1) CITE 4 CONCEITOS DE MARKETING DESTACANDO OS PONTOS
QUE SE DESTACAM.

2) O QUE É MERCHANDSING NO PDV?

3)CONCEITUE COM SUAS PALAVRAS, QUAL A IMPORTÂNCIA DO
MERCHANDSING NO PDV PARA O NEGÓCIO.

4) QUAIS SÃO AS NOVAS CAPACIDADES DO CONSUMIDOR,
CONFORME APLICAÇÃO DO MARKETING?
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