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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. A Coca Cola foi importante para o surgimento do Marketing e Propaganda, e
quais foram as sua contribuições?

2. Qual a cor que identifica a marca Coca Cola e qual a importância disso para o
marketing da marca?

3. Qual a diferença entre Propaganda e Publicidade e exemplifique cada uma
dessas ferramentas de Marketing?

4. Entre as ferramentas de Marketing Direto, a Internet é umas das mais
utilizadas, como é feito esse tipo de Marketing utilizando a Internet?



Citando um exemplo simples, muitas vezes julgamos a qualidade de um
supermercado pela limpeza de seus ambientes. Um ambiente sujo nos comunica má
qualidade, assim como uma proposta de orçamento mal redigida e pouco apresentável pode
nos indicar baixa qualidade também.

Intangibilidade
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Perecibilidade

Serviços são perecíveis, isto é, não podem ser estocados.
Assim, são temporais, prestados num tempo e local precisos.

O que essa característica gera para o marketing de serviços?
Uma pressão e uma necessidade de encontrar um ponto ótimo entre
a oferta e a demanda do serviço. Ou seja, o grande problema é como
administrar a demanda de um serviço.
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Satisfação, valor e 
retenção de clientes
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Satisfação

 Consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da
comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em
relação às expectativas do comprador.

 Fica claro por essa definição que a satisfação é função de desempenho e
expectativas percebidas. Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente
ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará
altamente satisfeito ou encantado.
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 Muitas empresas estão objetivando a alta satisfação porque
clientes meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor
quando aparece uma oferta melhor. Os que estão altamente
satisfeitos são muito menos propensos a mudar; um alto nível de
satisfação ou encantamento cria um vínculo emocional com a
marca, não apenas uma preferência racional.
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 Como os compradores formam suas expectativas? Com base em experiências
anteriores em compras, conselhos de amigos e colegas e informações e
promessas de profissionais de marketing e de concorrentes. Se os
profissionais de marketing estabelecerem expectativas muito altas, o
comprador provavelmente ficará desapontado. Por outro lado, se a empresa
estabelecer expectativas muito baixas, não atrairá compradores suficientes
(embora satisfaça aqueles que efetivamente comprarem).
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Ferramentas de Mensuração da Satisfação:

• Sistemas de reclamações e sugestões;
• Pesquisa de satisfação de clientes;
• Compras simuladas;
• Análise de clientes perdidos;
• Monitoramento do desempenho dos concorrentes.
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