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• Propaganda => É toda comunicação persuasiva em que se paga pela veiculação, a
exemplo de um anúncio;

• Promoção de vendas => As ferramentas de promoção de vendas são: cupons,
concursos, prêmios;

• Possuem três características distintas:

a) Comunicação - que visa atrair a atenção dos consumidores;

b) Incentivo - que visa estimular o consumo;

c) Convite - que objetiva convidar para uma transação imediata (curto prazo);
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• Marketing direto

a) Mala direta: principal representante do marketing direto, é uma forma de
comunicação direta dirigida a quem pretendemos informar sobre um produto ou
serviço. Quanto mais personalizada a mensagem, maior será o impacto do destinatário
ao recebê-la;

b) Telemarketing: trata-se da utilização do telefone como ferramenta de marketing. Ele
pode ser usado como forma de vender, comunicar, pesquisar ou prospectar clientes;

c) Catálogo: ao mesmo tempo em que comunica a existência e os atributos de um
produto, o catálogo é também uma forma de distribuição direta;

d) Internet: utilização da rede mundial de computadores para comunicação e
interligação virtual entre fornecedores e consumidores, e-mail marketing por exemplo;

3



• Produtos => concentra grande parte dos esforços de marketing na maioria dos países:
produtos alimentícios, vestuários, máquinas e equipamentos, eletroeletrônicos etc;

Apple: https://www.youtube.com/watch?v=qYoJQnqFZus;

• Serviços => com evolução da economia a atividade econômica se volta para serviços:
hotéis, locadoras de carros, cabeleireiros, técnicos de manutenção, serviços
financeiros;

: Plano de Saúde Omint: https://www.youtube.com/watch?v=9Nc5mMsBwmE;

• Obs: Nos EUA 70% da economia é representada pelo setor de serviços e 30% produtos;
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• Eventos => eventos periódicos como feiras setoriais, espetáculos artísticos,
eventos esportivos;
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• Eventos esportivos:

• Vídeo: Champions League: 
https://www.youtube.com/watch?v=X3Zs-HZczUM;
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• Experiências => sendo produto/serviço a marca pode aplicar o marketing à 
experiência proporcionada;

• Vídeo Coca-Cola: https://www.youtube.com/watch?v=63TfggFOubI;

• Vídeo Tracksale: https://www.youtube.com/watch?v=OgRtf8XEa6A;
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• Pessoas => artistas, médicos, executivos, advogados têm buscado ajuda 
de agências de marketing pessoal;

• Ricardo Amorim:

• Canal do Youtube: https://www.youtube.com/user/RicardoAmorimMC;

• Site: http://www.ricamconsultoria.com.br/ricardo-amorim.php;

• Instagram: @ricamorim;
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