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Atividade Complementar

1. Por que o marketing aplicado a um produto é diferente do marketing 
aplicado a um serviço?

2. Quais as diferenças entre a gestão de estoques de um produto e de um 
serviço?

3. Qual o objetivo em comum que os dois tipos de marketing têm? 
Explique.

4. Que problemas uma má satisfação pode gerar na marca a ser 
trabalhada?
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• 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;

• Muitas empresas estão objetivando a alta satisfação porque clientes
meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece
uma oferta melhor;
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• 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;

• 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;

• Expectativas muito altas, o comprador provavelmente ficará desapontado. Por
outro lado, se a empresa estabelecer expectativas muito baixas, não atrairá
compradores suficientes;
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• 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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• O conceito de função na análise de valor permite a identificação correta das
funções características do produto/serviço de acordo com as necessidades do
cliente;

1. Função principal => finalidade do produto, é o “porque” o produto/serviço
existe;

2. Função secundária => auxilia o desempenho técnico da função principal,
melhora (agrega) a venda do produto/serviço;

6



Descrição da Função

Ex. : Cinzeiro de Mesa Função Principal Função Secundária

Apagar cigarros X

Armazenar cinzas X

Adornar mesa X

Proteger ambiente X
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