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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;
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• A propaganda abrange as ações que visam atrair seguidores ou influenciar a
atitude das pessoas. Ela busca convencer o público a adotar uma
determinada atitude ou a aderir a um grupo ou crença particular;

• Ex: Política: em campanhas para voto, recrutamento de membros e apoio
temáticas, etc;

• Ideológica: ONGs e associações;

• Religiosa: atraindo seguidores para religiões e seitas;
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• Propaganda não tenta incentivar a venda de um produto ou
serviço, mas é usada para mudar as atitudes do público em
relação a uma determinada pessoa ou assunto;
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• Publicidade é a comunicação utilizada para anunciar produtos ou serviços com o objetivo
de atrair compradores e usuários, através de seus textos e imagens, promete aos
consumidores que o uso dos bens apresentados mudará suas vidas para melhor;

• Spots ou anúncios de TV;

• Publicidade em rádio;

• Anúncios impressos em jornais;

• Publicidade on-line;

• Publicidade externa (outdoors, cartazes em transporte público);

• Colocação dos produtos em programas, filmes e novelas;

• Publicidade no ponto de venda;

• Amostragem ou amostras de produtos;
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• Definimos serviço como um ato ou desempenho essencialmente
intangível que uma parte pode oferecer a outra e que não resulte posse
de nenhum bem;

• Exemplos: alugar um quarto de hotel, depositar dinheiro em um banco,
cortar o cabelo, viajar de avião, aconselhar-se com um advogado - todas
essas atividades envolvem a compra de um serviço;

• Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente e pressupõe
uma relação de contato direta entre empresa/consumidor;
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• Distingue-se dos produtos físicos que são palpáveis. Não se percebem pelos
sentidos antes de serem comprados. É necessário preparar o ambiente
físico para “tangibilizar” e dar a “boa impressão” do serviço que se quer
prestar;
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• Produzidos, entregues e consumidos de forma instantânea e simultânea,
sendo inseparáveis daqueles que os fornecem;

• Não há como experimentar previamente, a produção e consumo contam
com a participação do cliente;
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• Não podem ser estocados para venda ou uso futuro. Precisam ser
produzidos quando são demandados;

• Uma diária de um hotel não vendida hoje, não poderá ser vendida amanhã,
os assentos de avião não preenchidos hoje não poderão ser vendidos
amanhã;

• Ou seja, representam prejuízos hoje!
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• Esta característica tanto pode ser vista sob um prisma positivo já que ela
permite a customização, a personalização, o atendimento diferenciado às
expectativas de grupos de clientes;

• Ex: Um palestrante pode adaptar a palestra a seu público, assim como um
médico pode adaptar o seu serviço ao tipo de cliente que está atendendo;

• Como garantir que grandes organizações com centenas de funcionários
falem a mesma língua, tratem o cliente do mesmo modo, tenham a mesma
performance?
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