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1) Identifique produtos.

a) Quanto ao nível de um produto
Produto básico 
Produto tangível 
Produto ampliado

b) Quanto ao uso na condução de um negócio
Matérias-primas 
Instalações 
Equipamentos acessórios 
Partes e materiais componentes 
Suprimentos e serviços
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c) Quanto a durabilidade ou tangibilidade
Bens não duráveis
Bens duráveis
Serviços

d) Quanto aos hábitos de compra dos consumidores
Bens de emergência: bens de primeira necessidade; bens de impulso.
Bens de compra comparada 
Bens especiais 
Bens não procurados
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2. Conceitue os 4 P’s.

- Produto: qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado para aquisição,
atenção, utilização ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma necessidade.
Isto inclui objetos físicos, serviços, pessoas, lugares, organizações e ideias.

- Preço: é quanto um cliente está disposto a pagar por um produto; diretamente ligado
a quanto o consumidor acha que o seu produto custa.

- Praça: refere-se à acessibilidade do seu produto aos consumidores; local onde se
vende o produto ou serviço (pode ser espaço físico ou virtual).

- Promoção: compreender as necessidades, percepções, motivações e atitudes dos
consumidores em potencial.
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RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE do dia 21-03-2019

3. Fale sobre Marketing.

- Termo utilizado para o estudo dos mecanismos que orientam as relações de
troca de produtos, serviços ou ideias.

- Neste processo são considerados os benefícios de quem vende e também a
satisfação de quem adquire. O ideal da área de Marketing é buscar e
promover o crescimento das vendas e a satisfação dos consumidores de
forma conjunta.
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3.4.4.1. PRODUTO

No que se referem aos hábitos de compra dos consumidores, dos bens de consumo,
subdividem-se em:

a) Bens de conveniência – comprados com frequência, de imediato. Podem ser:
• Bens de primeira necessidade – arroz, feijão, pão.
• Bens de impulso – chocolate, sorvete, revistas.
b) Bens de emergência – gasolina, remédios, guarda-chuvas, fichas ou cartões telefônicos.
c)Bens de compra comparada – ao comprar o consumidor compara qualidade, preço, estilo
e locais que os vende: roupas, móveis, eletrodomésticos, automóveis.
d) Bens especiais – são aqueles bens que para os quais não há substitutos aceitáveis na
mente do consumidor: calçados, relógios, roupas, charutos importados, alguns tipos de
bebida, onde a marca é extremamente importante.
e) Bens não procurados – são aqueles que o consumidor desconhece ou, se conhece, não
pensa normalmente em comprá-los: lotes de cemitério, lápides, seguro de vida, etc.
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Quanto ao uso na condução de um negócio ou para novo processamento, os bens que
são tangíveis e essenciais para a transformação em produtos que a nossa empresa
cooperativa estará disponibilizando no mercado, estão:

a) Matérias-primas – são bens sem processamento industrial que irão compor o produto
da empresa compradora.
b) Instalações – classe de produtos de grande vulto e bastante dispendiosos que não se
tornam parte integrante do produto final: dínamos, fornos, máquinas operatrizes.
c) Equipamentos acessórios – são bens que facilitam o desempenho das funções da
empresa: caixas registradoras, computadores, arquivos, mesas e cadeiras de escritório.
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d) Partes e materiais componentes – são aqueles que se tornam parte
integrante do produto acabado: molas, parafusos, tampas de canetas, peças
de automóveis.
e) Suprimentos e serviços – os suprimentos são bens econômicos que se
consomem no desempenho das atividades da empresa, sem serem
incorporados no produto final: óleos lubrificantes, gasolina, detergentes,
artigos de escritório. Os serviços de negócios incluem serviços de manutenção
e reparo (limpeza de janelas, reparo de computadores), serviços de
consultoria (legal, de propaganda, etc.).
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3.4.4.2. PREÇO

A fixação do preço significa mais que uma decisão financeira, que estabelece a
margem de ganhos líquidos, considerando os custos e despesas envolvidos. O
preço tem uma relação direta com a motivação para o consumo e satisfação das
necessidades dos clientes, logo, podemos dizer que é importante pelo lado da
demanda, pois um preço elevado pode adiar a troca de um bem usado por outro
novo, por parte das famílias. Ou se for de uso único, o valor do consumo influencia
no volume consumido de produtos, pela normal limitação de recursos financeiros
existentes.
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3.4.4.2. PREÇO

Por outro lado, da oferta, a produção em escala pode aumentar o consumo
se o custo decrescer pela produção em massa. Dependendo do perfil do
mercado consumidor, a faixas de preços de um produto, podem definir
claramente sua elasticidade de mercado, ou seja, conforme a variação
percentual do preço final do produto observa-se a variação percentual nas
vendas. O item preço será tratado com maior detalhamento na aula seguinte.
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3.4.4.3. PRAÇA

Uma das questões importantes para definir a praça de atuação da
cooperativa, é a delimitação. Delimitar significa fixar limites. Esta
delimitação é necessária não só por causa da eficiência, mas também
devido à limitação de recursos. Deve-se, portanto, justificar a escolha da
área geográfica. Esta delimitação de praça permite que consigamos
dimensionar a demanda para os nossos produtos. O que significa ter o
conhecimento em termos quantitativos quanto há de procura no mercado
alvo.
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3.4.4.3. PRAÇA

Para tanto, utiliza-se, entre outras informações:

a) Demografia – tamanho, distribuição geográfica, densidade, distribuição
etária, taxas de crescimento.

b) Política governamental.
c) Tecnologia.
d) Cultura.
e) Economia.
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3.4.4.3. PRAÇA

É imprescindível verificar e prever o comportamento da demanda ao longo do
tempo estimado, com base no potencial de mercado (termos quantitativos).

Como já visto anteriormente, o potencial de mercado é o limite a que tende a
demanda de mercado para determinado ambiente.

Assim, deve-se mostrar o potencial de mercado para o produto durante um
determinado horizonte de tempo (mencionando população × consumo per
capita / anos respectivos).
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3.4.4.3. PRAÇA

Após o estudo de mercado no que tange ao dimensionamento da
demanda, precisamos dimensionar a oferta. Para este ponto, devemos
avaliar cuidadosamente quem concorre com a cooperativa na oferta dos
produtos. Assim determina-se em termos quantitativos, a oferta anual
dos concorrentes, sob o ponto de vista dos fornecedores, sua
participação no mercado, suas condições de vendas, a quem fornecem,
etc.
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3.4.4.3. PRAÇA

Também, devemos verificar, sobre os nossos concorrentes ofertantes do
produto, como executam a distribuição dos produtos, se de forma
intensiva – quando há estocagem de produtos em um maior número de
pontos de venda, ou exclusiva – quando há deliberação de limite de
número de intermediários, revendedores exclusivos, ou seletiva –
quando seleciona entre todos os intermediários que estão dispostos a
lidar com determinado produto.
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3.4.4.4. PROMOÇÃO

Promoção busca compreender as necessidades, percepções, motivações
e atitudes dos consumidores em potencial. Descrever o mercado
projetado a partir do ponto de vista estatístico não é o suficiente. Se a
cooperativa quiser ser eficaz precisa saber como pensam e vivem os
clientes.

A aprendizagem de suas necessidades, percepções, motivações e
atitudes parte dos dados primários.
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3.4. O passo seguinte

UNIDADE III – ASPECTOS ECONÔMICOS E MERCADOLÓGICOS

3.4.5. NECESSIDADES

Todos nós temos diferentes níveis de necessidades. Maslow foi um dos pioneiros da
teoria da satisfação das necessidades. Segundo ele, como nós satisfazemos nossas
necessidades de níveis mais inferiores de tipo fisiológico e perpetuação da espécie,
desejamos ardentemente subir um nível e satisfazer as necessidades de amor, posse,
autoestima e auto realização. De forma mais simples, é preciso manter e melhorar nosso
padrão de vida. Nosso trabalho como gestores é identificar como o nosso produto ou
serviço permite aos nossos clientes satisfazer suas necessidades para que possam fazer
exatamente isso.

Uma vez identificadas as necessidades, temos de aprender a vender a sua satisfação.
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3.4. O passo seguinte

3.4.5. NECESSIDADES

Cada necessidade requer uma abordagem diferente e uma estratégia de
marketing adequada para esse nível de necessidade.

Se formos bem sucedidos, podemos aprender quais são as necessidades
que nosso produto pode satisfazer mediante a experiência, com
questionamentos e testes.
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3.4. O passo seguinte

3.4.6. PERCEPÇÕES

As percepções são a nossa forma de entender e ver as coisas sob a nossa
experiência pessoal e nossa mentalidade. Elas foram formadas principalmente
pela quantidade de informações e conhecimentos que acumulamos. O que
muitos veem como necessidades, outros veem como desejos desnecessários.

Ao estudar nosso mercado temos que descobrir quais são as percepções dos
clientes. Como vendedores, temos que aprender a alterar ditas percepções
para satisfazer uma necessidade insatisfeita por nosso produto.
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