
Disciplina: Planejamento Estratégico de Comercialização 

MARKETING 
Conceitos centrais 
Planejamento de Marketing 



Marketing: conceitos centrais 

O QUE É O 
MARKETING ? 



Hermes – Mercis – Mercurio – Mercadoria – Marché – 
Mercado – Market – MARKETING 

“tudo o que influi na comercialização de um produto.”   



“Marketing é a atividade, o conjunto de 

instituições e processos de criação, captura, comunicação, 

entrega e troca de ofertas que têm valor para consumidores, 

clientes, parceiros e a sociedade como um todo.” 

  

(Associação Americana de Marketing) 

Marketing: conceitos centrais 



“Marketing é o processo gerencial de entender e atender 
o mercado”  

(Raimar Richers) 



Peter Druker: “O objetivo do marketing é tornar a venda 
supérflua. É conhecer e compreender o cliente tão bem que 
o produto sirva e venda por si próprio.” 



Marketing: conceitos centrais 



Marketing ajuda a criar valor  







Como agem as empresas 

orientadas para o valor? 



1. Compartilham informações 

sobre seus mercados com toda a 

cadeia de valor da organização. 

Como agem as empresas orientadas para o valor? 



2. Buscam manter um equilíbrio 

entre custos e benefícios para 

seus clientes.  

Como agem as empresas orientadas para o valor? 



3. Procuram construir 

relacionamentos com os clientes. 

Como agem as empresas orientadas para o valor? 



Como funciona o marketing? 

Como construir valor sobre um 

produto? 



Por produto, entendemos: 

Bens tangíveis (bens físicos); 

Serviços (atividades humanas); 

Pessoas;  

Lugares; 

Ideias. 



Como funciona o marketing? 

Como construir uma concepção 

de produto? 



Conceito = contém completamente 

Conceito de produto 



“versão detalhada da ideia apresentada em 
termos significativos para o consumidor” 

(Crocco) 
 

-Quem deve usar o produto? 
- Quais benefícios são oferecidos? 
- Em que ocasião será consumido? 

Conceito de produto 



Um conceito não se restringe ao que pode ser 
visto, olhado e tocado,  

mas abrange tudo o que  o produto inspira 



Teste de conceito (dimensões avaliadas) 

PERGUNTA DIMENSÃO DE PRODUTO 
MENSURADA 

1. Os benefícios são claros? Comunicabilidade e credibilidade 

2. Você vê a solução para os seus 
problemas ou atendimento de 
necessidades? 

Nível de necessidade 

3. Outros produtos atendem a essa 
necessidade e a satisfazem? 

Hiato entre o novo produto e os 
produtos existentes 

4. O preço é razoável em relação ao 
valor? 

Valor percebido 

5. Você compraria o produto? Intenção de compra 

6. Quem usaria esse produto, quando e 
com que frequência? 

Usuários-alvo 



Do conceito, chega-se ao apelo 



Ex: Coca-Cola Zero 

  



Qual caminho seguir? 



Planejamento de Marketing 
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