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Dez estratégias usadas por grandes

corporações que — com muita criatividade
e poucos recursos — podem ser

adaptadas por pequenas e médias empresas
Luciana Barreto

ntre os donos de pequenos e médios negócios, espa-
lhou-se o mito de que marketing é coisa de empresa
grande, que requer uma montanha de dinheiro para
dar resultado. Por isso, muitos simplesmente não fa-
zem nada nessa área. Trata-se de um erro brutal, se-

gundo os especialistas. "O marketing oferece diversas formas para
acelerar o crescimento", diz Alessandra Basile, da AGMKT Estraté-
gia Empresarial, consultoria de marketing para empresas de peque-
no e médio porte. "Sempre haverá uma que possa ser adaptada para
negócios menores a custos realistas." EXAME PME ouviu especialis-
tas e pequenos e médios empresários que não gastam além de 100 000
reais por ano com estratégias que, nas grandes empresas, podem cus-
tar muitos milhões. A seguir, dez idéias que, com alguma criativida-
de e poucos recursos, podem ser adaptadas com sucesso.
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Acrescenta emoções e entretenimento ao que nor-
malmente não passaria de venda corriqueira.
Dono de um restaurante em Salvador, Luiz Gilberto Pimentel,
de 72 anos, sempre achou que seus clientes desejavam mais que
uma comida bem temperada. "As pessoas procuram num res-
taurante uma experiência que elas não teriam em casa", diz. Com
esse conceito, ele implantou num sítio o Paraíso Tropical. Ali
não há nenhuma sofisticação e a tranqüilidade reina. As mesas
ficam sob árvores e as crianças se sujam de terra num pomar.
Enquanto esperam pelos pratos, os clientes pegam frutas do pé
e escolhem mudas de plantas para levar para casa. Na hora da
refeição, surgem surpresas — frutas na moqueca e outros in-
gredientes inusitados. Como a preparação dos pratos é demo-
rada, uma ida ao local pode levar o dia inteiro. A boa culinária,
somada ao ambiente único, permite que Pimentel dispute com
os restaurantes mais sofisticados. Lá, as porções individuais che-
gam a 72 reais. Com faturamento anual estimado em 2 milhões
de reais, o Paraíso Tropical cresceu 20% no ano passado em re-
lação a 2004. "Gosto de comida boa, natureza e alegria", diz Pi-
mentel. "É isso que ofereço a meus clientes."

Também chamado de buzzmarketing, a in-
dicação de produtos e serviços por parte de
seus consumidores tem efeito propagador e
soma credibilidade ã marca.
Há um ano no mercado, a grandes laboratórios com o
Sete, do empresário Maurí-
cio Lafer, de 30 anos, é uma
loja paulistana com linha
própria de cosméticos—boa
parte deles para a preparação
do rosto em tratamentos der-
matológicos. Quando notou
que alguns clientes que che-
gavam à Sete vinham por re-
comendação médica, Lafer
decidiu transformar esse ti-
po de aproximação numa es-
tratégia elaborada de cresci-
mento. Reproduzindo uma
tática muito usada pelos

público médico, contratou
duas farmacêuticas, que vi-
sitam dermatologistas, a
quem demonstram o funcio-
namento dos produtos. Os
médicos que os aprovam re-
comendam a linha aos pa-
cientes, que, por sua vez, re-
plicam a indicação. A estra-
tégia do buzzmarketing vem
sendo .usada há três meses,
com bons resultados. "Pelo
menos um em cada quatro
dermatologistas visitados já
recomenda a Sete", diz Lafer.

Moreira e Kyrillos, com funcionárias: cursos de passarela e maquiagem para atrair a clientela de luxo ao consultório
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Conhecido como endomarketing, seu objeti-
vo é conquistar o coração dos funcionários
para que eles promovam o crescimento da em-
presa. Todas as quartas-feiras, os sócios do Banco de Even-
tos, empresa paulista especializada em promoções, se reúnem
para pensar em melhorias para uma classe especial de clien-
tes: os 100 funcionários da própria empresa. Desses encon-
tros, para os quais sempre são chamados alguns dos funcio-
nários, saiu, por exemplo, a decisão de aprimorar o método
de avaliação por desempenho. "Devemos começar por nos-
so pessoal", diz a diretora Andréa Galasso. "É preciso, antes
de tudo, estar com a casa arrumada para ser respeitado." O
público interno é estratégico para conquistar e manter clien-
tes exigentes, como Ambev e Pão de Açúcar. Em 2005, o Ban-
co de Eventos faturou 85 milhões de reais, mais que o triplo
de 2003. Uma das regras básicas do endomarketing é implan-
tar políticas para garantir que o funcionário esteja atualiza-
do sobre os rumos do negócio e perceba que suas opiniões
são relevantes. No Banco de Eventos, isso se traduziu na pu-
blicação de um informativo interno. Shintati, da Kaizen: sua música se espalhou na internet

É a estratégia de vincular uma marca a uma
mensagem com alto poder de propagação.
Maurílio Shintati, de 31 anos, efeito de multiplicação foi
sócio da pequena Kaizen Ga-
mes, de Bauru, no interior
paulista, sabe que seu públi-
co, constituído predominan-
temente de adolescentes, é
diariamente bombardeado
por informações. Chamar a
atenção, portanto, é tarefa
complicada. Para aplicar a
tática, Shintati vasculhou a
internet, freqüentando sub-
mundos virtuais, comunida-
des e fóruns especializados.
Depois, procurou uma agên-
cia de publicidade, que pre-
parou uma música-tema pa-
ra um jogo novo de sua em-
presa. A música foi colocada
em fóruns virtuais, listas de
e-mails escolhidos a dedo e
comunidades do Orkut. O

muito rápido. Nos dois pri-
meiros dias, foram contabili-
zados 15 000 downloads, que,
por sua vez, geraram 80 000
redistribuições. "Houve im-
pacto num público bem de-
finido e a minha marca se
destacou", diz Shintati. "Era o
que eu pretendia." A tática de
marketing viral aplicada nes-
se caso pode ser bastante útil
às pequenas e médias empre-
sas — custa pouco e, como o
próprio nome diz, se alastra
feito vírus. "Isso requer cui-
dados, já que os erros de uma
campanha malfeita também
se espalham", diz Nelson Bar-
rizzelli, professor da Faculda-
de de Administração da Uni-
versidade de São Paulo.

É o uso de estratégias que, aplicadas simul-
taneamente, ajudam a arregimentar vários
clientes de uma vez. Até poucos anos atrás, a peque-
na empresária paulista Vera Amaral, dona da empresa de via-
gens de intercâmbio Connection Line, concentrava todos os
seus recursos de marketing numa única ação — a distribui-
ção de panfletos em semáforos da capital. A eficácia disso era
quase nenhuma — a maioria dos novos clientes vinha por
indicação de outros estudantes. Quando percebeu isso, Vera
entendeu qual era a questão — como os mesmos recursos
poderiam ser alocados num conjunto de pequenas ações que
fizessem com que sua empresa fosse a primeira a ser lembra-
da por um grande número de estudantes? "Optei por colo-
car muitos outdoors em locais de grande movimento de jo-
vens, distribuir folhetos na entrada das aulas e dar palestras
relâmpagos nas escolas", diz Vera. A empresária disparou es-
ses ataques em uma cidade universitária paulista de cada vez,
escolhendo sempre as maiores e, ao mesmo tempo, desguar-
necidas pela concorrência. Primeiro foi São Carlos, depois
Piracicaba. A próxima é Araraquara, e muitas outras estão na
sua mira. Com a estratégia, Vera alcançou um público bem
definido. Ao aderir à tática de guerrilha, a Connection Line
vem se desenvolvendo rapidamente. A empresa cresceu 40%
em 2005, ante uma queda de 30% em 2001.

Julho-Agosto 2006 | EXAME PME | 67



Consiste em pegar carona no investimento fei-
to por outra empresa para realizar campa-
nhas e promoções.
No marketing de emboscada,
a empresa se aproveita de um
aparato pago por outras com-
panhias e, nessa estrutura,
monta sua campanha. É o ca-
so, por exemplo, de uma em-
presa que, sem ter custeado ne-
nhuma cota de patrocínio es-
portivo, distribui bonés com
seu logotipo para a torcida or-
ganizada de determinado ti-
me. Os especialistas se dividem
sobre o assunto. Alguns ques-
tionam a ética dessa tática.
"Nem mesmo uma pequena
empresa deve usar a estraté-
gia", diz Alessandra Basile, da

AGMKT. "É uma questão éti-
ca na qual não cabem conces-
sões." Outros não vêem pro-
blemas em sua utilização se
ninguém sair prejudicado. A
estratégia pode ser executada
com pouco dinheiro, desde
que haja um componente in-
dispensável — uma grande
idéia. "O marketing de embos-
cada bem-feito é sempre inu-
sitado e chama muito a aten-
ção", diz Romeo Busarello, pro-
fessor de marketing da Escola
Superior de Propaganda e
Marketing. "Caso contrário, é
desperdício de recursos."

Usa a observação antropológica para detec-
tar hábitos e tendências de consumo. Quanto cus-
ta sair do escritório para dar uma volta no supermercado e
prestar atenção no gesto do consumidor que acabou de tirar
um produto da prateleira? Desconfiadas de que nem sempre
o mundo real cabe nas teorias de mercado, grandes empresas,
como Procter & Gamble, Johnson's e Unilever, foram a cam-
po e fizeram descobertas que as ajudaram a melhorar seus pro-
dutos. No marketing etnográfico, especialistas observam o mo-
do como os consumidores interagem com bens e serviços. Pe-
quenas e médias podem adaptar a tática. "Acompanhar a ro-
tina de um cliente às vezes é mais útil do que horas de reunião",
diz Romeo Busarello, professor da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing. Ele aconselha que, pelo menos cinco ve-
zes no ano, o empresário ou alguém de confiança siga o dia-
a-dia de um cliente e observe seus hábitos por 48 horas. "No
caso de bens de consumo final, as grandes empresas pagam
para que as famílias abram mão de alguns dias de privacida-
de", diz Busarello. "As pequenas podem aplicar o sistema com
amigos, conhecidos ou em observações informais."

Pimentel, do Paraíso Tropical: boa comida e sossego

Implementa programas para tentar vincu-
lar uma marca ou empresa a uma causa ou
prática social.
Alguns empreendedores
acreditam que só empresas
muito grandes estão prepa-
radas para a prática da boa
cidadania nos negócios. Ou
acham que ser socialmente
responsável desvia o em-
preendimento de sua maior
finalidade, o lucro. "É justa-
mente o contrário", diz o pu-
blicitário Abaetê de Azeve-
do, presidente da americana
Rapp Collins no Brasil. "Co-
mo promove o estreitamen-
to dos laços entre comuni-
dades e empresas, as peque-
nas estão entre as que mais
têm condições de identificar
boas oportunidades para
praticá-lo." Quando integra-
do ao modelo de negócios

da empresa, o marketing so-
cial pode trazer resultados,
independentemente do ta-
manho do empreendimen-
to. "Uma papelaria, por
exemplo, pode mobilizar o
bairro para arrecadar livros
e material escolar para dis-
tribuição a alunos carentes",
diz Azevedo. "A idéia é ser
visto como uma referência."
É fundamental que a atitu-
de seja autêntica e que o em-
preendedor realmente acre-
dite naquilo que está sendo
feito. "É preciso estar pes-
soalmente muito envolvido",
diz Azevedo. "Se o público
achar que é uma encenação
mercadológica, o tiro sai pe-
la culatra."
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Vera, da Connection Line: crescimento de 40% com a tática de guerrilha, que arregimentou estudantes para a empresa

Presume que, num mesmo negocio, nem todos os
clientes têm necessidades iguais e valoriza o que
cada um mais gosta.
Em 1995, o dentista Marcelo
Kyrillos, de 39 anos, decidiu
parar de fazer um pouco de tu-
do e concentrou-se em trata-
mentos estéticos, bem mais
rentáveis do que os tratamen-
tos de canal e restaurações.
Mudou-se para o nobre bair-
ro do Brooklin Novo, na zona
sul de São Paulo, deixando pa-
ra trás um antigo consultório
na região industrial de Diade-
ma, no ABC paulista. Batizou
o novo consultório de Ateliê
Oral. Logo Kyrillos percebeu
algo que poderia atravancar o
crescimento — as funcioná-
rias ainda estavam condicio-
nadas a atender as pacientes
pobres do endereço anterior.
"O cliente de alto poder aqui-

sitivo não se contenta com um
serviço básico muito bem-fei-
to", diz Kyrillos. "Ele nota qual-
quer detalhezinho e quer se
sentir muito, mas muito bem
tratado." Kyrillos matriculou
atendentes e auxiliares em vá-
rios cursos que, aparentemen-
te, não têm nada a ver com seu
negócio principal. O curso de
passarela tornou o pessoal
mais elegante. O de maquia-
gem foi dado para que os ros-
tos estejam sempre impecáveis.
As aulas de massagem permi-
tem mimar clientes ansiosos.
A estratégia parece estar dan-
do certo. No ano passado, o
Ateliê Oral obteve faturamen-
to de 1,5 milhão de reais —
35% mais que no ano anterior.

Tática para obter a atenção do cliente sem
incomodá-lo, numa abordagem previamente
autorizada, pessoal, sem spams nem malas
diretas agressivas. O segredo do marketing de per-
missão consiste em adivinhar o que o consumidor quer pa-
ra abordá-lo com a informação certa. Senão, um simples te-
lefonema pode ter efeito contrário e despertar contra a em-
presa uma antipatia que talvez nunca mais se reverta. Para
executar esse tipo de estratégia, é necessário, primeiro, mon-
tar um banco de dados. Um jeito econômico de fazer isso é
instruir os funcionários a conversar com o cliente logo após
uma compra, fazendo perguntas cujas respostas revelem
quem ele é e o que deseja. Características pessoais, princi-
pais interesses, freqüência de compras e média de gastos são
algumas informações que ajudam a traçar perfis. Com base
nas informações consolidadas, é possível ter boas idéias de
que tipo de promoção ou lançamento pode funcionar. O
consultor Jaime Troiano sugere que as fichas sejam analisa-
das de forma rotineira para que as informações possam ser
aproveitadas em tempo real. Caso não haja recursos para is-
so, uma alternativa é trabalhar por amostragem. "É melhor
enviar uma informação a um único cliente que com certeza
se interessará por ela do que para 100 pessoas que vão inter-
pretá-la como estorvo", diz Troiano. •
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