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Selecionebemondevai investir
MARKETING

Estar presente em todas as feiras de negócios, por exemplo, não é eficaz e envolve desperdícios de verba

Juliana Portugal
ESPECIAL PARA O ESTADO

Qualquer investimento a ser
feitonaempresarequeromáxi-
mo de atenção do empreende-
dor para que a verba não seja
mal empregada. A orientação
vale ainda mais para a área de
marketing, que é a primeira a
sofrer quando é preciso cortar
gastos.Paraevitarosdesperdí-
cios (veja o quadro ao lado), as
organizações de todos os por-
tes estão planejando ações
mais eficazes para ter resulta-
dos positivos.

É com este pensamento que
o presidente da Impactools, fa-

bricante de softwares para a
áreadeseguro,AurimarSanta-
na Cerqueira conduz a empre-
sa. No planejamento doempre-
sário está a pesquisa de merca-
do para saber qual o melhor
meio para atingir o consumi-
doreassimconcentrarapropa-
ganda da empresa.

Cerqueira sabe por exemplo
que estar presente em todas as
feiras de negócio pode até ser
prejudicial. Além da perda de
tempo, há também o gasto fi-
nanceirocom o material de dis-
tribuição,querapidamentetor-
na-seobsoletoedepois doeven-
to não tem mais função. “Dire-
cionamos nossa participação a
feiras específicas do nosso seg-
mento, nas quais sabemos que
os clientes estarão”.

Cerqueira concorda que, em

caso de algum problema finan-
ceiro, numa empresa, a verba
do marketing é a que sofre os
primeiros cortes. Mas não é
porque a área não tem impor-
tância e sim pelo fato de que o

cliente da empresa não se im-
portará de não ver propagan-
da em revistas, sites, televisão
e etc. “Afinal ele já conhece os
produtos que a empresa pos-
sui”.

SegundoCerqueira,noca-
so de corte de publicidade, o
prejuízo do empreendedor é
indireto, já que possíveis fu-
turos clientes não conhece-
rão os produtos ou serviços
da empresa.

AJUDA PROFISSIONAL
Os melhores resultados al-
cançadospelaImpactoolsfo-
ram justamente na época
em que a empresa tinha a
ajudaprofissionaldeumaas-
sessoria de imprensa. “Tí-
nhamos quem cuidasse da
nossa imagem e fizesse con-
tatos produtivos no merca-
do”, afirma Cerqueira.

A parceria também apre-
sentou bons resultados por-
quenaépocaaempresaesta-
vaempenhada na estratégia
delançamentodeváriospro-
dutos: “Faz mais sentido ter
este tipo de serviço justa-
mentequandose inovaapro-
duçãoesenecessitadedivul-
gar esses lançamentos ao
mercado”. ●

DESPERDÍCIOMUNDIAL

Como
aproveitar
asfeirasde
negócios

Propaganda
bocaaboca
éeficientee
deveserusada

A administradora de empre-
sas e organizadora da Fena-
law(Feiradeadvogados)An-
na Luiza Boranga ministrou
no começo do mês um work-
shop para mostrar estraté-
gias de marketing para que
osempresáriospossamapro-
veitar os eventos de negó-
cios da melhor maneira.

“Os investimentos devem
ser focados no público-alvo
da empresa”, diz Anna Lui-
za.Elaexplicaquenãoadian-
ta gastar com pessoas que
não têm o perfil de cliente
porque eles não farão negó-
cios eassim o empreendedor
só terá prejuízos.

A dica da administradora
é que o empresário faça uma
pesquisademercadoparaco-
nhecer o quem é sua cliente-
la, o que ela procura, qual o
tipodeprodutomaisadequa-
do.Esóapartirdaídesenvol-
ver estratégias de venda e
marketing.Para Anna,o em-
presário tem de levar para a
feiranovidades parachamar
a atenção do visitante. Mas
alerta que depois do evento é
preciso dar continuidade ao
trabalhodesenvolvidonafei-
ra. “Umaboa saída é mandar
e-mail personalizado. O em-
presário tem de lembrar que
cliente tem outras opções e
ele quer ser paparicado”.
Marcar almoços, segundo
Anna,tambéméumaboaop-
ção para aproximar o cliente
da empresa. ● J.P.

Para evitar desperdícios o só-
ciodaPrecisionMarketing,em-
presa que desenvolve projetos
e treinamentos em estratégias
de marketing, Marcelo Jucá
alerta os cuidados que os em-
presários devem ter. “As micro
epequenasempresasnemsem-
preusamacomunicaçãodame-
lhor maneira”. Segundo Jucá
elas devem explorar o boca-a-
bocaporserumapesquisacons-
tante e direta com o cliente.

Além de oferecer produtos e
serviços com qualidade, Jucá
afirma que a maneira como o
empreendedor irá divulgá-los é
o diferencial entre tantos con-
correntes.“Nãobastafazerpro-
paganda. É preciso saber se
realmente se está conquistan-
donovosconsumidores”.Eleex-
plica que as empresas perdem
muitos clientes em potencial
pornãosaberdequejeitoatrair
a atenção deles.

Jucá diz que o medo de per-
der dinheiro com inovações le-
vaosempresáriosaficarempre-
sos na “mesmice”, o que é um
erro: “A área de marketing é a
mais importante da organiza-
ção”. Para ele, a empresa deve
terum nomeconceitual, fácilde
dizer e memorável. O logotipo
também faz diferença para que
a marca se perpetue. Por fim, o
atendimento.“Oempresáriode-
ve sempre lembrar-se que mau
atendimento é igual a anti-mar-
keting”. ● J.P.

US$ 300bilhões
São investidos empropaganda
por ano nos EstadosUnidos

US$ 112 bilhões
desse valor é desperdiçado
37%US$

450 bilhões
são investido empropaganda
por ano nomundo todo

37% oumais
dessa quantia é desperdiçada

Se for preciso
reduzir gastos, o
marketing é o
primeiro a sofrer

FOCO-Cerqueira: Impactools sóparticipade feirasespecíficas
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Text Box
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