
Eles não nasceram em ber-
ço de ouro, não estudaram
nas melhores escolas do
mundo dos negócios e
a grande maioria desco-
nhece as inúmeras teorias
presentes no cenário do
marketing. Em comum,
eles têm o fato de trans-
formar idéias simples em
empreendimentos lucrati-
vos. Confira como alguns
empreendedores brasilei-
ros conseguem colocar
em prática estratégias que
muitas vezes figuram ape-
nas no planejamento de
marketing das empresas.

Um feirante que se transformou no
maior revendedor de produtos da Avon e
da Natura. Um camelô que virou dono de
um restaurante, de uma cafeteria e até de
uma agência de marketing. E uma estu-
dante de educação física que criou uma
empresa de ginástica laborai e hoje em-
prega 20 profissionais. O que essas três
histórias de sucesso têm em comum? O
empreendedorismo aliado a inúmeras
ferramentas de marketing, que muitas
vezes são utilizadas de maneira intuitiva
por esses empreendedores brasileiros.
O ex-feirante Guilherme Pólvora, o ex-
camelô David Portes e a ex-universitária
lamara Ferres não nasceram em berço
de ouro, não estudaram nas melhores es-
colas do mundo dos negócios e quando
decidiram empreender, desconheciam
completamente as teorias dos grandes
nomes do mundo do marketing, como
os 4 Ps de Philip Kotler, a teoria de ad-
ministração de Peter Drucker ou ainda
as cinco forças competitivas de Michael
Porter. Mesmo assim, colecionam inicia-
tivas de marketing inovadoras que vão de



promoções diferenciadas a ações de endomarketing. "Hoje,
a referência de sucesso não é mais o marketing praticado
pelas grandes empresas e sim as estratégias utilizadas por
esses empreendedores que trabalham com o que há de
mais moderno no marketing, não de forma acadêmica, mas
sim pela vivência de mercado. Tudo aquilo que demoramos
anos para aprender na sala de aula eles fazem na prática. É
o marketing de mercado", comenta o consultor de marke-
ting do Sebrae, Wlamir Bello. "Na literatura, existe uma gama
enorme de definições para o marketing, mas a que mais se
aproxima do mundo contemporâneo é 'entender e atender
o cliente'."
Para ele, não existe outra categoria profissional, que esteja
mais em sintonia com o mercado do que o camelô. "Quando
chove, o camelô vende guarda-chuva. Quando o São Pau-
lo vence o campeonato, ele vende a camisa do time. Para
profissionais como David Portes não tem crise porque, além
de estar sempre atento às tendências de mercado, ele sabe
que não pode errar."
Entre os pontos positivos desse tipo de empreendimento ci-
tados por Bello está ainda a agilidade, já que o responsável
pelo negócio toma as decisões ao mesmo tempo em que as
implementa. "Nas pequenas e microempresas, os departa-
mentos de marketing, financeiro, de pesquisa e atendimento
ao cliente são áreas distintas presentes apenas na mente do
empreendedor. Já na grande empresa existe todo um orga-

nograma que depende de muitas aprovações para a
tomada de decisão", compara o consultor do Sebrae.
"O executivo tem como foco apresentar resultados
para os investidores, o que faz com que o tal foco no
cliente fique em segundo plano."
Outro diferencial é o sistema de informação empresa-
rial, um cadastro de clientes que permite ao pequeno
empresário estudar o perfil de cada consumidor e
ampliar seu faturamento a partir dessas informações.
"O David tem um mailing de 5 mil clientes. Ele sabe
desde a data de nascimento até as preferências de
cada um, o que permite, por exemplo, o envio de
um presente personalizado no dia do aniversário de
determinado cliente", explica Bello. "Não é só uma
questão de intuição, mas sim de observação. Ele
entendeu que muitas vezes o cliente não comprava
seus produtos por falta de tempo, por isso implantou
o sistema de delivery em sua banca de doces, com
uma solução criativa: os pedidos eram feitos via ce-
lular." Ele acrescenta ainda que como o cliente tem
muita opção, hoje não basta apenas atender a sua ne-
cessidade, é preciso inovar para atrair a atenção do
consumidor. "Antes as churrascarias vendiam apenas
carnes. Hoje, vendem até comida japonesa, peixe e
muita salada. Essa transformação no modelo de ne-
gócios não ocorreu por acaso."



Mas Bello faz um alerta: são poucas as pequenas e
microempresas brasileiras que mantêm seus mailings
atualizados. Uma pesquisa do Sebrae feita com 450 mi-
cro e pequenas empresas (MPEs) aponta que 79% das
vendas das MPEs são para o consumidor final, no en-
tanto, apenas 37% delas mantêm um cadastro atualiza-
do de clientes, sendo que 46% das MPEs não possuem
qualquer registro de seus consumidores e outras 16%
têm um cadastro, mas está desatualizado. Resultado:
embora realizem 79% das compras, os consumidores
finais representam somente 68% do faturamento desses
empreendimentos. "Conhecer o cliente e suas neces-
sidades pode elevar o ticket médio, já que me permite
entender por que, o que e com que periodicidade ele
está comprando no meu estabelecimento. Uma peque-
na farmácia, por exemplo, cadastra o cliente e desco-
bre que ele tem problema de pressão alta e acaba de
comprar um medicamento para 30 dias, mas na receita
estava indicado o uso freqüente do medicamento, Uma
das ações que o dono do negócio pode fazer é ligar
para esse cliente 25 dias depois da compra e avisá-lo
que o seu medicamento está prestes a acabar e que
a farmácia preparou uma promoção especial para ele.
Tudo para surpreender o cliente, que passará a fazer
compras regulares nesse local."
O levantamento do Sebrae mostra ainda que apenas 37%
das empresas não investem em nenhuma forma de mar-
keting. Entre aquelas que investem, os canais mais utili-
zados são: jornais e revistas (19%); internet (16%); faixas
e cartazes (16%); mala direta (14%); panfletos (12%),
indicação boca a boca (12%); rádio e TV (l 1%); lis-
ta telefônica (7%); e telemarketing (7%). "O marke-
ting tornou-se fundamental para as micro
e pequenas empresas, porque o
aumento da concorrência fez

diminuir o alcance da divulgação boca a boca. Saímos
da era da ditadura do vendedor e entramos na fase da
ditadura de quem compra. Hoje, se vende menos, as
margens são menores e o poder está na mão do clien-
te", observa o consultor do Sebrae. "Mesmo pequeno,
um empreendimento para crescer precisa investir de
5% a 10% de seu faturamento em ações de marketing."
Para o professor da Trevisan Escola de Negócios, João
Paulo Lara de Siqueira, esses empreendedores acertam
mais do que muitos executivos, até porque, como costu-
mava dizer Peter Drucker, marketing é habilidade de ver
a empresa do ponto de vista do cliente - teoria que esse
público acabou percebendo na prática. "Eles realmente
se colocam no lugar do cliente e conseguem oferecer a
solução certa para os problemas dos consumidores."
Como exemplo, Siqueira cita o caso de Dona Dilma,
uma senhora que deixou a profissão de empregada
doméstica para alugar óculos de sol e protetor solar
na praia de Ipanema. No começo tinha apenas uma
caixa de isopor, um saco de biscoito e uma garrafa
d'água. Quase duas décadas depois, Dona Dilma
conta com dois empregados e clientes fiéis que fre-
qüentam sua barraca na orla carioca.
Para prosperar, esses empreendedores desenvolveram
uma fórmula que mescla criatividade, simpatia, marke-
ting de relacionamento e muita promoção, De acordo
com a pesquisa do Sebrae, a qualidade no atendimen-
to (80%) é a principal estratégia de venda das micro e

pequenas empresas, seguida do preço baixo (44%)
e da variedade de produtos (42%). Nesta reporta-

gem, você confere como o ex-feirante Guilher-
me Pólvora, o ex-camelô David Portes e a ex-

universitária lamara Ferres utilizaram o
marketing para ter sucesso em seus

empreendimentos. n



O REI DOS COSMÉTICOS
O ex-feirante Guilherme Pólvora apostou em promoção,
endomarketing e em um sistema de pronta entrega para se
destacar no segmento de venda direta

Durante 22 anos, Guilherme Pólvora madrugou para com
prar os melhores lotes de peixe na Ceasa para depois
vendê-los nas feiras livres da cidade de São Paulo. Com a
proliferação dos hipermercados nos bairros, os consumido-
res migraram para esses estabelecimentos e ele viu suas
vendas caírem a ponto de ter que jogar fora quilos e quilos
do produto perecível por falta de comprador. "Passei muitos
anos lamentando o crescimento das grandes redes vare
jistas. Em 2000 deixei a feira e fui vender carne do Baú da
Felicidade, Até que há seis anos um catálogo da Avon veio
parar em minhas mãos,"
Pólvora decidiu apostar no negócio, mas de maneira inu-
sitada. "Minha mãe vendia produtos da Avon. Observando
o comportamento de suas clientes, percebi que elas gos-
tavam de promoções e entregas rápidas," A partir daí ele
criou um novo modelo de venda direta, no qual oferecia
descontos para a consumidora, que já levava o produto no
ato da compra, "Gastei R$ 180 na primeira compra que fiz.
Comprei muitos produtos que estavam em promoção no
catálogo e passei a revendê-los com uma margem menor
de lucro. Oferecia 20% de desconto na mercadoria e ainda
ganhava 10%,"
Na primeira venda, o ex-feirante teve R$ 25 de lucro, que
reinvestiu no negócio. "Passei a estocar as promoções dos
catálogos para poder vender mais barato no mês seguinte."
Em poucos meses, alugou um box em uma galeria da Ave-
nida Paulista e passou a anunciar seus produtos por meio
de folhetos que espalhava pelos pontos de ônibus da re-
gião, "Não vejo diferença em vender peixe na feira e cosmé-
ticos na Avenida Paulista, até porque quando eu era feirante
90% do meu público era feminino, como é hoje."
O preço baixo e o carisma de Pólvora atraíram a clientela,
que passou a frequentar a loja constantemente, principal-
mente, na hora do almoço. Para atender a todos os pedi-
dos, Pólvora criou um sistema de entrega também com um
diferencial: "Contratei alguns aposentados para fazerem as
entregas e com isso consegui aumentar a autoestima des-
se público e reduzir o gasto com o serviço, já que eles não
pagam condução,"
Atualmente, ele figura entre os maiores vendedores de pro-
dutos Avon e Natura do Brasil. "Em 2008, fiquei em primeiro
lugar de vendas da Natura, com um faturamento de R$ 1,6
milhão, e em segundo lugar no ranking da Avon, com R$
2,5 milhões em produtos vendidos. Este ano, minha meta é
conquistar a liderança de vendas novamente", prevê o em-
preendedor, que coleciona em seu currículo inúmeros prê
mios oferecidos pelas duas empresas de vendas diretas aos

consultores de maior destaque, "Já ganhei 26 veículos zero
quilômetro, além de viagens para Cancun, Paris, Miami, Ma
drid e Amsterdã, Sou fã do sistema de venda direta, porque é
uma oportunidade que todos têm de mudar de vida,"
Com o crescimento dos negócios, Pólvora teve que montar
uma equipe de vendas, que passou a motivar com uma sé-
rie de promoções e um sistema de pontuação nos mesmos
moldes das campanhas de incentivo da Avon e da Natura.
"Este ano, vou implantar um projeto de ensino com aulas
de português, matemática e outras disciplinas para nossas
vendedoras, que atendem em média 400 clientes por dia,"
Para este ano, a expectativa de Pólvora é registrar um au-
mento de 30% nos negócios. Para tanto, no final de 2008
iniciou um processo de cadastramento de clientes, que de-
verá ser usado em ações promocionais ao longo do ano,
"Não sabemos o que é crise, tanto que estamos começan-
do uma operação em Sorocaba."



UMA AULA DE VENDAS
Promoção, database atualizado e muita simpatia transformaram
o ex-camelô David Portes em um empresário bem-sucedido

"Há 14 anos decidi tirar o esse da palavra crise e transformei
minha banca de doces em uma atração do Rio de Janei-
ro," Essa foi a fórmula utilizada pelo ex-camelô David Por-
tes para se transformar em um empresário bem-sucedido.
Tudo começou há 21 anos, quando Portes saiu de sua
casa na favela da Rocinha com R$ 12 na carteira para
comprar um medicamento para sua esposa, que estava
grávida, "Em vez de comprar o remédio, investi em do-
ces e sai vendendo pelas ruas do Rio de Janeiro. No se-
gundo dia, dobrei o capital, No final daquele ano, já tinha
uma banca com mais de 380 artigos e dinheiro suficiente
para construir uma casa em Nílópolis", relembra o empre-
endedor, que hoje mora na zona sul e tem uma BMW e
um Range Rover na garagem. "Sempre investi em ações
de marketing, como a promoção 3 em 1, que criei logo
no primeiro ano de banca com o objetivo de encantar o
cliente." Ao comprar algo na banca do David, o consumi-
dor que comprasse R$ 4 em doces recebia uma carteia
que deveria ser preenchida com seus dados para que ele
pudesse concorrer a uma bicicleta Caloi de 18 marchas
e mais dois prêmios. Um banner explicava a mecânica
da promoção: o cliente recebia dois tíquetes. O primeiro
para ser colocado em uma urna e o outro ele deveria juntar
com mais nove tíquetes para ganhar doces. Para finalizar,
o cliente podia sortear um número de 1 a 9 em um globo
e estourar uma bexiga com o número correspondente.
"É claro que 90% dos bilhetes vinham com a mensagem
'muito obrigado. Volte sempre'. Logo na primeira semana

mais de 2 mil bilhetes foram colocados na urna", comenta
Portes. "Decidi usar esse tipo de promoção para mapear a
clientela e conseguir vender aquilo que realmente o cliente
quer comprar e assim fidelizá-lo. Se você não fizer isso, ele
pode até comprar a primeira vez, mas depois nunca mais
volta na sua loja,"
Hoje, ele tem um database com o nome e o telefone de
todas as pessoas que compram na Banca do David. "No
dia do aniversário delas, podem passar lá na banca para
pegar uma caixa de bombom Pelas minhas contas, cada
pessoa cadastrada gasta uns R$ 2,5 mil por ano na mi-
nha banca. E quanto custa a caixa de bombom que eu
dou no aniversário? R$ 6, Pelos meus cálculos, é um ótimo
negócio."
E foi brincando com sua clientela que Portes ampliou as
vendas e diversificou os negócios. Para o Dia dos Namo-
rados, por exemplo, ele preparou uma promoção que dava
direito a uma estadia em um hotel de Petrópolis. O diferen-
cial não era o prêmio, mas o slogan da ação: "David não é
Maomé, mas leva você até a montanha!" "A idéia era inovar
para descontrair os consumidores com banners divertidos.
Minha banca tem um setor de call center, sobreloja, térreo,
delivery e drive thru, Todos os setores identificados com
placas de acrílico. As pessoas se divertem ao olhar essas
placas e acabam comprando meus produtos. Marketing é
isso: ser notado quando se é visto!"
Certa vez, quando a concorrência aumentou, ele insta-
lou um cavalete na rua, próximo da banca, com a frase:



a 10 metros é proibido olhar para a
direita. "Não tinha um motorista que
conseguia controlar a curiosidade. E
ao olhar para o lado, ele encontrava
uma placa oferecendo o serviço de
drive thru e as promoções da ban-
ca." Ele acrescenta ainda que com a
globalização os produtos e serviços
ficaram muito parecidos. 'Agora, se
os produtos estão ficando iguais, os
clientes estão cada vez mais dife-
rentes. Por isso, é importante ter um
tratamento diferenciado para cada
cliente, É importante ressaltar que
o sorriso é o único idioma igual em
todo o mundo. Um "sorriso abre as
portas e ajuda a abrir as carteiras,"
E acrescenta: "O meu segredo foi
sempre agradar as pessoas. Um
cliente feliz traz dez pessoas de volta
ao seu estabelecimento,"
0 inedítismo e o sucesso do empre-
endimento atraíram a atenção dos al-
tos executivos e Portes passou a ser
convidado a dar palestras em gran-
des empresas, como Coca-Cola,
Sadia, Vivo, Petrobras, Sebrae, Ban-
co do Brasil, Santander, Itau, Uníban-
co, AmBev, entre outras. "Cheguei a
fazer 24 palestras em um mês. Em
junho, deverei fazer uma palestra
em Portugal. Hoje faço em média
dez apresentações mensais," Cada
uma delas não sai por menos de R$
15 mil, "Cerca de 350 mil pessoas já
assistiram às mais de 800 palestras
que fiz no Brasil, Estados Unidos,
Chile, Argentina e Angola,"
Com o dinheiro que ganhou dando
palestras, mais o faturamento da
banca - que gira em torno de R$
1 mil por mês -, em 2008, Portes
lançou um livro ("Uma lição de vida,
marketing e vendas"), montou um
restaurante (Banca do David Grill)
e uma cafeteria (Banca do David
Café), que nos próximos meses
deverá abrir franquias, 'Agora estou
investindo em uma agência de mar-
keting, a D!Marketing, que deverá
iniciar suas atividades em maio. Meu
filho, Thiago Monsores Portes, está
coordenando o processo de mon-
tagem da agência. Se depender
dos meus contatos para conquistar
clientes, a agência terá boas contas
na carteira."

INVESTIMENTO
lamara Ferres contou com a ajuda do
marketing para transformar seu estágio
em um novo empreendimento

lamara Ferres ainda cursava a faculdade de educação física quando aceitou
uma vaga de estágio para dar aulas de ginástica laboral aos funcionários da
Garrett, Com o fim do estágio, ela vislumbrou a possibilidade de oferecer esse
serviço que diminui doenças ocupacionais, aumenta a autoestima e diminui o
índice de afastamento e acidentes de trabalho - para outras empresas, uma vez
que o exercício era praticamente desconhecido no Brasil, "Há dez anos, quan-
do decidi criar a Alongar Qualidade de Vida Empresarial, meu primeiro passo
foi contratar uma agência de publicidade, a New Growing Design & Branding",
relembra lamara, 'Juntas, criamos uma marca, um site e ações pontuais, como o
envio de mala direta e newsletter, para a divulgação da empresa no segmento."
Desde o início de sua carreira solo, a empreendedora investe entre 30% e 40%
de seu faturamento em marketing, "Sempre soube que para prosperar nos ne-
gócios seria preciso ter uma marca forte, uma boa apresentação e uma imagem
capaz de gerar credibilidade no mercado. Assim, no final de 1997, um teaser
com uma bola fisioterápica em formato de coração e a apresentação da Alongar
foi enviado aos profissionais de recursos humanos de 15 empresas de grande
porte. Conquistei três clientes com essa ação."
Hoje, a empresa de lamara possui 3 mil alunos e uma carteira composta por dez
grandes clientes, como Alcoa, Novelis, Chevron, ABN Amro Bank e Unimed, "Te-
mos 25 funcionários, mas como também prestamos serviços em outras áreas,
como massagem e intervenção teatral, contamos com uma equipe de dez pro-
fissionais, que são parceiros do projeto, explica a ex-estagiária, O marketing me
ajudou a ter sucesso no mundo dos negócios, porque, por meio dele, consegui
divulgar o meu trabalho."
Agora, a New Growing está desenvolvendo um novo material de apresentação,
Esse material será entregue para 50 companhias. 'A idéia é aproveitar a crise
para crescer,"
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