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Sabe aquela festa da firrrrma estranha, cheia de gente
esquisita? Virou filão para artistas que não querem só
os holofotes das galerias. Um tipo que se multiplica:
trabalha diversos formatos e faz da sua arte algo
com mil e uma utilidades. É o caso de Saramello,
requisitada para live art (arte ao vivo) em eventos.
O povo curte, e ela cria. Saramello já pintou em
rega-bofes da Rede Globo e da HP. Sua linha mais
recente é a de toy art ao lado, inspirada em personagens
conhecidos e feita de material reciclado. Fofos!

ARTE AO VIVO

● O Wave Festival in Rio, de
18 a 20 de abril, no Copacabana
Palace, anunciou jurados.
www.wavefestival.com.br .
● Pascal Portanier, da London
College Fashion, ministra a
palestra Luxo na Internet terça-
feira, na JWT. Evento fechado.

FIQUE DE OLHO

Mais do que um
plano de comunicação
A maioria das pessoas relaciona a palavra marketing com
propaganda, publicidade, comunicação. Nada mais erra-
do e incompleto.

Milhares de reais são desperdiçados em campanhas de di-
vulgação sem nenhum retorno efetivo, sem resultados. É im-
portante compreender que a única entidade que traz receita
para a empresa é o cliente. É o cliente que permite à empresa
sobreviver, crescer, prosperar.

Assim, todo plano empresarial, seja financeiro, operacional
ou de marketing, passa pelo cliente. Entender as necessidades
dos clientes é o início. Por que o cliente compra do meu con-
corrente e não da minha empresa? Qual a nossa proposta de
valor? Quais os benefícios que oferecemos? Quais são os cus-
tos que o cliente terá em fazer negócios com a nossa empresa?
Responda essas questões e construa a sua proposta de valor.

Crie uma solução, não um produto. Agregue serviços dife-
renciados e não obstáculos. Não ofereça preço, mas sim valor.

Não informe apenas; crie
mecanismos de diálogo. En-
tenda quem é o seu cliente.

Conheça o seu concor-
rente e diferencie-se. O que
realmente a sua empresa
vende? O remédio ou a
cura? Um quarto em um ho-
tel ou uma experiência úni-
ca? Uma televisão ou entre-
tenimento? Um seguro de
carro ou tranquilidade e ser-
viços? Um computador ou
uma solução de trabalho?
Cosméticos ou esperança?

Entenda o que o seu
cliente está precisando, querendo. Não venda produto, não
venda preço. Ofereça algo inesperado, amplie a sua oferta.
Adicione valor. Ofereça mais por menos. Seja mais rápido.
Acrescente mais conveniência em fazer negócios. Ofereça
e construa uma plataforma de diálogo. Faça da sua carteira
de clientes o seu departamento de pesquisa e desenvolvi-
mento. Torne o seu cliente um coprodutor de serviços e
produtos customizados, personalizados.

Não abandone seu cliente depois da venda. Desenvolva me-
canismos de relacionamento. Estruture uma base de dados
que permita obter o histórico do relacionamento do cliente
com a empresa. Pergunte pelas suas preferências. Crie uma es-
pécie de árvore genealógica, adicionando os familiares, os
amigos. Desenvolva ações de comunicação com os clientes
atuais. Só depois disso pense em obter novos clientes.

O plano de marketing deverá posicionar a diferenciação
da sua empresa face aos concorrentes na mente e nos cora-
ções dos seus clientes. Os atuais clientes são os melhores
vendedores da empresa.

Inove sempre. Escute os clientes, os fornecedores, os co-
laboradores. Misture tudo isso com criatividade e exclusivi-
dade. Faça diferente. Esse é o seu plano de marketing. Essa é
a sua proposta de valor.

Os clientes leais são os advogados da marca e divulgam a
empresa porque gostam dela. Não é preciso gastar milhares de
reais para a construção de uma marca forte. Use e abuse da
imaginação, inovação e criatividade, que estão dentro da es-
fera de atuação da empresa. Só depois disso pense em como
promover e divulgar a sua empresa! ■
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Não é preciso gastar
milhares de reais
para a construção
de uma marca.
Use e abuse da
imaginação,
inovação e
criatividade
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■ Quer ver como salpicar criatividade
na internet? A agência carioca de design
LogoChef desenvolveu um site que
oferece o serviço de criação de
logomarcas pela rede mundial. O curioso
é que toda a identidade visual do negócio
usa símbolos da cozinha — receita,
preparo, ingredientes, mão na massa.
“A ideia de brincar com os elementos
culinários vai ao encontro do nosso
objetivo de democratizar o design
gráfico”, diz Davi Goldwasser, um
dos sócios da LogoChef. “São códigos
facilmente identificados e compreendidos
por todos, e que trazem este serviço mais
próximo dos pequenos empresários”.
Inaugurada em maio de 2010, a empresa
já trabalhou em mais de 250 projetos.
Uma ideia, digamos, gorduchinha.

PESQUISA
Eficácia

282 milhões
de pessoas foram atingidas pelas propagandas do iPhone em revistas variadas,
segundo estudo da Vista, serviço sobre performance do anúncios da Affinity LLC.
E, o mais importante: 52% delas tomaram uma atitude. Causa e efeito, é isso aí.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.




