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para a empresa no âmbito dos qua-
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endedores que ainda buscam entender e posicionar o seu negócio.
"Muitas vezes fazemos planos de
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marketing porque a empresa pre-

A

cisa aumentar sua participação no
mercado. Nós identificamos o que o
consumidor quer, como o mercado
se comporta e buscamos um ponto
de oportunidade para atingir o objetivo do cliente", conta Luísa Padilha,

nais até nos níveis mais estratégi-

cos das organizações: "Já sugerimos alterações que interferem na
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do
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ao cliente até na definição de norteadores estratégicos para as organizações", conta Leandro Coronel,
estudante de publicidade e diretor
de comunicação da consultoria.
Em projetos de planejamento como
o da escola, pode ser utilizada uma
pesquisa de satisfação com os consumidores ou mesmo um método
conhecido como "cliente oculto".

uma associação sem fins lucrativos,
os alunos trabalham como voluntários e todo o dinheiro é investido
em capacitação para os membros e
recursos para a empresa. "Os consultores da Empresa Jr. só terão um
crescimento pleno a partir do momento que os projetos são desenvolvidos da melhor maneira possível,
de forma a agregar para ambas as
partes", explica Leandro. "Essa busca de desenvolvimento dos alunos,
combinada à experiência dos professores e a inovação do meio acadêmico é muitas vezes a receita para
que os clientes atinjam os resultados
esperados", completa Luísa.

"Nesse caso, nos passamos por
clientes reais a fim de avaliar alguns
pontos específicos tanto na empresa cliente como na concorrente"
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