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Marketing fica com 10%do faturamento
A diferença entre o planejamento da pequena empresa e da grande é,
basicamente, o recurso disponível. Para uma ação efetiva, o empreendedor
precisa pensar o tempo todo em como atrair a atenção do seu público-alvo
Ferramenta que vai ajudar a gerar
vendas, o marketing tem de ser
pensado desde o início do negócio. “Quanto mais planejamento
de marketing, menos esforço nas
vendas”, ensina o professor de Administração da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM)
Marcelo Nakagawa.
OconsultordoSebrae-SPMarcelo Sinelli reforça que, quanto mais
cedofor trabalhado,melhor oresultado final. “Como arrumar cliente
para o seu negócio tem de estar na
lista de prioridades desde o nascimento da empresa”, acrescenta.
O que vai diferenciar o planejamento de marketing da pequena
empresa de uma grande é, basicamente, o recurso disponível. Mas o
empenho tem de ser o mesmo. “O
ideal é separar entre 5% ou 10% do
faturamento, ou que for possível,
para aplicação em marketing”, ressalta o consultor.
Mas é preciso cuidado com
ações inadequadas. “Muitas vezes, o que funciona para uma empresa, não funciona para outra”,
avisa Sinelli. Segundo ele, é o plano que dirá o que deve ser feito.

“Da inauguração até a sustentação
do negócio, produto ou serviço.”
Para o professor da ESPM, entre os principais erros na área de
marketing está o de não conhecer
o público-alvo. Também é comum
errar na projeção de vendas. “Muitas vezes, não se treina a equipe para vender, nem se busca o feedback do cliente”, diz Nakagawa.
Para uma ação efetiva, segundo o especialista da ESPM, o empreendedor precisa pensar o tempo todo em como atrair a atenção
do seu público-alvo. “No caso de
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■ Não conhecer o público-alvo;
■ Não falar a linguagem

do cliente;
■ Passar mensagens conflitantes;
■ Não entregar o que promete;
■ Não investir no relacionamento
com o cliente.
Fonte: Sebrae-SP

um comércio, o próprio prédio é
um ponto que pode chamar a atenção do público”, exemplifica.
Depois disso, “o público precisa ter interesse pelo produto ou serviço”, continua o professor. “Também deve ter o desejo despertado
pelo produto ou serviço”, frisa.
Facilidade na ação de compra é
o passo seguinte no plano de marketing, segundo Nakagawa. “Dar
prazo, desconto, aceitar cartão,
ter estacionamento, entre outros,
facilitam as vendas”, explica.
Na visão do professor, é igualmente importante despertar a lealdade. “Cliente é leal quando estásatisfeito e, muitas vezes, nem tem
consciência disso”, diz. Segundo o
especialista, ter canais de retorno
do cliente, com sugestões e críticas,
ajudam a construir a fidelidade.
Cumpridas à risca todas as etapas anteriores, o resultado é ter
um cliente “apóstolo”. Nakagawa
conta que é aquele que vai falar
bem da empresa, do produto ou
serviço para todo mundo. “Quanto mais cliente assim, menor o esforço que a empresa vai ter de fazer para vender”, enfatiza.

d

a

ar
p
a
v
i
s

é

i
c
a
uc

e
s
n
fi

s
i
a
on

.

lu
c
x
e

Fonte: ESPM

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Especial Micro, pequenas e médias empresas, p. 3.

Lucas fazia o melhor
bolo da redondeza.
Só faltava uma pitada
de planejamento estratégico.
Ninguém abre uma confeitaria por ter talento para análise
de mercado. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na
gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias,
tudo na medida para a sua microempresa prosperar
e crescer. Tem uma microempresa? Faça um grande
negócio: procure o Sebrae. Ligue 0800 570 0800
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