MARKETING
muito além do senso comum
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SENSO COMUM

O MARKETING!
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FERRAMENTAS DE

EXPERIÊNCIA DO

MARKETING

CLIENTE

O SENSO COMUM:
como o mercado pensa o que é o marketing!
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O SENSO COMUM:
O senso comum é um conhecimento amplamente difundindo entre um
determinado grupo de pessoas. Existem diversas frases que entram no senso
comum para definir o que significa o Marketing. Algumas pessoas dizeram
que o Marketing significa:

Forma de atingir a pessoa certa, com o produto certo;
Divulgar minha marca para quem quer comprar;
Arte de vender produtos ou serviços;
Criar desejo para o consumidor;
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PARADIGMAS

Se o Marketing é a "Forma de atingir a pessoa certa,
com o produto certo;" você, empreendedor entende
como pode ATINGIR o seu cliente? Sabe em quais

Você pode pensar, ou até mesmo acreditar, que para
estratégias

de

Marketing

funcionarem,

canais de vendas ele compraria o seu produto?

precisa

investir rios de dinheiro e contratar uma grande

Ainda, você sabe definir quem é essa "PESSOA

equipe.

CERTA"? Entende claramente as suas dores e
desejos, suas frustrações e aspirações? Se não sabe

Bom, esse pensamento é um dos grandes motivos

quem é, como irá entregar o produto certo a ela?

que paralisam e afastam empreendedores para
investirem seu tempo e conhecimento nesse tipo de

Vamos mais a fundo, como tem certeza que esse é o

gestão.

"PRODUTO CERTO" para o seu cliente? Tem clareza
do que esse produto soluciona?

Trouxemos,

anteriormente,

exemplo

do

senso

comum ao definir o que é o Marketing, vamos

Se respondeu NÃO, para algumas dessas questões

desdobrar um pouco mais essas orações?

quer dizer que não tem clareza sobre o seu negócio!
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MUDANÇA DE JOGO
Empreendedor, você, tem a possibilidade de entender como aplicar o
MARKETING no dia a dia da sua empresa, a partir daqui vai conhecer e
aprender sobre as principais ferramentas:

PERSONA X PÚBLICO-ALVO;
4 P's DO MARKETING;
5 A's DO MARKETING;
MAPA DE EMPATIA;
MAPA DE EXPERIÊNCIA DO CLIENTE;
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O MARKETING!
saiba quais são os passos para aplicar o
marketing!
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O MARKETING!
Segundo Philipi Kotler, o pai do Marketing, apresenta como definição de
Marketing sendo: "[...] a arte e a ciência da escolha de mercados-alvo e da
captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, da entrega
e da comunicação de um valor superior para o cliente" (KOTLER 2000)
A partir disso, entendemos que o empreendedor necessita entender quem
é o seu PÚBLICO-ALVO, qual é a DOR do seu cliente, como o seu PRODUTO
soluciona, onde a empresa OFERTA, como funciona a distribuição, quanto
CUSTARÁ para o cliente final, como será COMUNICADO. Tudo isso são
perguntas que, você, irá conseguir extrair as respostas a partir das
ferramentas.
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AS FERRAMENTAS DE
MARKETING!
entenda como usar a caixa de ferramenta para
potencializar as vendas do seu negócio
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O Marketing tem várias formas de seguimentar e estudar o mercado-alvo de atuação a
fim de trazer detalhes e especificidades das pessoas ou grupo de pessoas que tem potencial
de comprar um determinado produto da marca. A Persona e o Público-Alvo são duas
formas que temos para classificarmos essas pessoas, para que possa compreender,
entender e criar posteriormente os 4P's do Marketing .

PERSONA

X

PÚBLICO-ALVO

10

PERSONA
A Persona tem por finalidade representar os comportamentos, interesses e hábitos de uma
pessoa específica. Ao criar essa forma de segmentação, é recomendado fazer uma entrevista
profunda com pelo menos 15 clientes ou potenciais clientes que acredita ser defensores da marca a
fim de criar padrões que possam ser usados em toda a comunicação da empresa e até mesmo nas
estratégias de marketing no meio digital e físico.
Para construir essa ferramenta, perguntas bases são feitas aos clientes selecionados, porém o
objetivo é conseguir extrair o máximo de informações do comportamento do dia a dia dessa pessoa.
Se fossemos destrinchar em perguntas, poderíamos citar:
1. Nome, Idade e Formação Acadêmica;
2. Renda, Estado Civil e Hobbie;
3. Quais os comportamentos dessa pessoa?
4. No que ela demonstra interesse?
5. Quais são os sonhos e aspirações dessa pessoa?
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PÚBLICO-ALVO
O Público-Alvo tem por objetivo generalizar um grupo de pessoas com características
quantitativas semelhantes. Essas são as pessoas que podem ter interesse em seu produto/serviço e
por ser generalista informam poucas coisas sobre os comportamentos e interesses, porém é
excelente para atingir um grande grupo de pessoas.
O Público-Alvo e Persona devem ser utilizados em conjuntos para atender as situações
específicas dentro da estratégia de marketing.
Para implementar essa ferramenta na sua empresa, precisa entender o mercado e para
isso recomenda-se utilizar de uma pesquisa de mercado para que de forma estatística (que tenha
dados confiáveis) entenda mais sobre o seu público. Você pode começar respondendo as seguintes
perguntas:
1. Sexo e Idade;
2. Estado Civil;
3. Formação e atual Cargo;
4. Renda Mensal;
5. Residência.
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4 P's DO MARKETING
Os 4P's do Marketing é amplamente utilizado nas empresas que entendem o PÚBLICO com quem fala e
vende. Essa metodologia trás clareza para a sua estratégia de divulgação e agregação de valor ao longo
da jornada do seu consumidor.
Ao entender QUEM é o seu público-alvo e sua persona, você empreendedor compreende como pode
adaptar o seu PRODUTO, PREÇO, PRAÇA e adequar a linguagem na PROMOÇÃO para aquele grupo de
pessoas específicas. Quando focamos e encontramos o nicho, cria-se o senso de comunidade e
defensores da marca.
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4 P's DO MARKETING
Muitas vezes as empresas já têm os seus produtos a venda definidos muito antes
de utilizarem os 4P's do Marketing. Essa ferramenta não é para "reinventar a
roda", mas sim para trazer consciência, ajudar na elaboração da estratégia e
proporcionar o desenvolvimento constante do produto.
Nesse estágio, precisa entender e responder perguntas essenciais para caracterizar o produto/serviço que
oferta ou ofertará no mercado, a fim de atender as REAIS dores do seu cliente:
1. Qual a forma do seu produto?
2. Como é o design dele? É ergonômico para o seu cliente?
3. O seu produto é de qualidade? É composto de bons materiais?
4. Como será usado pelo seu cliente? (Descrever a jornada)
5. O que pode fazer para deixar mais usual e confortável para o cliente final?
Ao responder essas perguntas, terá mapeado COMO é o seu produto e COMO ele supri as necessidades do
cliente. Diante disso, consegue entender O QUE e QUANDO melhorar.
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4 P's DO MARKETING
O seu público-alvo ou mercado consumidor influência na hora de definir o preço do
seu produto ou serviço. Existem diversos exemplos que trazem a diferença de
preço para um produto que cumpre minimamente com a sua função, exemplo
roupas: uma camisa social branca em loja de departamentos chega a R$ 149,00 e
em uma loja de luxo reconhecida internacionalmente R$ 3.100,00.
A disposição a pagar do seu cliente e o valor percebido com o produto ou serviço está correlacionado
também a PROMOÇÃO ("P" que trabalharemos mais a frente). A formação de preço inicia entendendo os
custos vinculados a produção/fornecimento do produto ou serviço, portanto você precisa entender:
1. Quais são minhas DESPESAS e CUSTOS? (Maquinários, aluguel, água, luz, impostos, etc)
2. Qual a percepção de valor sobre o produto? (consumidor acha caro ou barato?)
3. Qual é a taxa de lucro (Mark-up) que adicionará ao seus custos totais?
4. Existe um produto muito semelhante ao seu que pode ser trocado facilmente unicamente pelo
preço? Se sim, qual?
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4 P's DO MARKETING
Imagina que seu potencial público consumidor é um amante de Shopping's físicos,
e devido a isso só frequenta esses estabelecimentos, porém, você para economizar
custos, acabou alugando uma loja em um centro do seu bairro. Talvez esteja
perdendo diversos clientes, pois não soube se posicionar no local correto. A
relevância do lugar que a sua empresa compreende é importante para conseguir
levar o seu produto/serviço na hora certa e no local certo.

Estar no LOCAL certo é coerente para poder atender o seu mercado-alvo, quando falamos LOCAL é tanto
no mundo off-line, quanto no mundo on-line. ONDE você precisa estar para poder potencializar o
atendimento do maior número de pessoas possíveis? Para isso precisa entender:
1. Quais LOCAIS o seu público-alvo consome e frequenta?
2. Onde são os lugares da sua cidade/região que pode potencializar as suas vendas?
3. Em quais plataformas da internet o seu público está? (Instagram, Facebook, Google,
Youtube, TikTok, etc)
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4 P's DO MARKETING
Para se comunicar com a pessoa certa, precisa entender QUEM ela é, quais são
seus COMPORTAMENTOS e INTERESSES a fim de criar uma campanha de
marketing que converta. Se você vende hambúrgueres artesanais vegetarianos e
fazer uma publicidade destinada a amantes de carnes dificilmente irá converter. SE
comunicar de maneira errada ao público-alvo pode afetar significativamente os
seus resultados em vendas.
A promoção do seu produto está correlacionado a COMUNICAÇÃO por meio de várias plataformas de
mídias on-line e off-line. O "P" de promoção não é somente oferecer descontos, mas também como irá
promover o seu produto/serviço de maneira que agregue valor e desperte a necessidade do seu
consumidor para aquela solução. Bom, para isso precisa entender:
1. Onde vai anunciar o seu produto?
2. Qual é o melhor momento para anunciar e promover o meu produto? Durante o ano todo?
Ou somente em momentos específicos?
3. Quais são as palavras-chave que seu público usa para adequar o tom da comunicação?
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APLICANDO NA PRÁTICA:
Em uma folha A4, você irá dividir a folha em 4 pedaços iguais para que posicione os
seguintes quadrantes: PRODUTO, PREÇO, PRAÇA e PROMOÇÃO. Em cada um desses
espaços, responderá as perguntas colocando em tópicos conforme exemplo abaixo:
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5 A's DO MARKETING
Philipi Kotler em seu livro "Marketing 4.0" propôs a adaptação das empresas do tradicional ao
digital utilizando a metodologia das 5A's do Marketing para que existisse a interação entre os dois
mundos: afinal ambos andam em conjunto.
A utilização desse modelo proporciona a criação dos momentos chaves em que o consumidor:
SABE, GOSTA, SE CONVENCE, COMPRA e RECOMENDA. O ciclo desse funil proporciona o
crescimento no longo prazo da empresa, pois ao entender que novos clientes vão conhecer a empresa e
indicar, proporciona o crescimento do Marketing boca-a-boca, assim como provas sociais de que a
solução funciona.
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5 A's DO MARKETING
No primeiro estágio do funil, os potenciais consumidores talvez nunca ouviram
falar no nome da marca, ou seja, é o primeiro contato com a sua empresa. Para
isso, você precisa criar uma jornada de comunicação que seja simples, mas ao
mesmo tempo persuasiva o suficiente para que o novo lead (uma pessoa) passa a
dizer: "EU SEI" que sua marcar exite.

Nesse estágio, a empresa precisa criar um processo contínuo de lembrança que a
sua marca existe, ou seja, aquele consumidor que encontrou pela primeira vez,
agora precisa fixar na memória de curto prazo a solução da sua marca. A atração
precisa ser desenvolvida através de uma constância de divulgação da marca,
sendo feito por diversos canais de comunicações (Redes Sociais, Panfletos, etc).
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5 A's DO MARKETING
Na fase de Arguição, os consumidores são levados pela curiosidade fazendo com
que pesquisem mais sobre a marca e/ou os produtos/serviços que ela oferta. É
extremamente importante dizer, que é necessário que existam informações de fácil
e rápido acesso nos meios on-line a fim de o consumidor entender sobre a
qualidade

do

produto,

avaliações

de

outros

compradores,

possibilidade de comparação de preços.

Com as informações adicionais e o entendimento que está "convencido", o próximo
estágio é a Ação, em que o consumidor irá imergir no processo de compra daquele
produto. Ao adquirir esse item, você precisa se preocupar com a experiência dessa
pessoa, pois caso haja dúvida, dificuldade e reclamações você tenha um time
preparado para lidar com essa situação.
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assim

como

a

5 A's DO MARKETING
Os defensores e advogados da marca são os clientes mais satisfeitos com a solução que
ofertou e serão as pessoas que indicarão a marca para diversos amigos. Afinal, quando
gostamos de algo ou alguma coisa, queremos que pessoas próximas a nós e que
consideramos tenha experiências positivas.
A fidelidade da marca nesse estágio pode proporcionar clientes recorrentes para a
compra do produto, ou então o crescimento boca-a-boca. Para mensurar a satisfação
dos clientes existe o NPS: Net Promoter Score que mensura o grau de satisfação de um
consumidor em detrimento de outro.
"De 0 a 10, quanto indicaria a marca [X] para uma familiar ou amigo?" é a pergunta
realizada para esse indicador, sendo que notas entre 0 e 6 são clientes DETRATORES
(que não recomendarão a sua marca e falarão mal para diversos amigos e familiares),
notas 7 e 8 clientes NEUTROS (que são indiferentes) e notas 9 e 10 clientes
PROMOTORES (que indicarão a sua marca para outros amigos devido a felicidade em
sua experiˆńcia).
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EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE
encantar os clientes é fundamental, saiba
como ao lado
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EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Qual foi a última vez que sentiu acolhido, representado ou extremamente satisfeito com algum
produto ou serviço que você comprou? Consegue lembrar o nome da marca? Lembra exatamente
da logo ou então de como sentiu ao usar o produto/serviço?
Tenho certeza que você fica extremamente satisfeito quando é bem atendido por um garçom
carismático, alegre e ágil em um restaurante. Acredito que já teve uma experiência que lembra
exatamente os detalhes, pode ser uma lembrança de família, uma viagem com amigos, ou então
aquela paixão do colégio.
Todos nós estamos em busca de nós sentir bem conosco mesmo, e quando nos deparamos com
empresas que fazem isso e proporcionam experiências únicas passamos a amá-las, adorá-las,
defende-las e até mesmo indica-las para amigos e familiares próximos. Imagina se sua empresa
conseguisse tudo isso? Acredita que passaria a ter mais clientes? Acredita que aumentaria o seu
faturamento? Se a resposta é SIM, iremos apresentar nos próximos slides uma ferramenta que
pode te auxiliar a desenvolver uma empresa dessa forma.
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MAPA DE EMPATIA
O Mapa de Empatia tem por finalidade entender de forma profunda os comportamentos dos
clientes e sua experiência ao longo da jornada de compra com determinada empresa. Ela é dividida
em 6 etapas para que mapeie informações relevantes a serem usados no dia a dia da organização.
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MAPA DE EMPATIA
O Mapa da Empatia é complementar aos 4 P's do
Marketing,

pois

ao

entender

os

desejos

e

necessidades, assim como as dores a empresa pode
entender como irá se comunicar com esses clientes
(PROMOÇÃO).

Ou

ainda,

pode

adaptar

o

seu

PRODUTO ao entender o comportamento dessas
pessoas.

Para aplicar o Mapa de Empatia, recomendamos reunir o time da empresa para construir, por meio
de um Brainstorm (vários pensamentos criados em conjunto), para mapear as principais ideias em
cima dos 6 tópicos dessa ferramenta. Após isso, precisarão convergir em ideias de como pode
adaptar o seu PRODUTO, PREÇO, PRAÇA e PROMOÇÃO com o objetivo de potencializar sua
comunicação e experiência do usuário ao longo da compra e utilização da solução.
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SAÍDAS:
Mapear sua Persona;
Definir o Público-alvo;
Construir os 4P's do Marketing;
Fazer Mapa da Empatia.

MUITO OBRIGADO!
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