
Bem-vindo ao Capítulo 5!

COMPETÊNCIAS DE MARKETING 
E VENDAS

Olá! Eu sou o Tomás! 
Vamos continuar com o 
nosso curso. Estamos no 

Capítulo 5.



O wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", 
é um projeto Europeu que pretende dar formação sobre os aspetos essenciais do 

processo de internacionalização.

O curso wINGS tem 6 capítulos: Mentalidade Empreendedora; Competências 
Principais para o Empreendedorismo; Gestão da Incerteza; Comunicação 

Intercultural; Competências de Marketing e Vendas e Competências 
Empresariais.

Através da nossa componente de jogos virtuais, será envolvido em situações 
reais de empreendedorismo e irá adquirir um conjunto de competências que o 

irão preparar para uma aventura de internacionalização de sucesso.

O wINGS foi criado por um consórcio de seis organizações especializadas quer 
em educação, quer em empreendedorismo. Para mais informações sobre o 
projeto wINGS, não hesite em nos contactar em https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Estes são os temas 
abordados neste capítulo.

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAGEM

1. Competências-chave de 
Marketing e Vendas

2. Noções Básicas de Marketing 
para Empreendedores

3. Marketing Digital
4. Comércio eletrónico e vendas 

online
5. Estratégia de Marketing
6. Atividades Práticas
7. Cenário de Jogo



Competências e capacidades pretendidas

No fim deste capítulo 
será capaz de:

● Identificar as principais competências técnicas e pessoais para um 

empreendedor e perceber por que são importantes

● Compreender os principais conceitos e definições de Marketing

● Caracterizar brevemente o seu negócio ao utilizar estes conceitos

● Reconhecer a importância do marketing digital para os negócios

● Selecionar e utilizar as ferramentas de marketing digital adequadas para 

o seu negócio

● Considerar as opções de comércio eletrónico e/ou venda online para 

maximizar o sucesso do seu negócio

● Elaborar uma estratégia de marketing para o seu negócio com objetivos, 

ações, canais, calendário e orçamento definidos



1. Competências-chave de Marketing e 
Vendas



Ser um empreendedor 
de sucesso também 

significa ser um  
profissional de 

marketing de sucesso. 
A maioria dos 

empreendedores de 
sucesso…

Que competências 
técnicas e pessoais 

estão envolvidas 
nestas 

características? 

● Conhece os seus clientes e mercados e como alcançá-los.

● São grandes contadores de histórias e escrevem muito bem.

● Testam a maioria das suas ações em vez de assumir o que 

quer que seja. 

● Tentam estar informados sobre novas técnicas de marketing.

● Utilizam dados para tomar decisões e analisam a receita que 

obtém das suas vendas em comparação com o que investem 

em marketing.

● Gostam de trabalhar com tecnologia.

● Gerem o seu trabalho de acordo com um plano.



Competências 
Pessoais



Competências 
Técnicas



Competências 
pessoais podem ser 

desenvolvidas 
através de 

formação e existem 
boas ferramentas 

para o ajudar a 
melhorá-las.

Mas nada pode 
substituir o 
progresso 

alcançado pela 
prática e 

experiência! 

GESTÃO DO TEMPO

É esperado que um empreendedor faça um
pouco de tudo. É crucial ter um sentido claro de
prioridades e não se deixar “afogar” num mar de
tarefas a cumprir. No que diz respeito ao
marketing, a presença/enviar mensagens
regularmente é muito importante para que o
cliente não se esqueça de si. Utilize calendários
automáticos, listas de prioridades e tire o maior
proveito possível do seu tempo!



DICAS PARA UMA MELHOR GESTÃO DO TEMPO

✓ Regra 80/20 – complete as tarefas menos rentáveis em 20% do seu 
tempo), 

✓ Gerir a sua energia, não o seu tempo (completar as tarefas mais 
exigentes quando tem mais energia),

✓ Encontrar formas de automatizar as tarefas,
✓ Evitar distrações (ex. Utilizar ao Facebook durante o horário de 

trabalho).



CRIATIVIDADE

Para um empreendedor a
criatividade é muito importante em
todas as áreas do seu negócio. No
marketing e nas vendas pode
certamente fazer a diferença para o
ajudar a “sobressair” no meio da
multidão... A criatividade ajuda-o a
trazer novas ideias e interpretações
a problemas comuns.

DICAS para aumentar a 
Criatividade

✓ Faça exercício físico,
✓ Rodeie-se de diversidade, 
✓ Fale com estranhos,
✓ Nunca pare de aprender,
✓ Sinta paixão pelo que faz!



ADAPTABILIDADE

Com o rápido ritmo atual, deve ser
capaz de alterar planos rapidamente
se necessário, reagir positivamente a
novas situações e enfrentar novos
desafios. A adaptabilidade anda de
mãos dadas com a criatividade.

DICAS para aumentar a 
Adaptabilidade

✓ Pense de forma criativa,
✓ Aceite a ambiguidade, 
✓ Exercite a inteligência 

emocional,
✓ Altere o foco.



A colaboração pode ser 
uma ferramenta 

poderosa para pequenos 
negócios. Mas lembre-se 

que a verdadeira 
colaboração é a que 

resulta numa situação 
em que ambos os lados 

ganham!

COLABORAÇÃO

Colaborar com terceiros (dentro da sua organização, 
na sua comunidade local, online...) podem ajudá-lo a:
o Reduzir custos, 
o adquirir competências que não tem e deixá-lo focar-se 

no que consegue fazer,
o ter perspetivas diferentes, 
o Fazer crescer a sua rede de contactos, 
o Resolver problemas. 



Existem várias colaborações de sucesso no Marketing = Marketing Colaborativo. 

Exemplo: Uber X Spotify:

Os clientes da Uber foram convidados a
conectar o seu Spotify ao rádio do carro
durante a sua viagem com a Uber. Ambas as
marcas aproveitaram o facto de estarem a
oferecer serviços complementares, permitindo-
lhes ter acesso à base de clientes uma da outra
ao mesmo tempo.
Esta colaboração apresentou imensos
utilizadores da Uber ao Spotify, enquanto a
Uber proporcionou aos seus clientes uma
experiência ainda mais personalizada e única.



Ser capaz de expressar 
claramente as suas 

ideias é muito 
importante, quer esteja 
a falar, a escrever ou a 
comunicar com os seus 

clientes de outra forma!

COMUNICAÇÃO

O Marketing é sobre comunicação. É uma
competência crítica para a publicidade, relações
públicas e vendas.
Se utilizar marketing digital, escreverá muito, quer
seja a criar conteúdo, quer a enviar e-mails a
stakeholders.



Negociação significa muito mais do que vender. Tem de negociar
com clientes, mas também com parceiros, fornecedores, colegas de
trabalho e muitos outros stakeholders. Ser um bom negociador
envolve:

NEGOCIAÇÃO

A impressão que causa na 
negociação é crítica para o 
seu negócio – atualmente o 
marketing é também sobre 
ética de trabalho e não 
apenas sobre vendas.



Já voltaremos a falar 
sobre isto!

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

o Técnicas de Marketing: Se estiver ciente de alguns conceitos-
chave, pode procurar por informação e apoio de acordo com as
suas necessidades.

o Google Analytics: Saber identificar tendências ao analisar dados é
essencial.

o Estratégia de Conteúdo: ajuda-o a construir uma audiência e a
estabelecer autoridade.

o Redes Sociais: se bem utilizadas, são um dos canais de marketing
mais eficazes.

o Comércio eletrónico: permite que os empreendedores entreguem
os seus produtos em qualquer lugar e que ganhem outras
vantagens.



2. Noções Básicas de Marketing para 
Empreendedores



DEFINIÇÃO

Marketing é comunicar sistematicamente o seu
valor às pessoas que o querem comprar. É sobre
colocar o produto certo ao preço certo, no local
certo, no tempo certo. O Marketing é pensar no
negócio em termos de necessidades do cliente e
sua satisfação.

Marketing é um mundo 
gigante que envolve 

vários conceitos, modelos 
e técnicas, mas existem 

algumas definições mais 
simples como esta.



Vender é basicamente ter clientes que pagam pelo seu
produto/serviço.

Marketing é sobre descobrir, criar e satisfazer as
necessidades dos clientes. É um processo muito mais amplo
que envolve pensar no negócio como um todo.

MARKETING VS. VENDASCuidado!



O MARKETING MIX  - 4Ps e 4Cs

O marketing mix é uma combinação que a organização utiliza para
influenciar e alcançar o nível de vendas desejado no mercado-alvo.

As variáveis são as seguintes:

• 4P’s – Produto, Preço, Promoção e Distribuição (Place)
• 4C’s – Consumidor, Custo, Conveniência, Comunicação



Produto: qual é o seu 
produto (bem ou serviço)?

Preço: qual o preço que o 
utilizador final terá de 

pagar pelo seu produto?

Promoção: que técnicas e 
estratégias de 

comunicação utilizará
para promover o seu 

produto?

Distribuição (Place): como 
chegará o seu produto ao 

cliente?

Marketing Mix
Os 4 P’s

Estes são os 4 aspetos que 
tem de definir em relação 
ao seu produto. Consegue 

responder a estas 
questões? 

O MARKETING MIX “CLÁSSICO” – 4Ps 



Em vez de (ou além 
de) utilizar os 4 Ps, 

pense no seu 
negócio de uma 
perspetiva mais 

focada no cliente. 
Consegue 

responder a estas 
questões? 

Os 4 Cs DO MARKETING MIX : DO NEGÓCIO AO CLIENTE

Consumidor: De que 
precisa o seu cliente? 

Custo: Quanto tem o seu 
cliente de pagar (não 
apenas em termos de 

dinheiro) pelo seu 
produto? 

Conveniência: O quão fácil 
é para os consumidores 
encontrar e comprar o 

seu produto? 

Comunicação: Como 
comunica com a sua 

audiência? 

Marketing Mix
Os 4 C’s



É uma forma de ver o marketing de uma perspetiva diferente, porque:

MARKETING EMPRESARIAL



✓ Com a minha start-up, preciso de ganhar uma posição em
mercados já lotados, crescendo desde “0” de atenção.

✓ Preciso de utilizar ferramentas baratas e acessíveis incluíndo
vídeos virais, Tweets, páginas no Facebook e marketing por e-
mail (marketing digital).

✓ Posso aprender sobre o que as pessoas gostam e não gostam
no meu produto ou serviço ao utilizar testes, análises e outras
práticas com base em dados.

✓ Uma vez que estou na fase de start-up, ainda não tenho uma
reputação, por isso posso utilizar “maus resultados” para
melhorar não apenas as técnicas de marketing como também
o próprio produto.

Considera que estas 
afirmações se aplicam 

a si? Se sim, deve 
analisar as técnicas e 
conceito de Marketing

Empresarial!



O FUNIL DO MARKETING
Quando elabora a sua estratégia de marketing, deve compreender a “viagem” feita 
pelos consumidores até comprarem um produto: chamos a isto o Funil do Marketing. 

TOFU

MOFU

BOFU

Topo do Funil (TOFU): O potencial comprador reconhece que tem um
problema/necessidade, mas não conhece o seu produto/serviço.
Como consegue “criar uma necessidade”/convencer o comprador
que tem uma necessidade?

Meio do Funil (MOFU): O cliente procura ativamente por
produtos/soluções potenciais para a sua necessidade. Como se pode
tornar na solução adequada para o problema?

Base do Funil (BOFU): O cliente está pronto para comprar. Como
consegue convencer o comprador que tem uma solução melhor do
que a concorrência?



3. Marketing Digital



O quão novas ou familiares 
são estas técnicas de 
marketing para si?

Mesmo que não pretenda 
utilizar apenas  o marketing 

digital, não deve ignorar a 
presença online do seu 

negócio….   

Marketing 
por e-mail

Marketing 
de 

Conteúdo

Motor de
Otimização 

de Busca

Marketing 
pelas Redes 

Sociais

Publicidade e 
“pay-per-click”

Marketing 
com 

Influencers



Consegue pensar em 
exemplos de marketing 

de conteúdo com os 
quais já se tenha 

cruzado?

MARKETING DE CONTEÚDO…

…envolve a criação e partilha de material online que não
promova explicitamente uma marca, mas que estimule o
interesse nos seus produtos ou serviços = adicionar valor à

mensagem de marketing.

Marketing de Conteúdo foca-se na criação e distribuição de
conteúdo relevante e valioso para atrair e reter um público e,
em última análise, conduzir à ação rentável do cliente.



Exemplo de marketing de conteúdo: A marca de papel higiénico Charmin criou uma app
chamada Sit or Squat e realizou uma campanha nas redes sociais para a promover. A
app permite aos utilizadores verificar se as casas de banho da sua área geográfica estão
limpas ou não: se estiverem limpas, as pessoas podem sentar-se; se não, devem agachar-
se. A ideia da app pode parecer palerma, mas é útil e relevante para os consumidores dos
produtos Charmin.



● Evite a compra de listas de e-mail uma vez que as pessoas vão
encarar isso como informação “não solicitada” e enviar a sua
mensagem diretamente para SPAM.

● Esteja ciente de regulamentos de e-mail nacionais (e
internacionais). Na UE, o RGDP – Regulamento Geral de
Proteção de Dados.

● Envie e-mail só quando precisa. Encher a Caixa de e-mail do seu
público-alvo vai fazer com que percam o interesse ou peçam
para cancelar a subscrição.

● Utilize o e-mail para outros objetivos além de promover e
vender os seus produtos, ex. partilhar notícias, contar uma
história ou prestar apoio aos seus clientes.

Dicas para uma campanha de marketing por e-mail de sucesso:
MARKETING POR E-MAIL 

Talvez seja sinónimo de 
SPAM para si, mas o 

marketing por e-mail é
ainda uma das técnicas 

de marketing digital 
mais rentáveis!



Marketing nas Redes Sociais

De modo a escolher a rede social mais adequada (pode ser mais que uma) é muito
importante que:

❑ Conheça o seu público-alvo: é um aspeto-chave de todas as estratégias de marketing.
O primeiro passo para escolher a sua rede social é conhecer o seu público-alvo, onde
passam tempo online, onde procuram por informação, qual é o seu perfil, etc.

❑ Avalie e teste cada Rede Social: analytics é uma palavra de ouro no marketing
digital! Cada vez que faz algo nas redes sociais, verifique o impacto em relação ao
número de visitas, duração, tipo de visitantes, feedback recebido, etc. Os maus
resultados significam coisas diferentes: rede social desadequada, conteúdo
desinteressante, fraca promoção… é por isso que testar e analisar os resultados é tão
importante!



Certamente conhece 
estas redes sociais que 
são tão populares. No 

entanto, deve também 
compreender se e como 
são adequadas aos seus 
objetivos de marketing.

Facebook: A “mãe” das redes sociais. Irá encontrar todo o
tipo de público-alvo nesta plataforma. Mas o seu negócio
não é para todos os públicos-alvo, por isso tem de
determinar onde pode encontrar o seu público-alvo.

Instagram: É uma boa ferramenta para publicidade. Uma
vez que o algoritmo está otimizado para conteúdo de
valor, vai naturalmente ganhar seguidores do seu
público-alvo se publicar conteúdo de qualidade.

Twitter: Outra rede social muito útil. Contudo, a
consistência é muito importante para ganhar e manter
um público-alvo significativo. O objetivo principal deve
ser publicar conteúdo relevante para o seu público-alvo.



Modelo de publicidade online no qual os anunciantes pagam de cada vez que
alguém clica num dos seus anúncios online. Existem vários tipos de
publicidade PPC, mas um dos tipos mais comuns é o anúncio pago por
pesquisa. Estes anúncios aparecem quando as pessoas fazem pesquisas
online ao utilizar motores de busca como o Google.

PAY-PER-CLICK (PPC) OU COST-PER-CLICK (CPC)

Este é um exemplo de 
anúncio pago que 
aparece quando 

fazemos uma pesquisa 
por “cursos de 

marketing”



OTIMIZAÇÃO DE MOTORES DE BUSCA (SEO)

SEO refere-se à melhoria de resultados não pagos
(conhecidos por resultados "naturais" ou "orgânicos") e
exclui visitantes diretos e a compra de posicionamento de
resultados paga.

SEO pode fazer-se ao editar conteúdo, adicionar conteúdo e
modificar o HTML e código associado para aumentar a
relevância em relação a palavras-chave específicas e
remover barreiras às atividades indexantes de motores de
busca.

Mesmo que não seja um 
especialista em marketing 

digital, pode sempre ler 
algumas dicas sobre como 
fazer com que o conteúdo 
online sobre o seu negócio 
apareça nos resultados de 

motores de busca.



Marketing de Influencers: Os Influencers são pessoas populares dentro de um
nicho ou indústria que podem fazer publicidade dos nossos produtos aos seus
seguidores. Eles são as pessoas que o seu público-alvo escuta diariamente.
Pode estar a 

pensar: como 
consigo 

influencers se não 
tenho orçamento?

1. Tente escrever publicações para os influencers: contacte os
influencers e ofereça-se para escrever uma publicação que será
atraente para os seus seguidores.

2. Atraia os influencers com publicações em grupo: ex. convide os
influencers para fazerem parte de uma entrevista em grupo ou
publicação em grupo no seu próprio website.

3. Ofereça produtos ou serviços gratuitos aos influencers: os
influencers muitas vezes esperam receber presentes ou descontos
de negócios que os abordam. Pode enviar o seu produto como uma
amostra ou oferecer um teste gratuito do seu serviço.



Pode utilizar marketing de influencers em eventos presenciais
organizados para promover o seu produto ou serviço.

Pode organizar um workshop com conteúdo útil para o seu público-
alvo e aproveitar a oportunidade para promover o seu produto ou
serviço.

Seguem alguns 
lembretes antes de 

avançar para o 
próximo conteúdo!

Lembrete

Muito importante: As tecnologias podem ajudá-lo a promover a sua
oferta, mas não resolverão os seus problemas. O Marketing e Vendas
ainda são sobre mensagem, imagem, qualidade do produto ou serviço e
paixão pelo que faz!



4. Comércio eletrónico e vendas online



Operar além-fronteiras

Para pensar na sua estratégia de marketing internacionalmente, deve
considerar aspetos como:

✓ Lidar com as diferenças na legislação e regulamentos (incluindo
impostos) noutros mercados

✓ Diferenças culturais e barreiras linguísticas
✓ Adaptar produtos/serviços a mercados internacionais

Verifique o Módulo 1, 
Mentalidade 

Empreendedora, na parte 
da motivação para fazer o 

negócio crescer 
internacionalmente para 

aprender mais sobre 
internacionalização.

Se quiser vender os seus produtos online (no seu país ou fora), deve estar 
familiarizado com os conceitos de comércio eletrónico e venda online. 



VENDA ONLINE
- Pode ser semelhante à venda em loja
física, mas online: os clientes podem ver
os produtos/serviços disponíveis, ver
preços, pagar e receber os produtos.
- Pode ser implementada utilizando um
simples website, página do Facebook ou
mesmo e-mail.
- Pode utilizar uma plataforma online
para fazer publicidade e vender os seus
produtos, mas as características típicas
destas plataformas são geralmente
apenas aquelas diretamente
relacionadas com a compra e venda.

COMÉRCIO 
ELETRÓNICO

- Utiliza uma plataforma de
comércio eletrónico.
- Oferece uma ampla gama de
serviços ao cliente (além de vender
produtos), tais como publicidade,
consciencialização entre as pessoas
e informação sobre tendências
emergentes.

A fronteira entre os 
dois conceitos pode 

ser pouco clara, mas 
a venda online é de 

certa forma 
considerada mais 

simples, enquanto o 
comércio eletrónico 

envolve serviços 
adicionais além de 

compra e venda.



Plataformas de comércio eletrónico populares
Na Internet pode encontrar várias opções para lançar a sua loja online com criadores
de websites. Alguns têm como público-alvo novos negócios e têm a capacidade de criar
rapidamente lojas online com aspeto muito atraente.



Passos para considerar lançar uma estratégia de  comércio 
eletrónico/venda online:

1. Realizar uma pesquisa de mercado para decidir sobre o público-alvo mais
benéfico,

2. Analisar e adotar a plataforma tecnológica mais adequada aos seus públicos-
alvo,

3. Tomar outras decisões como método de pagamento, serviço ao cliente, etc,

4. Analisar os custos associados a cada opção,

5. Escolher a melhor opção para as suas necessidades e preparar a campanha
publicitária e de implementação.

Dado o número de pessoas que utilizam a Internet para procurar novos produtos ou
serviços, deverá ter presença online, mesmo que apenas uma página no Facebook ou um
simples website com informação de contacto e uma breve descrição do seu produto ou
serviço.



5. Estratégia de Marketing



ESTRATÉGIA DE MARKETING

Uma estratégia de marketing é um conjunto de
objetivos combinados com um plano abrangente – o
Plano de Marketing.

A estratégia de marketing é uma parte crucial de
qualquer negócio. Ajuda a definir onde está, o que
quer alcançar em termos de presença do seu
produto/serviço no mercado, e como o pretende
fazer.

Lembre-se: Se não tem 
como vender o seu 

produto/serviço, não 
tem negócio!



O Plano de Marketing de uma start-up…

✓ É o resultado do trabalho coordenado de todas as partes do negócio para utilizar
os recursos o mais eficientemente possível.

✓ Não tem de ser um documento muito extenso, mas tem definitivamente que
incluir uma autoanálise cuidada para definir o lugar da start-up no mercado e
definir objetivos realistas.

✓ É uma ferramenta indispensável para a gestão das suas atividades de marketing,
por isso deve ter uma estrutura e conteúdo com o qual consiga trabalhar.

✓ Ajuda as empresas a manter o foco enquanto realizam a revisão das suas
estratégias.

✓ Geralmente não cobre mais de um ano de atividade pois as start-ups enfrentam
circunstâncias incertas devido ao facto de terem de ser flexíveis e abertas a
mudanças rápidas.



O seu Plano de Marketing em 6 passos:

1. Análise da Situação => descrever onde está no mercado, o 
que está a oferecer e como se compara com a concorrência.

1. Público-alvo => compreender quem queremos alcançar.
2. Objetivos => definir o que quer alcançar no mercado.
3. Estratégia de Marketing => especificar a “história” que vai 

contra de modo a alcançar os seus objetivos e como o 
pretende fazer. 

1. Implementação/orçamento => calcular quanto precisa 
gastar para implementar o seu plano de ação. 

1. Avaliação/métrica => definir como e quando vai medir os 
seus resultados.

Na Internet pode 
encontrar centenas de 
modelos e orientações 

para criar um Plano de 
Marketing. Não existe 

uma solução “para 
todos”. 



Passo 1. Análise da Situação

Pense sobre o seu produto 
ou serviço e descreva-o de 
acordo com estes aspetos: 

❑ Missão principal da empresa e oferta atual do 
produto ou serviço. 

❑ Vantagens de Marketing do seu produto ou serviço 
e desafios que enfrenta.

❑ Quem são os seus principais concorrentes, como se 
compara com eles e que até que ponto são uma 
ameaça. 

❑ Quaisquer forças externas que afetarão o seu 
negócio num future próximo.



Passo 2. Público-alvo

❑ Identificar a demografia básica dos seus potenciais clientes, como género, idade e
localização.

❑ Aprender a relacionar-se com o seu público-alvo: analisar as suas personalidades
e/ou comportamento de compras. O que têm em comum?

❑ Descobrir onde estão essas pessoas. Onde os pode encontrar?

❑ Pensar na tática e canais utilizados para alcançar essas pessoas nesses lugares.

❑ Tentar definir que atividades de marketing podem ser utilizadas para alcançar as
pessoas certas, nos lugares certos e na altura certa?



Passo 3. Objetivos
❑ Liste os objetivos de marketing do seu negócio para o

próximo ano.
❑ Torne os seus objetivos realistas e mensuráveis de

modo a que possa avaliar facilmente o seu
desempenho.

Não coloque algo vago como: “Aumentar as vendas do
produto A";

Defina objetivos concretos, tais como: “Aumentar as
vendas do produto A em 10% no 1º semestre e 15% no 2º
semestre."

Os seus objetivos podem 
variar desde maximizar 
lucros até redefinir um 

mercado particular. Cada 
objetivo vai exigir uma 

estratégia de marketing 
diferente e será avaliado em 

termos diferentes. Defina 
alvos quantitativos e depois 
reveja as suas estratégias se 

as metas não forem 
alcançadas.



Passo 4. Estratégia de Marketing – Marketing Mix

Considerando o que aprendeu até ao momento, pode definir o seu  Marketing 
Mix. 

4 Cs 4 Ps Porquê?
Soluções para o 
Cliente

Produto Os clientes querem comprar valor ou uma solução para o 
seu problema.

Custo para o Cliente Preço Os clientes querem saber o custo total de adquirir, utilizar 
e descartar um produto.

Conveniência Distribuição 
(Place)

Os clientes querem que os produtos e serviços sejam fáceis 
de obter.

Comunicação Promoção Os clientes querem comunicação bidirecional com as 
empresas que fazem o produto. 

Lembra-se dos 4 Ps e 
4 Cs? Ambos os casos 

abrangem os 
principais aspetos do 
marketing, só que de 

perspetivas 
diferentes…

soa melhor que
porque…



Passo 4. Estratégia de Marketing – Marketing Mix

Variedade, qualidade, design, 
características, marca, 
embalamento, serviços

Lista de preços, descontos, 
período de pagamento, 
condições de crédito

Canais, cobertura, ordenação, 
locais, transporte, logística

Publicidade, venda pessoal, 
promoção de vendas, relações 
públicas

Que aspetos deve considerar de modo a definir cada componente do seu Marketing 
Mix (4Cs ou 4 Ps)?



Passo 4. Estratégia de Marketing – Dicas práticas dos melhores

✓ Considerar canais diferentes para publicitar a sua marca: Redes
profissionais, contactos pessoais, Conferências Internacionais,
eventos de networking, etc.

✓ Construa uma rede de referência: especialmente para pequenos
negócios, o boca-a-boca é uma das formas de publicidade mais
poderosas – as pessoas compram com base na confiança e
credibilidade!

✓ Peça feedback: A transparência é uma qualidade muito positiva,
especialmente para start-ups, mesmo que algo corra mal. Pedir
feedback é uma boa forma de aprender sobre a personalidade dos
seus clientes, o quão satisfeitos estão, para que possa utilizar este
conhecimento no futuro.

Muitos empreendedores 
experientes gostam de 

partilhar as suas 
experiências e dicas 

úteis. Seguem algumas 
sugestões de estratégias 

e atividades de 
marketing.



Passo 4. Estratégia de Marketing – Dicas práticas dos melhores

✓ Considerar o Marketing através de artigos que escreve: Escreva um artigo gratuito
incluído alguns links para o seu website.

✓ Explorar empreendimentos conjuntos como ferramentas de marketing: Se tiver um
produto ou serviço e não tiver um mercado, pode querer encontrar alguém que
tenha um mercado mas não tenha o seu produto ou serviço. Nesse tipo de situação,
podem trabalhar em conjunto e partilhar o lucro.

✓ Utilizar as ferramentas de marketing digital: É importante olhar para a sua
comunidade local para verificar onde pode colocar esses esforços que
recompensarão, mas não enfraqueça o poder do marketing de conteúdo, influencers
e outras técnicas que podem ser usadas online e em casa!



Lá porque não pode 
gastar muito 
dinheiro em 

marketing, não 
significa que não 

deva estabelecer um 
orçamento. 

Exemplo: se planear uma 
exibição em três mostras 

comerciais, inclua os 
custos de participação, 
preparação do stand e 

materiais de marketing. Se 
for muito caro, volte atrás e 

ajuste até chegar a um 
orçamento adequado. 

❑ Criar um orçamento com base no que pensa que pode
gastar sem o colocar numa situação que crie um
impacto negativo financeiro noutras áreas do seu
negócio.

❑ Analisar os custos associados a cada uma das suas
táticas.

❑ Priorizar uma ou duas estratégias de marketing que
considere mais rentáveis (mesmo que o lucro seja
baixo).

Passo 5. Orçamento e implementação



Passo 6. Avaliação e métrica
❑ Definir como medir o impacto de cada ação: Definir como obter a informação, 

preferencialmente de uma forma que permita ligar o esforço de marketing a um 
resultado quantificável. Pense também: o que quer medir? 

❑ Testar e avaliar cada canal: Mesmo com ferramentas de marketing de baixo custo, 
pode obter informação valiosa, incluindo informação sobre cada pessoa com quem 
interagiu, formas de os contactar no futuro, os seus interesses e reação ao seu 
produto ou serviço. 

❑ Ajustar, melhorar: Não deixe a informação na gaveta! Utilize-a para melhorar o seu 
desempenho da próxima vez e descobrir que estratégias de marketing são benéficas 
para repetir no futuro.



ATIVIDADES PRÁTICAS



1. Identifique se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou Falsas:

a) Mesmo que a criatividade seja muito importante para todas as áreas de negócio,
devemos sempre seguir o que planeámos.

b) Em termos gerais, o Marketing é sobre ganhar dinheiro.

c) Lá porque algumas práticas de Marketing funcionam para negócios já estabelecidos,
não significa que funcionarão para start-ups.

d) Podemos afirmar que venda online e comércio eletrónico significam o mesmo.

e) Quando elaborar o Plano de Marketing, os objetivos definidos devem ser realistas,
mensuráveis e concretos.



2. Complete as seguintes afirmações:

a) O Marketing pode ajudar-nos a ter perspetivas diferentes e a aumentar a
nossa rede de contactos.

a) O Plano de Marketing de uma start-up geralmente abrange o período de
ano, porque as start-ups enfrentam incerteza.

a) O Marketing está focado em fazer com que as pessoas queiram ganhar
conhecimento sobre algo, em vez de serem inundados por publicidade.

a) Mesmo que não planeie gastar muito dinheiro, devemos sempre definir um
.

a) Uma boa forma de medir o desempenho é utilizar ferramentas .



DESCRIÇÃO DE UM CENÁRIO DE JOGO
(documento separado)
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