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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho apresenta a empresa Guizion Labs que desenvolveu um 

aplicativo com o nome Doozo. Porém a empresa apresenta dificuldade na 

divulgação deste aplicativo, com isto o tema é voltado a desenvolver uma estratégia 

que visa esta comunicação voltada ao consumidor final, à função do aplicativo é de 

desconto e promoções voltados ao publico alvo frequentadores de shopping centers  

de classes B e C, o Doozo é desenvolvido para plataformas android e ios , visando a 

interação entre clientes e estabelecimentos. Para a realização deste trabalho foi 

elaborada uma pesquisa e aplicada via online com questionário ao consumidor final 

visando atender os objetivos gerais do trabalho, ou seja, desenvolver uma estratégia 

de comunicação que atenda as necessidades dos consumidores. Assim como além 

da pesquisa o trabalho conta com praticas e conceitos de marketing digital, 

metodologia, embasamento teórico, analise swot, risco de comunicação, 4 p´s do 

marketing ciclo PDCA, entre outros, e por fim o desenvolvimento do plano de 

comunicação e a implementação do objetivo geral. 

 

1.1TEMA 

O presente trabalho tem como tema de pesquisa, gestão estratégica e 

marketing digital. 

 

1.2 PROBLEMA 

Diante da temática em estudo, o presente projeto tem como problema de 

pesquisa a seguinte pergunta: O que leva o consumidor final a instalar um aplicativo 

de desconto? 
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1.3 OBJETIVO 

1.3.1 - Objetivo Geral 

Para responder ao problema de pesquisa, o presente projeto tem por objetivo 

geral desenvolver uma estratégia de comunicação que atenda a necessidades dos 

consumidores finais. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para o cumprimento do objetivo geral, são desenvolvidos três objetivos 

específicos sendo eles:  

 Apresentar principais conceitos e práticas de marketing digital 

 Analisar a cadeia de valor de aplicativos digitais no varejo 

 Analisar os fatores de atratividade e repulsa dos consumidores finais 

 

1.3.3 Justificativa 

O presente trabalho tem como tema gestão estratégica comunicação e 

marketing digital. Segundo Conrado (2011, p.348) o consumidor este cada vez mais 

conectado a internet com isto o alto poder de influenciar e distribuir informações 

torna- se cada vez maior,  

Consequentemente estão expostos a muitas opções de mídia, produto e 

canais de informações. De acordo com Limeira (2007, p.52) assim sendo a internet 

vem mudando a forma de como as empresas desenvolvem seus negócios e 

relacionamentos.  

A web é a base para atingir resultados mensuráveis. Conforme Margarida 

(2013, p.24) marketing define-se como processos para criar, comunicar, distribuir e 

negociar ofertas que tenham valor para os consumidores e participantes com a 

abrangência da Internet, surge o chamado marketing digital 
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Ou seja, fazem uso da Internet e das tecnologias digitais em conjunto com os 

meios de comunicação tradicionais para atingir os objetivos de marketing. Segundo 

Limeira (2007, p.56) deste modo as empresas competem pela atenção e as 

atividades do usuário, sempre buscando resultados positivos.  

O marketing digital é simples acessível e efetivo de acordo com Conrado 

(2011, p.241) essa nova era do marketing na internet cria um novo tipo de 

consumidor, o qual se mostra diferentes nas perspectivas, com um conceito de 

oportunidade e principalmente desafios a serem enfrentados. 

Com o acesso mais barato a tecnologia, e a facilidade cada vez maior de 

logística, os consumidores têm confiado na Internet como tomada de decisão, 

buscando mais informações sobre o produto ou empresa, comparando preços, 

consultando opiniões de outros usuários com isto o grau de concorrência está 

apenas a um clique.  

Este tipo de marketing é orientado para comunicação em massa para Limeira 

(2007, p.157) o primeiro ponto em um plano de marketing digital e a comunicação 

como tornar a marca conhecida e lembrada, outro ponto e a busca para criar 

motivação, através de estímulos e incentivos, para que haja a compra e a repetição 

do produto fidelizando o cliente, 

Não há dúvida que o marketing digital ira manter-se em expansão, desta 

forma é tarefa obrigatória desenvolver um plano de identificação digital segundo 

Conrado (2011, p.240) as empresas que não adaptarem a esse conceito irão 

quebrar em pouco tempo. 

Com base nestes dados e em conformidade com Limeira (2007, p.55) 

entende-se que a internet desempenha dois papeis importantes primeiro o do 

marketing digital, ou seja, um canal de divulgação e o segundo o ambiente de 

negócios. 
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1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Conceitos 

Para o cumprimento do presente projeto desenvolve-se alguns conceitos 

sendo eles: 

1.4.2 Classificação De Pesquisa 

De acordo com Gil (1991, p.19) pesquisa é um processo racional e 

sistemático, com o objetivo de proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. Desenvolve-se em inúmeras fases, desde a adequada formulação de um 

problema até a satisfatória apresentação de resultados. 

Existem diversas razões para se determinar a realização de uma pesquisa, 

que podem ser de cunho intelectual ou de ordem prática, a primeira decorre com o 

objetivo e satisfação de conhecer e a última com vistas a fazer algo de maneira 

eficiente ou eficaz. 

De acordo com Marconi (2012, p.6) pesquisa descritiva “Delineia o que é”. 

Aborda quatro aspectos: Descrição, registro análise e interpretação de fenômenos 

atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. Simples descrição de um 

fenômeno. 

1.4.3 Procedimentos Metodológicos 

Para atender ao primeiro objetivo que consiste em apresentar principais 

conceitos e práticas de marketing digital os objetivos deste trabalho de pesquisa em 

gestão estratégica de marketing digital, serão utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: Pesquisa bibliográfica e documental. 

Segundo Marconi, (2012, p.12) a pesquisa bibliográfica e documental é um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, antes de iniciar qualquer 

pesquisa de campo, o primeiro passo é a análise minuciosa de todas as fontes 

documentais que sirvam de suporte a investigação projetada. 

Os principais tipos de documentos são: 
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a) Fontes primárias: Dados bibliográficos, informações e arquivos oficiais. 

b) Fontes secundárias: Imprensa em geral e obras literárias. 

Para atender o segundo e o terceiro objetivo que consiste em Identificar o 

posicionamento de mercado da empresa desenvolve-se um plano de marketing para 

a empresa que será realizado um estudo de caso na empresa GuizionLabs com 

levantamento de dados para o comprimento dos objetivos específicos. 

1.4.4 Conceito do Estudo De Caso 

Segundo Gil (1991, p.58) o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 

delineamentos considerados. 

Atualmente o estudo de caso é adotado na investigação de fenômenos das 

mais diversas áreas do conhecimento. 

O estudo de caso pode ser visto como técnica psicoterápica, como método 

didático ou como pesquisa. Neste último sentido, que é o que interessa neste 

trabalho, pode ser definido como: 

“Um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade processo 

social de uma unidade em várias relações internas e nas suas fixações culturais, 

quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, uma instituição 

social, uma comunidade ou uma nação. ” (GIL apud YOUNG, 1960 p.269). 

De acordo com Yin (2005, p.32) a definição técnica começa com o escopo de 

um estudo de caso: 

a) Um estudo de caso é uma investigação empírica que: 

 Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando 

 Os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 
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Em outras palavras, será utilizado um método de estudo de caso quando 

deliberadamente quiser lidar com condições contextuais – acreditando que elas 

poderiam ser altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo. Logo essa primeira 

parte de nossa lógica de planejamento nos ajuda a entender os estudos de caso 

sem deixar de diferenciá-la de outras estratégias de pesquisa que já foram 

discutidas. 

Uma vez em que fenômeno e contexto não são sempre discerníveis em 

situações da vida real, um conjunto inteiro de outras características técnicas, como a 

coleta de dados e as estratégias de análise de dados, tornam-se, no momento, a 

segunda parte de nossa definição técnica: 

a) A investigação de estudo de caso 

 Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado 

 Baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, 

 Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados. 

Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

compreende um método que abrange tudo – tratando da lógica de planejamento, 

das técnicas de coletas de dados e das abordagens específicas à análise dos 

mesmos.  

“Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de 

dados nem meramente uma característica do planejamento em sí (Yin apud 

Stoecker,2005p.33) mas uma estratégia de pesquisa abrangente. “ 

De acordo com Marconi,(2012, p.30) coleta de dados é a etapa da pesquisa 

em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos. 

Exigem do pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do 

cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo anterior. O rigoroso controle na 
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aplicação dos instrumentos de pesquisa é fator fundamental para evitar erros e 

defeitos resultantes de entrevistadores inexperientes ou de informantes 

tendenciosos. 

São vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que 

variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação. Para atender 

os objetivos deste trabalho de pesquisa serão utilizadas as seguintes técnicas de 

coleta de dados: 

A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 

 Entrevista – De acordo com Marconi,(2012, p.80) a entrevista é um encontro 

entre duas pessoas, a fim de uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. A 

entrevista é importante instrumento de trabalho nos vários campos de das ciências 

sociais ou de outros setores de atividades, como da Sociologia, da Antropologia, da 

Psicologia Social, da Política, do Serviço Social, do Jornalismo, das Relações 

Públicas, da Pesquisa de Mercado e outras. 

1.4.5 Técnicas Mercadológicas 

De acordo com Marconi (2012, p.131) a pesquisa mercadológica ou de 

mercado tornou-se, hoje em dia um instrumento importante e até mesmo decisivo 

nas empresas, em face não só do crescimento e da complexidade das atividades 

comerciais, mais também do emprego, cada vez mais frequente, da abordagem de 

marketing na direção dos negócios. Pesquisa de mercado é a obtenção de 

informações sobre o mercado, de maneira organizada e sistemática, de acordo com 

técnicas específicas, tendo em vista ajudar o processo decisivo nas empresas, 

minimizando a margem de erros. 

Desse conceito depreende-se que o levantamento de dados exige: 

a. Organização e sistematização e não mera observação casual; 

b. Técnicas adequadas de pesquisa; 
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c. Formulação de objetivos que possibilitem alternativa de escolha em 

momentos decisivos; 

d. Visão mais exata da realidade, diminuindo, portanto, a margem de erros. 

São vários os procedimentos para a realização da coleta dos dados, que 

variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação. Em linhas 

gerais as técnicas de pesquisa serão: Entrevistas, questionários e técnicas 

mercadológicas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Segundo Stanton (2000, p. 35) o planejamento estratégico para toda empresa 

envolve a determinação da missão da organização, e os principais objetivos (metas) 

que possibilitarão empresa a empresa cumprir sua missão assim como as 

estratégias e táticas necessárias para atingir objetivo. Assim que a missão da 

empresa for determinada poderá estabelecer metas compatíveis com ela. A próxima 

etapa é selecionar a estratégia a ser usada para alcançar a meta. 

De acordo com citação do autor, após traçado o planejamento estratégico, a 

empresa sabe onde está e para onde quer ir. Pode ser incluído planejamento 

estratégico de marketing, Metas, estratégias e táticas são composto do plano de 

marketing e relacionado ao planejamento estratégico. 

2.2  PLANEJAMENTO DE MARKETING 

Os principais ingredientes do processo de administração de marketing são as 

estratégias de planos, segundo Kotler (2012, p. 35) 

 

Criativos, capazes de orientar as atividades de marketing, desenvolver a 
estratégia certa de marketing ao longo do tempo requer uma combinação de 
disciplina e flexibilidade. As empresas deve se ater a uma estratégia sem deixar, 
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porem, de aprimorá-la constantemente. Devem, também, desenvolver 
estratégias para uma gama de produtos e serviços dentro da empresa. 

 

De acordo Kotler (2012, p. 39) o plano de Marketing é instrumento principal 

para direcionar os papeis de níveis estratégicos e táticos. O plano de marketing 

estratégico estabelece os mercados alvos e proposta de valor oferecida com base 

de um analise de mercado, O Plano Tático de Marketing especifica as táticas de 

marketing, incluindo promoção, merchandising, determinação de preço, canais de 

vendas e serviços. O Tático executa que o direcionamento do plano estratégico 

ambos deve caminhar junto. Pois não tem estratégia sem tática. 

A diferença entre definição de mercado-alvo e mercado estratégico, conforme 

Kotler (2012, p. 41) 

 

A definição de mercado-alvo tende focar a venda de um produto ou serviço a um 
mercado corrente. O mercado Alvo da Pepsi pode ser definido com todos os que 
bebem refrigerantes; seus concorrentes seriam, portanto, outras empresas que 
fabricam bebidas desse tipo. 

A definição de mercado estratégico, por outro lado, também concentra seu foco no 
mercado potencial. Se a Pepsi considera todos bebem algo para matar sede, entre 
seus concorrentes estariam empresas que fabricam outros tipos de refrigerante, 
além de água mineral, suco e chá. Para se tornar mais competitiva. A Pepsi 
poderia, então decidir vender outros tipos de bebida cuja taxa de crescimento 
parecesse promissora. 

 

Segundo Kotler (2012, p. 53) as metas indicam que a unidade de negocio 

(Empresa) deseja alcançar, a estratégia é um plano de ação para chegar lá. Para 

atingir sua metas, todos devem preparar estratégias, as quais consistem em uma 

estratégia de marketing compatível com uma estratégia de tecnologia e uma 

estratégia de busca de recursos. 

Ressalta Kotler (2012, p. 55) um plano de marketing indica como empresa 

planeja chegar no seu objetivo. O Plano de Marketing é um dos produtos mais 

importantes do processo de marketing por fornecer a direção e foco para uma 

marca, produto ou empresa. Conforme escopo plano de negócios (Business plan), o 
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plano de marketing documenta como a empresa atingirá seus objetivos estratégicos 

por meio de estratégias e táticas especificas no marketing, tendo sempre o cliente 

como ponto de partida. Sempre deve estar alinhado com outros departamentos da 

empresas, produção, financeiro, Rh e assim por adiante. Com objetivo de evitar 

erros de processos, pois como a organização vai crescer 20 % em produto se a 

produção não está sabendo desta demanda, o Rh devera contratar mais 

empregados para indústria no setor da produção porque vai aumentar a produção 

em 20%. Todos os setores que constituem uma empresa devem saber do plano de 

marketing. 

Um plano de marketing contém as seguintes seções, conforme Kotler (2012, 

p.56) 

 

● Resumo executivo e sumário. O plano de marketing deve ser iniciado com um 
sumário e um breve resumo das principais metas e recomendações. 

 Análise da situação. Essa seção apresenta os dados históricos relevantes 
quando a vendas, custos, mercado está definido, qual é seu tamanho e com que 
velocidade cresce? Quais sãoAs tendências relevantes e os problemas críticos? 
Tais informações são usadas na condução de uma análise SWOT 
(Oportunidades, ameaças, forças, fraquezas) 

 Estratégia de marketing. Aqui, o gerente de produto define a missão, os 
objetivos de marketing, os objetivos financeiros e as necessidades que o produto 
oferecido deve satisfazer, bem com seu posicionamento competitivo. Tudo isso 
requer dados alimentados por outras áreas organizacionais, como compras, 
produção, vendas, finanças e recursos humanos. 

● Projeções Financeiras. Projeções financeiras incluem previsão de vendas e de 
despesas e uma análise de ponto de equilíbrio. No lado da receita, elas mostram 
a previsão de volume de vendas por mês e por categoria de produto. No lado 
despesas, mostram a previsão de custos de marketing desdobrados em 
categorias. Análise do ponto de equilíbrio estima quantas unidades devem ser 
vendidas mensalmente para compensar os custos fixos mensais e custos 
variáveis médios por unidade. 

● Controles. A ultima seção do plano de marketing descreve os controles para 
monitorar e ajustar sua implementação. As metas e o orçamento são específicos 
detalhadamente para cada mês ou trimestre, para que alta administração possa 
analisar os resultados a cada período e tomar as ações corretivas cabíveis. 
Algumas organizações incluem planos de contingência. 

 

Segundo Kotler (2012, p. 57) a definição do Papel das pesquisa, 

relacionamento e do plano de ação do marketing para ação do marketing é 
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fundamental. Papel da pesquisa para ser bem sucedidas os profissionais de 

marketing precisa de informações atualizadas, é complementada por inteligência de 

marketing para investigar o mercado comum. Quando se coloca plano em pratica, o 

marketing usa a pesquisa em direção aos objetivos e identificar oportunidades de 

melhoria. O Papel dos relacionamentos para alcançar objetivos a empresa deve 

estreitar seus relacionamentos com fornecedores, distribuidores e parceiros. Quem 

influencia as relações da empresa com stakeholders, entre eles, os reguladores do 

governo. A mídia e a comunidade com um todo. 

A maioria das empresas cria planos de marketing anuais, conforme Kotler 

(2012, p. 57) 

 

Os profissionais de marketing começam a planejar com bastante antecedência 
em relação à data de execução para viabilizar a pesquisa de marketing, a 
análise, a revisão, a gestão e a coordenação interdepartamental. Assim que 
cada programa de ação começa, eles monitoram os resultados em curso, 
investigam qualquer desvio dos planos e tomam medidas corretivas quando 
necessário. Alguns preparam planos de contingência; os profissionais de 
marketing devem estar prontos para atualizar e adaptar seus planos a qualquer 
momento. 

O plano de marketing deve definir como o progresso em direção aos objetivos 
será medido. Os gerentes de área costumam usar os orçamentos, cronogramas 
e indicadores de marketing para acompanhar e avaliar resultados. 

Munidos dos orçamentos, eles podem comparar as despesas previstas com as 
despesas reais durante um determinado período. Os cronogramas permitem a 
gerência verificar quando as tarefas deveriam ser concluídas e quando isso 
ocorreu. Os indicadores de 

Marketing apura os resultados reais dos programas de marketing para avaliar se 
a empresa está avançando em direção a seus objetivos. 

 

Conforme citação anterior utilizando o plano de marketing pode comparar e 

acompanhar indicadores de resultados orçados x realizado. 

A importância do Marketing na empresa, segundo Futrell (2003, p. 36) 

 



21 

 

As considerações relativas a marketing devem ser o mais importante fator guia 
do planejamento de curto ou longo prazo de qualquer organização. Com muita 
frequência, infelizmente, as empresas orientam-se para produção. Produtos são 
projetados por engenheiros, fabricados por pessoal de produção, seus preços 
definidos por pessoal de mercado e depois entregues aos gerentes de vendas 
para serem vendidos. De um modo geral, esse procedimento não funciona no 
atual ambiente de concorrência intensa e mudança constante. Apenas fazer um 
bom produto não resulta em sucesso da empresa. O produto precisa ser 
comercializado para os consumidores de modo que seu pleno valor seja 
percebido. 

 

Ressalta a citação anterior para que as empresas tenham excelentes 

produtos em seu portfólio, não significa que vão gerar venda ou lucro, o consumidor 

deve ser convencido de quanto comprar produto perceba o valor e não o preço que 

pagou. 

2.3  GERENCIAMENTO DO PROCESSO E DESENVOLVIMENTO DA 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 

De acordo com Kotler (2012, p.531) a ampla gama de ferramentas de 

comunicação se torna obrigatório que as empresas se encaminhem para uma 

comunicação integrada de marketing. Demonstra adotar uma visão de 360 graus do 

consumidor compreender as formas diferente de comunicação que pode influenciar 

o comportamento. A American Marketing Association define a comunicação 

integrada de marketing (CIM) como um processo de planejamento destinado 

assegurar todos contatos da marca, produto, serviço ou empresa  com o cliente ou 

consumidor final. Esse processo de planejamento avalia os papeis estratégicos uma 

serie de disciplinas da comunicação. Exemplos: Propaganda geral, resposta direta, 

promoção de vendas e relações publicas. As empresas de mídia e as agências de 

propaganda têm expandido para oferecer ações múltiplataforma, essas capacidades 

tornam mais fácil para as empresas reunir propriedades da comunicação. 

 

A implementação da comunicação integrada de marketing, segundo Kotler 
(2012, p.532) 
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A comunicação integrada de marketing é capaz de produzir uma mensagem 
mais coerente e contribuir para o desenvolvimento de brandequity e a geração 
de um impacto mais expressivo nas vendas. Ela força a gerência a refletir sobre 
todas as formas pelas quais o cliente estabelece contato com empresa, como 
empresa comunica seu posicionamento, a importância relativa de cada veículo e 
as questões de timing. Também atribui a alguém que antes não existia a 
responsabilidade de unificar as imagens e as mensagens de marca à medida 
que passam pelos milhares de atividades da empresa. A CIM deve aprimorar a 
capacidade da empresa de atingir os clientes certos com mensagens certas, no 
momento certo e no local certo. A seção de memorando do marketing “ Até que 
ponto seu programa de CIM é integrado”. 

 

Conforme Crescitelli (2007 p. 50) A estratégia deve ser focada no consumidor 

e, ao mesmo tempo, fornecer uma direção pra todos envolvidos na função da CIM. 

Duas abordagens (ou, em alguns casos, uma combinação de ambas) podem ser 

usadas para facilitar o desenvolvimento estratégico. 

 Ressalta a citação anterior que deve ter foco no consumidor, mas se não 

tiver execução da estratégia não tem resultado, as táticas da comunicação integrada 

de marketing são aspectos executáveis da campanha. Com base do plano de 

marketing e CIM. Cada execução deve se basear na estratégia geral de CIM. Uma 

falha nesse ponto resultará em campanha não integrada que enviará mensagens 

confusas ao consumidor. Portanto, propaganda, venda pessoal, promoção de 

vendas, marketing direto, relação publica e publicidades, além do marketing digital, 

desenvolverão planos individuais cujos objetivos, estratégias e execuções táticas 

permitirão o lançamento bem sucedido da campanha. 

2.4  PLANEJAMENTO DE VENDAS 

 

Segundo Cobra (2012, p. 73) o planejamento de marketing e de vendas é 

encarado hoje como ferramentas de trabalho da gerencia de marketing e da 

gerencia de vendas, assumindo, para tanto a configuração de plano integrado de 

funções e recursos disponíveis para objetivos da empresa. Para tanto, é preciso 

avaliar oportunidades de mercado, calcular a demanda, estimular o potencial de 

mercado e potencial de vendas. Com base no potencial de mercado e no de vendas 
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é possível determinar a polarização das áreas geográficas envolvidas e, ainda, 

realizar a previsão de vendas e estabelecer orçamento de vendas. O Planejamento 

de Vendas deve ser elaborado por segmento de mercado e por via de distribuição a 

partir da avaliação das oportunidades de mercado. 

De acordo com a citação anterior não é possível traçar metas e resultados 

sem ter conhecimento de mercado, direcionamento da força de vendas com 

ferramentas adequadas para alcançar o objetivo traçado é fundamental para 

negocio. O planejamento de vendas é Importante para sucesso de uma empresa, é 

como um jogo de xadrez todas as peças são necessárias. O planejamento de 

vendas deve estar alinhado com planejamento estratégico para toda empresa. 

 

2.5 OBJETIVODA COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING COM 

PLANEJAMENTO DE VENDAS, PROMOÇÃO DE VENDAS E MARKETING 

DIRETO. 

 

Ressalta Crescitelli (2007, p.117) que o primeiro passo é relacionar o plano de 

vendas com objetivos que devem ser ajustado com os objetivos da Comunicação 

Integrada de Marketing. Conjunto de metas, entre eles a propaganda e promoção de 

vendas devem ser comunicados ao processo. Os objetivos de venda devem ser 

mensuráveis para assegurar que seja produtivo. Ponto importante a função de 

vendas deve ter seu orçamento.  

Conforme citação anterior a estratégia de Vendas é o próximo passo para sucesso 

de plano de vendas integrado. A estratégia deve ser gerada na base nas praticas de 

vendas da empresa.  Seria apropriado incluir cronograma de prazos para permitir a 

coordenação com as demais variáveis da CIM.  

 

Reforça Crescitelli (2007, p. 77) A Promoção de Vendas é utilizada para 

complementares outros elementos do mix de comunicação integrada de marketing. 
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Essas promoções podem estar relacionadas com algum intermediário para 

motivação da força de vendas ou com consumidor final. A promoção de vendas deve 

apoiar os objetivos gerais do plano da CIM como o plano de marketing deve estar 

integrado com objetivo gerais da empresa.  

 

De acordo com Crescitelli (2007, p.85) As promoções de vendas tem o alvo 

no consumidor final. Esse tipo de promoção envolve, basicamente, incentivos 

fornecidos por um fabricante para estimular as vendas de uma marca, produto, 

serviço ou ideia.  As modalidades nas promoções de vendas ao consumidor são 

variadas e geralmente estimulam mudanças de curto prazo nas vendas. A diferença 

entre propaganda e promoção de vendas ao consumidor é que a primeira dá ao 

consumidor uma razão para comprar um produto ou serviço.  

 

 

Principais Modalidades de promoção de Vendas, segundo Crescitelli (2007, p.85) 

 

● Brindes. São Objetos de valor simbólicos distribuídos junto com o produto para 
induzir a compra. Os três tipos de brindes mais comuns são: 1) brindes sem 
vínculo de compra, ou seja, sua distribuição não está atrelada a compra. 
Normalmente são de baixo valor utilizado para gerar goodwill; 2) brindes com 
vínculo de compra. Para ganhar o brinde, é necessário adquirir produto. Em 
geral, o tipo de brinde está relacionado ao produto e pode ser modelo único ou 
colecionável. É comum serem distribuídos como brindes in-pack ou near-pack(o 
brinde fica disponível dentro ou ao lado da embalagem do produto; 3) brinde de 
compra subsidiada, também atrelado a compra. Nessa categoria além de ter de 
comprar o produto, o consumidor precisa pagar parte do brinde. Esse tipo, 
também conhecido com self liquidate(que se paga), é muito interessante, pois 
pode subsidiar integral ou parcialmente os investimentos  feitos na ação 
promocional. Contudo, para se obter sucesso nessa modalidade, é fundamental 
que o brinde seja realmente algo desejado pelo consumidor, pois, caso 
contrario, a probabilidade de rejeição a oferta será grande, e os resultados, 
desastrosos. 

● Promoção de desconto. O consumidor recebe um desconto sobre o preço 
normal de um produto ou serviço. Esse é tipo mais simples de ser 
implementado; contudo, entre todas as modalidades existentes, é a que vicia o 
consumidor de maneira mais rápida. 

● Pacotes de bonificação. São quantidades extras de um produto dadas ao 
consumidor pelo preço normal, funcionando com uma espécie de desconto 
invertido em vez de reduzir o preço, aumenta-se a quantidade de produto. 
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● Kit promocional. São os tradicionais pacotes promocionais, nos quais são 
ofertados dois ou mais produtos idênticos (do tipo leve 3 e pague 2) ou variados 
(kits com produtos complementares) com preço especial ou com adição de um 
brinde. Esse tipo também é chamado de promoção cavalo quando utiliza no kit 
promocional um produto de alto gira para estimular a venda dos demais. 

● Promoções casadas. Envolvem duas ou mais atividades de promoção de 
vendas ao mesmo tempo ou a promoção simultânea de múltiplas marcas em 
uma única atividade promocional 

● Cupons de descontos. Funcionam com vale-descontos apresentado em várias 
versões, como cupons no ponto de venda (fornecidos aos consumidores no local 
quando as compras são feitas); cupons entregues por correia ou veículos de 
comunicação (oferecem recompensas ao consumidor e podem ser enviados 
diretamente para sua casa ou serem entregues por algum outro meio). Exemplo: 
Cupom entregue via meio de comunicação são os diversos tipos de encartes de 
jornal) e os cupons in-pack e on-pack(fornecidos aos consumidores diretamente 
na embalagem do produto. O consumidor pode recortá-los e usá-los 
imediatamente para comprar o produto ou, em alguns casos, pode usá-los em 
sua próxima compra). 

● Reembolsos ou abatimentos. São descontos no caixa ou reembolsos dados 
aos consumidores pela realização da compra. São conhecidos como rebite, 
muito comuns nos Estados Unidos, mas quase inexistentes no Brasil. Lee 
Iacocca, quando era presidente do Conselho da Chryler Corporation, 
popularizou o abatimento com o slogan Get a Car, get a check(Compre um 
carro, ganhe um cheque). 

● Demonstração. Envolve toda forma de proporcionar experimentação de 
produtos, como test drive, degustação etc. Pode ser usada para qualquer tipo de 
produto ou serviço, muito embora seja mais frequente no setor de alimentos e 
realizada em locais de concentração do público alvo. Os pontos de venda são os 
locais mais usados para ações de demonstração, mas praias e eventos também 
são boas opções. A diferença básica entre a demonstração e amostragem é 
que, na demonstração, há garantia de que o consumidor experimentará o 
produto e que fará isso de maneira adequada, pois o processo é controlado por 
um promotor, que enfatizará os benefícios do produto no momento da 
experimentação, fatores que a amostragem não pode proporcionar. No entanto, 
os custos de demonstração são em geral, maiores do que os da amostragem. 
Uma boa estratégia é usar essas duas modalidades conjuntamente: a 
demonstração para publico alvo e a amostragem para os demais públicos. 

 

Conforme Crescitelli (2007, p. 93) as técnicas de marketing direto são usadas 

para apoiar a CIM. Para o marketing direto, o profissional de marketing deve 

desenvolver uma série de objetivos com o foco de criar um relacionamento com 

comprador e o vendedor.  

Segundo Crescitelli (2007, p. 96) a mídia impressa é relacionada com o 

marketing direto é familiar para as maiorias dos consumidores. Esse tipo de mídia 

inclui jornais e revistas e publicações profissionais, comerciais ou para o 
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consumidor, assim como panfletos.  Os encartes e panfletos são um método barato 

de entregar uma peça de marketing direto, todos os encartes devem incluir um 

telefone ou endereço de contato que permita uma resposta imediata a peça 

publicitária.  

 

2.6  FORÇA DE VENDAS 

 

Concluído e alinhado o planejamento estratégico, o planejamento de 

marketing, gerenciamento do processo e desenvolvimento da estratégia de 

comunicação integrada de marketing, planejamento de vendas e o objetivo da CIM 

com planejamento de vendas, promoção de vendas e marketing direto papel da 

força de vendas estará definido. 

Ressalta Stanton (2000, p. 32) que funções de Marketing e Vendas são 

essenciais e devem trabalhar integrado, o marketing tem obrigação de fornecer 

todas ferramentas de trabalho como propaganda, os serviços de apoio e promoção 

de vendas. 

Segundo Stanton (2000, p. 66) uma organização é simplesmente uma 

combinação de atividades que envolvem processo de pessoas. A meta é combinar 

essas atividades de tal modo que as pessoas envolvidas passam juntas atuar 

melhor que individualmente. 

De acordo com Futrell (2003, p. 387) a gerencia de uma empresa, incluindo 

gerente de vendas, desenvolve metas de vendas para empresa. O departamento de 

marketing desenvolve planos, estratégias e táticas que permitem a empresa 

alcançar seus objetivos de vendas. Por sua vez a equipe de vendas também 

desenvolve planos, estratégias e táticas para alcançar seus objetivos e suas cotas. 

O que é Venda? Para Futrell (2000, p. 04) é: 
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Muitas pessoas consideram vendas e marketing como termos sinônimos. Na 
realidade, porém, a venda constitui apenas um dos muitos componentes do 
marketing. No mundo dos negócios, venda pessoal refere-se a comunicação 
pessoal de informações para 

Persuadir um prospect(cliente potencial) a comprar algo – um bem, um serviço, 
uma ideia ou outro coisa-que atenda sua necessidades individuais. 

Essa definição de vendas implica uma pessoa ajudando outra pessoa. O 
profissional de vendas costuma trabalhar como prospects ou clientes no sentido 
de examinar suas necessidades, fornecer informações, sugerir um produto que 
atenda aquelas necessidades e prestar atendimento pós-venda, a fim de garantir 
a satisfação em longo prazo. 

A definição envolve também a comunicação entre vendedor e comprador. 
Profissional de vendas e comprador discutem as necessidades e conversam 
sobre como o produto irá atender tais necessidades. Se o produto for o que 
pessoa necessita, o profissional de vendas tenta persuadi-la a comprá-lo. 

 

Segundo Futrell (2000, p. 51) as empresas atuais não conseguem sobre viver 

realizando trabalho comum, devem ser inovadoras para conseguir resultado 

excelente no meio do mercado global e cada dia é mais competitivo. Os principais 

contatos com o mercado são os profissionais de venda e são as principais peças 

para gerar lucro e fazer a diferença no mercado atual. 

Na maioria das organizações, a força de vendas é o único grupo que produz 

receita diariamente, Stanton (2000, p. 102):  

 

A força de vendas está diretamente envolvida na execução dos planos 
estratégicos de marketing da empresa. O modo como esses planos são 
implementados depende em alto grau da escolha dos vendedores para fazer 
implementação. Evidentemente, o processo de seleção e o tipo de vendedores 
contratados devem ser condizentes com o planejamento da marketing da 
empresa. Na Verdade, todo processo de seleção da força de vendas deve 
complementar o planejamento de marketing e da força de vendas da empresa. 

 

Ressalta Futrell (2003, p. 407) que o planejamento e avaliação de 

desempenho são atividades interdependentes no processo na administração da 

forças de vendas. No planejamento mostra o que deve ser feito, na avaliação mostra 

se já foi realizado. Qualquer uma dessas atividades é inútil sem a outra. Se na 

administração de vendas não estabelecer metas para representantes conforme 
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planejamento não avaliar acompanhar seus números podem ser prejudicial para 

empresa. 

 

2.7 MARKETING DIGITAL 

Segundo Limeira (2007, p.11) O marketing digital são ações de divulgação 

por canais eletrônicos, foi criado através da evolução do Marketing interativo. 

De Acordo com a citação anterior o marketing digital é bem competitivo, 

utilizado por empresas e canais de divulgação podendo ter uma divulgação rápida 

que traz resultados em curto prazo. 

Segundo Limeira (2007, p.11) conhecido como Marketing Digital, conceito que 

expressa o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos, 

por exemplo, a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo da 

informação recebida. 

A expectativa é de que o marketing eletrônico venha a se tornar uma 

estratégia competitiva, primordial e amplamente adotada pelas empresas. 

De acordo com a citação anterior para ter uma estratégia correta de marketing 

digital deve-se trabalhar com profissionais para criar estratégias de relacionamento, 

sendo assim chegar ao público alvo, e manter um relacionamento passando ao 

cliente credibilidade e fidelidade, visando um bom lucro. 

No meio da internet temos tudo o que precisa-se para oferecer a um usuário 

transformando em um futuro cliente. 

Segundo Conrado (2008, p. 49) empresas de todos os portes perdem uma 

grande quantia de capital ao considerar que internet é sinônimo de cartão de visitas. 

Perdem lucratividade quando considerar que um “sobrinho” que aprendeu HTML ou 

flash em curso em uma escola de informática está apto a gerir uma estratégia de 

marketing digital utilizando as diversas ferramentas para chegar ao público-alvo para 
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entreter seu consumidor e criar um relacionamento que culminará em credibilidade e 

fidelidade. Em outra palavra, lucro. 

A internet é um meio que oferece primeira instância comunicação, 

informação, entretenimento e interatividade. O resto é consequência destas quatro. 

As empresas precisam tratar de oferecer exatamente isto para o usuário. 

De acordo com a citação anterior antes de qualquer coisa é preciso conhecer 

sobre o marketing e suas estratégias, seguindo sempre fundamentos e ações que 

levem o trabalho ao sucesso. 

Segundo Gabriel (2010, p. 27), portanto conhecer os conceitos essenciais do 

marketing e os fundamentos estratégicos é condição básica para o sucesso, 

incluindo as plataformas e tecnologias digitais. 

De acordo com a citação anterior necessita de um conhecimento básico de 

marketing e seus fundamentos básicos para o sucesso, incluindo plataformas e 

tecnologias digitais. 

Segundo Conrado (2011, p. 297) o consumidor mudou com a tecnologia e a 

tecnologia mudou com o consumidor. Com isso, o próprio fluxo de informações em 

uma empresa se alterou o que antes tínhamos como certo – processos lineares que 

faziam com que um produto iniciasse seu ciclo na produção e terminasse no 

comercial – agora já não são tão certos assim. 

Há pouco tempo as empresas perceberam que o ciclo do produto deve 

começar no consumidor. O departamento de marketing pesquisa o que o 

consumidor quer e projeta produtos específicos para um mercado, desde a cor até a 

capacidade de customização. Esse, contudo, não é o último passo do ciclo do 

produto nem dos processos das empresas do século 21. Se nos reportarmos aos 

anos 70, toda essa discussão era bem diferente, a começar pelo tempo de 

desenvolvimento do projeto que demore dois anos, por exemplo, para ser 

desenvolvido e lançado no mercado – caso não seja algo disruptivo – corre o sério 

risco de ser lançado tarde demais. Seu produto corre o risco de chegar obsoleto á 

prateleira. A velocidade a que os negócios acontecem parece não ter limites. 
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De acordo com a citação anterior o mercado teve grandes mudanças a 

evolução das tecnologias é uma dessas grandes mudanças, essas mudanças atuais 

fizeram com que as empresas tivessem que se adaptar antes que fosse tarde, o 

produto e todo o seu ciclo deve se basear no consumidor e suas necessidades. 

Toda criação é baseada na necessidade do consumidor através de pesquisas 

desde o uso do produto até a customização que o mesmo pode ter, além de ser uma 

forma mais ágil de criação até o produto ir para o mercado final, antigamente o 

produto levaria anos ao chegar no mercado final tinha o risco de ser lançado tarde 

demais. 

Tudo isso vem sendo aperfeiçoado para cadê vez mais atender a 

necessidade do consumidor final, o marketing domina a parte da criação de um 

produto até chegar à o consumidor final. 

Segundo Conrado (2011, p. 298) o processo dos “8Ps do Marketing Digital” 

não é uma mistura de marketing digital com mais Ps do que os tradicionais 4 Os. É 

um processo a ser seguido passo a passo para que sua estratégia de marketing 

digital central, que é se apoiar no grau de atividade do consumidor possa ser 

cumprida com êxito. A metodologia proposta apresenta uma sequência formal e 

contínua de passos que levam a empresa a um processo cíclico de geração de 

conhecimento a respeito do consumidor e do seu próprio negócio na internet (que 

tem uma proposta de valor ligeiramente diferente do negócio off-line), de qual a 

melhor maneira de divulgar sua marca, qual a melhor maneira de se apoiar na 

atividade do consumidor para estimular a circulação da informação e gerar a 

comunicação viral da sua marca, como mensurar resultados e como reavaliar o perfil 

do público-alvo para direcionar as novas ações. 

De acordo com a citação anterior os 8Ps são estratégias de marketing digital 

que reforçam os 4 Ps, reforçando as necessidades do consumidor e apoiando o grau 

de atividade do mesmo seguindo as suas estratégias com sucesso, a seqüência 

proposta pelo 8 Ps é um ciclo de conhecimento do consumidor visando as melhores 

idéias de divulgação de uma marca por meio da internet, circulando informações ao 

público podendo assim definir um público de interesse da empresa ou serviço 

prestado, gerando resultados positivos. 
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2.5.1 8Ps Do Marketing Digital 

O 1° P pesquisa dos 8p´s do marketing digital segundo Conrado (2011, p. 

345) o 1ºP e a base de todo o restante do trabalho com os outros sete Ps. Descobrir 

sobre seus mercados-alvo é essencial para que você tenha os insights necessários 

para criar a sua estratégia de marketing digital. Conhecer o seu consumidor é o 

início da comunicação com ele. 

Conforme citação anterior o 1º P é o que vai determinar tudo, pois a pesquisa 

é a base para gerar o produto, descobrir onde irá comercializar e a estratégia de 

Marketing Digital correta, conhecendo desde sempre quem irá consumir o produto. 

Segundo Conrado (2011, p. 345) é exatamente assim que temos que agir 

com nosso público-alvo, de forma diferente com cada um. Personalize a 

comunicação para o grupo de pessoas que entra em contato com você. Antes de 

falar qualquer coisa que seja, portanto, é preciso analisar qual “idioma” seu 

interlocutor entende. 

De acordo com a citação anterior deve-se avaliar e identificar necessidades 

do público, uma breve conversa irá analisar as necessidades buscadas por um 

público, sendo assim deve-se falar de acordo com o que o cliente final entender. 

Conforme Conrado (2011, p. 345) o consumidor é um só, porém, na internet, 

ele externaliza mais suas necessidades, porque, como já dissemos, ele tem os 

meios para tal. Ele se expõe mais e por isso escaneá-lo na internet é muito eficiente 

como início de nossa metodologia. 

De acordo com a citação anterior o consumidor procura suas necessidades 

na internet, pois ele utiliza de várias de suas ferramentas, como se a internet fosse 

puxar as suas necessidades. 

Já o 2° P planejamento de acordo com Conrado (2011, p. 407) para que sua 

estratégia de marketing digital tenha sucesso, é preciso que você saiba em que 

terreno está pisando: quais seus concorrentes (que você já pesquisou no 1ºP), qual 

seu público-alvo, o que ele quer e outras informações cruciais para que você tenha 

êxito. 
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Nessa premissa com a citação anterior para que sua estratégia de marketing 

digital de resultados é preciso analisar tudo em sua volta, por exemplo, os 

concorrentes e o seu público- alvo. 

De acordo Conrado (2011, p. 407) depois de levantar todas essas 

informações no 1º P, nesse passo você tem que organizá-las fazendo o seu 

planejamento de marketing digital num documento que dê as diretrizes de trabalho 

para toda a equipe, seja de mídias sociais, seja de SEO, seja de e-mail marketing. A 

primeira definição, contudo, que você deve ter é: qual a missão crítica do site. 

Ressaltando com a citação anterior depois de uma boa pesquisa deve-se 

organizar um planejamento para desenvolver ações de marketing digital que devem 

ser passadas a equipe de trabalho, definindo qual a missão crítica do site. 

Se um determinado elemento ou uma ação de marketing digital não contribuir 

para o site atingir a sua missão, então não deve ser considerado plano operacional. 

Conforme  a citação anterior se um elemento não contribuir para o site 

desenvolvido, não deve considerar como um plano operacional. 

Segundo Conrado (2011, p. 409) O que tenho a dizer é sempre o mesmo – 

planeje muito antes de montar seu negócio. O principal motivo para empresas 

quebrarem no Brasil é a falta de planejamento. Um dos produtos que desenvolvo 

junto aos meus clientes é o “planejamento de Marketing Digital”, que é justamente 

mostrar os caminhos possíveis e mais prováveis de sucesso para clientes de todo o 

Brasil e de algumas partes do mundo. O planejamento é fundamental para se entrar 

em um mercado tão competitivo quanto o virtual. 

Ressaltando com a citação anterior deve-se planejar e pesquisar bem antes 

de montar um negócio, pois um negócio sem planejamento é o principal motivo para 

fechar, o marketing digital é a ferramenta de mais sucesso, o planejamento é a base 

para entrar em um mercado competitivo e o digital. 

O 3° P produção Segundo Conrado (2011, p. 477) após a extensa pesquisa 

sobre seu mercado e a confecção de um bom planejamento de marketing digital, 

chegou a hora de construir sua plataforma de negócios. A tangibilidade de toda a 
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informação que você adquiriu anteriormente. A construção de uma plataforma 

interativa, ou seja, o desenvolvimento de um site que seja mais do que um 

Cartão de visita ou uma apresentação da empresa na internet requer uma 

dose de conhecimento que extrapola o departamento de tecnologia. 

De acordo com a citação anterior com um planejamento de marketing digital 

correto chegou à hora de planejar estratégias de negócios, um site que alem de 

mostrar dados da empresa mais também mostre conhecimentos e outras 

ferramentas. 

Afirma Conrado (2011, p. 479) pelo menos quatro áreas têm que se integrar e 

trabalhar juntas para o desenvolvimento do site: o departamento de marketing, o 

departamento que produz o conteúdo do site, o departamento de tecnologia e a 

equipe responsável pelo design da interface. 

Nessa premissa com a citação anterior quatro áreas são necessárias para 

formar um site, todas trabalhando com o marketing, conteúdo e tecnologia e por trás 

dessas áreas e uma equipe trabalhando. 

O 4° P publicação de acordo com Conrado (2011, p. 527) nesse sentido, o 

autor de um texto tece as ideias, enlaça as palavras e mobiliza toda sua capacidade 

criativa e organizadora para construir um enunciado que transmita, com clareza e 

objetividade, uma mensagem, e que se configure em um todo significativo com 

intenção de comunicar, colocando, assim, o emissor em contato com o receptor, da 

mesma maneira que o conteúdo é o ponto de conexão entre o conceito de uma 

marca e o consumidor. 

De acordo com a citação anterior o autor interage com palavras e idéias para 

transmitir o que ele quer passar ao público, da mesma maneira que uma marca deve 

interagir com o consumidor. 

Ressalto Conrado (2011, p. 528) Antes de começarmos a falar sobre 

conteúdo, vamos defini-lo de maneira clara. Conteúdo é tudo aquilo que pode ser 

consumido como informação e que acrescenta valor para alguém. Informação pode 
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ser oferecida como imagem, vídeo, texto, arquivo de som e as diversas derivações – 

screencasts, slidecasts, audiobooksetc. 

Nessa premissa com a citação anterior conteúdo é tudo que adquire como 

aprendizado que pode virar informação. Podendo ser passando em várias formas 

como imagens, vídeos, textos entre outros. 

O 5° P promoção segundo Conrado (2011, p. 614) não dá mais para haver 

separação. O que acontece é uma ação que cerca o consumidor por todos os lados. 

O marketing hoje é algo muito mais circular do que linear. A propaganda e massa, 

Acessível a poucos, deve ser vista como mais uma opção, e não mais como a 

única opção ou a opção principal. A palavra de ordem para a comunicação de uma 

marca hoje é integração. 

Nessa premissa com a citação anterior uma ação que segue o consumidor é 

o marketing através de propagando, promoção e a comunicação gerando uma 

integração. 

Segundo Conrado (2011, p. 622) depois de descobrir o poder das redes 

sociais não há como ignorá-las. As promoções em redes sociais envolvem não só a 

própria divulgação, mas também o hotsite que vai apoiá-las, o e-mail marketing, o 

conteúdo que servirá para ser viralizado (utilizando os princípios do 6ºP, da 

Propagação) e outros elementos que estão em torno da campanha. É uma 

ferramenta de divulgação, mas também de propagação. 

Ressaltando a citação anterior a redes sociais atualmente são as ferramentas 

com mais poder, as promoções são comuns em redes sociais envolvem não só 

divulgação mais outras ferramentas e campanhas, além de divulgar a informação é 

também uma propaganda. 

O 6° P propagação de acordo com Conrado (2011, p. 689) comunicação viral 

se dá de consumidor para consumidor, em vez de se dar da empresa para o 

consumidor. É uma publicidade consentida pela amizade entre pessoas. É relevante 

e depende da vontade do consumidor de transmiti-la. 
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De acordo com a citação anterior essa comunicação pode ser feita por um 

consumidor que gostou do produto ou serviço e falou para outra pessoa, trabalhando 

também por uma forma de amizade, depende da vontade do consumidor de passar 

a diante. 

Conforme Conrado (2011, p. 690) independente de estar no Youtube, 

Facebook, Twitter, em e-mails ou qualquer outro meio similar, uma campanha de 

comunicação viral depende da vontade do consumidor de disseminá-la e, para isso, 

deve ser interessante e relevante a ele. Seu público-alvo, seja ele qual for, não 

aguenta mais receber aqueles e-mails indesejados e que nada têm a ver com suas 

necessidades. 

Ressaltando a citação anterior independente da rede social uma campanha 

de comunicação depende da vontade do consumidor de divulgá-la. O seu público 

não aguenta mais receber e-mails inesperados. 

O 7° P personalização segundo Conrado (2011, p, 757) a internet é a única 

ferramenta de marketing que permite fazer marketing um a um em massa. Permite 

que você personalize a comunicação para cada um de seus consumidores de uma 

só vez. O consumidor digital exigente e consciente de seu poder quer que a 

empresa trate como único. 

A tecnologia permitiu que as empresas personalizassem praticamente tudo. 

De M&M’S a motos. Veja, por exemplo, o case da Harley-Davidson, em que você 

pode personalizar a sua Harley pela internet. Ou o case da Nike, em que você 

escolhe seu tênis de acordo com seu sexo, qual tipo de superfície sobre a qual você 

reduz o número de opções de centenas para apenas três ou cinco. As perguntas 

que o site faz para você são filtros que auxiliam na hora de comprar o melhor tênis 

para você e para mais ninguém. 

De acordo com a citação anterior a internet é uma ferramenta que expande o 

marketing, personalizando o atendimento de cliente a cliente de uma só vez, pois o 

cliente quer um atendimento único. Algumas empresas têm através da internet a 

opção de personalizar o produto só exigindo alguns dados e fazendo perguntas ao 

cliente. 
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Segundo Conrado (2011, p. 758) assim como a geolocalização, a 

personalização é um caminho sem volta e as empresas que não tiverem tecnologia 

para entregá-la perderão o jogo do mercado. O consumidor espera que sua empresa 

personalize soluções para ele. A outra palavra que podemos utilizar para substituir a 

palavra “personalização” é “relevância”. 

Nessa premissa citação anterior a personalização é o caminho novo das 

empresas, pois a tendência é todas seguir este caminho. A empresa deve seguir o 

que o consumidor procura, fazendo um atendimento personalizado. 

Por fim o 8° P precisão conforme Conrado (2011, p. 776) o 8ºP parte 

justamente do ponto de que na internet tudo pode ser mensurado e, sendo assim, é 

importante que você o faça para saber que ações deram certo e que ações não 

surtiram o efeito desejado para conhecer melhor seu público-alvo e voltar ao 

primeiro P, da pesquisa, com mais informações a respeito de quem é seu 

consumidor e reiniciar o ciclo dos 8Ps. 

De acordo com a citação anterior na internet tudo pode ser passado, o 

importante é avaliar o que está dando resultado ou o que não está, para criar 

estratégias, e cada vez mais conhecer o público-alvo. 

Ressalta Conrado (2011, p. 776) a competitividade hoje é baseada no melhor 

uso da informação por uma empresa ou por outra. Há muita informação acessível e 

gratuita, porém a diferenciação está no uso que se faz dela. 

Conforme a citação anterior cada empresa terá bom resultado de acordo com 

a melhor informação passada ao cliente, e diferenciando o uso de casa informação. 

Segundo Conrado (2011, p, 777) você tem ideia de quantos clientes um 

determinado outdoor trouxe para sua empresa? Você sabe qual foi à contribuição 

percentual para que um anúncio de tevê aumentasse os seus resultados de final de 

ano? Você tem noção de qual foi à taxa de retorno sobre o investimento feito em 

cada veículo ao longo de sua última campanha ou ao longo de todas as suas 

campanhas do ano anterior? Para a propaganda tradicional, essas parecem 
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perguntas estapafúrdias e sem o mínimo propósito. O fato é que as empresas estão 

começando a questionar o modelo atual de divulgação de uma marca. 

De acordo com a citação anterior deve saber todos os dados de divulgação 

da empresa e principalmente o resultado que trouxe a mesma no curto e longo 

prazo, e a taxa de retorno sobre o investimento, esse é um modelo atual bem 

diferente de modo tradicional. 

2.6 O MERCADO DE TECNOLOGIA EM MARKETING BRASIL E MUNDO 

 

De acordo com Mary Meeker (2013) usou ainda dados das Nações Unidas 

para mostrar que o Brasil apresentou o oitavo maior crescimento no número de 

internautas entre 2008 e 2012. Ao todo, foram 27 milhões de novos usuários no 

período. No ano passado, o país reunia 88 milhões de usuários da rede – o que 

representa cerca de 45% da população. 

Ressaltando com a citação anterior o Brasil vem apresentando um 

crescimento na tecnologia, um aumento reconhecido no mundo todo, novos usuários 

nas redes sociais e smartphones, grande parte da população vem aprendendo a 

utilizar essas tecnologias. 

Conforme Mary uma explicação para o super-crescimento é o surgimento de 

apps como o Snapchat, que permite o compartilhamento momentâneo de fotos entre 

usuários. O fluxo de imagens registrado pela ferramenta em outubro de 2012 era de 

20 milhões de fotos por dia. Em março, já eram mais de 140milhões. 

Nessa premissa o crescimento vem com os novos apps pois os usuários 

acompanham em tempo real o que o outro está fazendo em outubro de 2012 era de 

20 milhões por dia em março foi para 140 milhões 

Segundo Pinheiro (2015) os números registrados pelas duas principais lojas 

virtuais da indústria dos aplicativos, também conhecidos como “apps”, sustentam o 

poder e a aparentemente ilimitada capacidade de propagação. Sobre as prateleiras 

digitais dessas duas plataformas, acumulam-se quase 3 milhões de softwares. Com 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/6-novidades-em-apps-para-iphone-ipad-e-android-27-4?p=7
mailto:mirellealves09@gmail.com
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isso, só no ano passado, desenvolvedores de aplicativos em todo o mundo 

acumularam aproximadamente US$ 17 bilhões em receita, o que corresponde a 

aumento de 50% no faturamento médio das empresas envolvidas com apps. 

.(Pinheiro, M. Brasil decola na indústria de apps e mercado acumula lucros nesta 

década, 

Ressaltando a citação anterior as lojas virtuais de aplicativos se propagam 

muito rápido, as prateleiras digitais somam quase 3 milhões de softwares, do ano 

passado pra cá as empresas tiveram um aumento de quase 50% nos apps. 

Ressalta Mirelle Apenas no Google Play, que abastece com programas o 

sistema operacional Android, todos os aplicativos renderam US$ 7 bilhões às 

empresas entre fevereiro de 2014 e de 2015, segundo informou ao Correio Regina 

Chamma, diretora de apps& games para a América Latina. “Qualquer desenvolvedor 

pode criar uma aplicação e expandi-la ao mercado global, de maneira incrivelmente 

rápida e rentável. Presenciamos inúmeras empresas que se tornaram gigantescas 

apenas com a publicação de um app, como o Instagram e o WhatsApp, por 

exemplo”, anima-se André Vilas Boas, diretor de uma empresa especializada em 

softwares. (Pinheiro, M. Brasil decola na indústria de apps e mercado acumula 

lucros nesta década. 

De acordo com a citação anterior apenas aplicativos do android renderam em 

torno de US$ 7 bilhões às empresas entre fevereiro de 2014 e de 2015, qualquer 

desenvolvedor pode criar um aplicativo e expandi-lo ao mercado global, de uma 

forma rápida assim como muitos aplicativos hoje bastante conhecido. 

Segundo José e Figueiredo Atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas no 

mundo estão conectadas à internet. E boa parte destas conexões é feita por meio de 

dispositivos mobile. A evolução tecnológica está transformando o mundo. Novos 

comportamentos, hábitos e atitudes estão afetando a organização da sociedade e as 

relações de negócios. Como incorporar os avanços do mundo digital às estratégias 

de marketing para obter melhores resultados? Esse é o desafio imposto aos 

gestores da atualidade.  

mailto:mirellealves09@gmail.com
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Ressaltando a citação anterior grande parte da população mundial está 

conectada na internet, e grande parte por dispositivos móbile, tudo está se 

adaptando ao mundo e seus costumes e atitudes, e cada vez mais a tecnologia irá 

estar mais presente no hábitos de todos. 

De acorod Figueiredo (2013) de forma simples podemos definir o conceito de 

marketing digital como sendo o conjunto de formas de comunicação que as 

empresas utilizam, pela internet, pela telefonia celular e por outros meios digitais, 

para divulgar e comercializar seus produtos. Conquistar novos clientes e melhorar a 

sua rede de relacionamentos também consta dessa lista. O marketing digital engloba 

ainda a prática de promover produtos ou serviços por meio da utilização de canais 

de distribuição eletrônicos para chegar rapidamente aos consumidores, de forma 

relevante, personalizada e com eficácia.  

Nessa premissa o marketing digital nada mais é do que a forma de 

comunicação das empresas pela internet ou dispositivos móbile, o relacionamento 

com o cliente melhora também, o marketing digital também para promover e utilizar 

canais de distribuição de forma mais rápida e personalizada. 

De acordo com Marinho (2015, p. 1) o surgimento do marketing digital 

coincide com o surgimento da internet no ano de 1960 desde então possibilitou um 

excelente canal de promoção para as empresas devido aos milhões de usuários que 

acessam diariamente a web onde as empresas podem oferecer seu produto, 

conquistarem novos clientes e fidelizar outros, assim, vendendo mais. 

O marketing começou a os poucos a entrar na era digital por volta do sec. XX 

os outdoors, panfletos, spots de radio e TVs começarão a investir nos meios 

eletrônicos aproveitando-se de todos os recursos que a internet oferece. 

Hoje 90 % dos processos de compra e venda, tem início em uma busca online 

e a mídia digital não para de crescer sendo assim o marketing digital veio para ficar.  

Segundo projeção da PriceWaterhouseCoopers (PwC) o mercado brasileiro 

terá crescimento acelerado nos próximos 5 anos com faturamento em mediaUS$ 71 

bilhões em 2017, o Brasil é um dos oito países do mundo que terá o maior 
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crescimento nos investimentos em publicidade  a  PwC projeta um crescimento médio 

anual de 18,6% na publicidade na internet até 2017 (18,6%), a maior taxa entre os 

demais segmentos do setor.Com isto “A taxa de crescimento médio anual projetado 

para o mercado de entretenimento e mídia nos próximos cinco anos entre 2013 a 

2017 é de 10,8%, ante a uma média mundial de 5,7%.” 

O gráfico 1 mostra uma projeção no crescimento médio anual por segmento 

de entretenimento e mídia uma comparação entre o Brasil e mundo e como os 

Gastos com publicidade na web e acesso à internet devem liderar altas no setor. 

 

Gráfico 1: Crescimento Médio Por Segmento Entre 2013-2017 (Foto: Reprodução/PwC)                                               
Fonte: G1, Economia mídia e marketing. (2013) 

De acordo com o levantamento de dados, os gastos com acesso à internet, 

serão os maiores segmentos no Brasil. 

Em 2013 o Brasil ultrapassou o Canadá, Coréia do Sul e Itália ocupando a 

sétima posição no ranking com gastos em mídias, as primeiras posições ficam com 

EUA, Japão, China, Alemanha, Reino Unido e França. (G1, 2013) 

Já em 2017 o Brasil, juntamente com a China, Índia, Rússia, Oriente Médio, 

Norte da África, México, Indonésia e Argentina, responderão por 22% da receita 
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global projetada para o setor de entretenimento e mídia em 2017", diz o estudo. (G1, 

2013 

3 ESTUDO DE CASO 

A Guizion Labs iniciou suas atividades aproximadamente em Outubro de 

2014, localizada na Avenida República Argentina, 1160 – Água Verde, Curitiba PR, 

composta por 5 sócios e mais 3 funcionários com faturamento anual de duzentos mil 

reais. Seus principais clientes: Universidade Positivo, Cit Mídia, Mercado Teca, 

GRPCOM, Sicoob e Judzi. O Sócio Diretor Evandro Yakura trabalhou no Japão e 

trouxe sua experiência de tecnologia para ser aplicada no Brasil e a empresa surgiu 

em ambiente acadêmico com colegas de classe, o primeiro produto da empresa foi o 

Dozzo (Aplicativo de desconto), produto inovador com tendência de mercado.  

 

3.1 ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO FUNCIONAL 

 

Figura 1: Organograma da GuizionLab scom seus cargos e funções 

Fonte : Elaborado pelos autores,2015. 
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3.2  PESQUISA CONSUMIDOR FINAL 

Com base nestas informações desenvolve-se uma pesquisa com o 
consumidor final, visando atender os objetivos gerais e específicos. 

 

3.2.1 Publico da Pesquisa 

A pesquisa quantitativa foi realizada com 254 entrevistados, enviado link para 

responder o questionário online usando a ferramenta Google Formulários. Publico 

geral, ambos os sexos, independente a idade.  

 

3.2.2 Roteiro da Pesquisa 

O roteiro de pesquisa utilizado ferramenta Google Formulários se encontra no 

apêndice B. 

 

3.2.3 Pesquisa de Mercado 

 

 

Grafico 2: Canais de divulgação das ofertas e promoções. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Conforme grafico 2 é possivel observar que  quando questionado os 

entrevistados como fica sabendo das ofertas e promoções de suas lojas de 

preferencia, 54,3% fica sabendo pela televisão, 24,4% outros canais, 10,6% e-mais, 

8,7% panfletos e 1,6%  radio. 

 

 

 

Grafico 3: As Lojas que utilizam os canais de comunicação. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

De acordo com gráfico 3 a pesquisa revela quando questionado os 

entrevistados sobre  as lojas que hoje utilizam as formas de divulgação atendem 

seus interesses,  70,9% atendem parcialmente, 22,8% atendem plenamente e 6,3% 

não atendem.  

 

Grafico 4: Qual interesse dos entrevistados de receber ofertas e promoções. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Analise do gráfico 4 demonstra que quando questionado os entrevistados de 

saber qual o interesse em receber por meio de um aplicativo no celular ofertas e 

promoções exclusivas das lojas que esta próximo, 48,4% tem interesse, 26,4% 

muito interesse, 13% pouco interesse e 12,2% não tem interesse. 

 

Grafico 5: Download do aplicativo 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

A pesquisa indentificou conforme grafico 5 que quando questionado os 

entrevistados para usufruir de beneficios em receber ofertas e promoçoes exclusivas 

das lojas que utiliza a ferramenta de divulgação de descontos para os usuarios, os 

entrevistados faria o download do aplicativo no seu smarphone, 52,8% responderam 

que sim, 36,6% talvez e 10,6% responderam que não faria o download. 

 

Grafico 6: Processo decisão de compra. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Conforme grafico 6 questionado os entrevistados que quando o aplicativo 

ajudaria no processo decisão de compra, 58,7% responderam que sim, 31,1% que 

talvez e 10,2% que não. 

 

Grafico 7: Estimulo para entrar na loja. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

De acordo com gráfico 7 quando questionado os entrevistados sobre as 

notificações e mensagens enviadas por este aplicativo, com ofertas e promoções 

estimularia a entrar na loja, para conferir as promoções exclusivas, 63,8% 

responderam que sim, 28,3% que talvez e 7,9% que não. 

 

Grafico 8: Lembrar marca produto ou serviço. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015 
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Através do gráfico 8 a pesquisa identificou que quando questionado os 

entrevistados sobre o aplicativo ajudaria a lembrar de uma marca, produto ou 

serviço, 75,6 responderam que sim, 18,9% que talvez e 5,5% que não. 

 

Grafico 9: Lançar novos produtos ou serviços. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Conforme gráfico 9 quando questionado os entrevistados sobre se acredita 

que com aplicativo seria possível lançar novos produtos ou serviços, 73,2% 

responderam que sim, 21,3% que talvez e 5,5% que não. 

 

 

Grafico 10: Os fatores que não levariam baixar o aplicativo. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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De acordo com gráfico 10 quando questionado os entrevistados sobre quais 

os fatores que não levariam baixar o aplicativo no seu smartphone foi observado 

que, 59,1% por falta de espaço para download, 18,5% falta de interesse, 8,7% não 

usaria, 7,1% não seria útil e 6,7% por outros motivos. 

3.2.4 Analise Swot 

Com bases nos dados coletados em entrevista com os gestores segue 

analise swot da empresa Guizion Labs 

Figura2: Matriz Swot Guizion LabsFonte:  

Levantamento de dados, 2015. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

● Expertise e conhecimento dos 
programadores. 

● Possui carteira de clientes. 

● Escritório com equipamentos de 
ultima geração. 

● Experiência de mercado Sócio 
Diretor em outros países referencia 
para tecnologia. 

 

 

●Não possui programa CRM. 

●A empresa não tem planejamento 

estratégico. 

● Não tem setor de Marketing para 
divulgação e promoção dos produtos. 

● Sem equipe Forças de Vendas para 
executar plano de marketing. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

● Abrir novos clientes. 

● Tecnologia e inovação é tendência 
de mercado. 

● Existe uma demanda pela procura do 
marketing de digital devido a crise 
econômica no Brasil. 

●Governo do Brasil lançar campanhas 
publicitarias de conscientização para evitar 
uso abusivo de programas e aplicativos 
devido  uso excessivo das crianças e adultos 
na internet e também nos aplicativos para 
smartphones. 
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3.2.4.1 Produto Da Empresa 

Segue abaixo apresentação do produto do qual é a base deste projeto 

3.2.5 Doozo 

Doozo é uma palavra em Japonês que tem um significado de cordial, utilizado 

para dizer "por gentileza" ou "por favor". 

Doozo é um aplicativo desenvolvido pela empresa Guizion Labs, para as 

plataformas Android e iOS, as quais se comunicam com um portal Web, e tem 

embarcada uma tecnologia chamada iBeacon, desenvolvida pela Apple e lançada na 

WWDC 2013. Os Beacon são pequenos sensores de aproximação (alcançam até 

50m), com 5cm2, e possuem internamente uma bateria com durabilidade de até 2 

anos. 

Aplicativo de interação entre o cliente e estabelecimento, com a principal 

função de fazer com que o estabelecimento informe preço, promoções e 

especificações dos produtos ou serviços através do aplicativo. Com essa 

ferramenta, o estabelecimento consegue direcionar suas campanhas para potenciais 

clientes e futuros clientes que visam uma nova maneira de obter informações de 

produtos, serviços ou descontos, assim organizando o seu mundo na sua mão. 

Modelo de negócio: Receba descontos exclusivos em seu Smartphone. 

O estabelecimento que queira oferecer aos seus clientes a experiência Doozo 

deverá entrar em contato conosco para fazer um cadastro solicitando os Beacons. 

Juntamente com os Beacons, serão encaminhadas placas e adesivos 

contendo informações a respeito do Doozo, e também login e senha para acesso ao 

portal. Para saber utilizar o portal Web, encaminhamos juntamente um guia de uso, 

contendo manual de instalação do Beacon e como criar uma campanha no portal 

Web. 

Existem 3 tipos de campanhas configuráveis via o portal: informativa, 

promocional e personalizada. Ao inserir uma campanha e associá-la a um Beacon, 
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os usuários do Doozo que passarem próximos a ele receberá uma notificação em 

seu aplicativo. 

A campanha informativa gera notificações que contém galeria de imagens e 

campo de texto. 

A campanha promocional é relacionada a um produto que esteja a venda, 

contendo um campo de texto sobre informações do produto e outro sobre 

especificações. 

Por fim, a campanha personalizada trata-se de uma página Web 

disponibilizada pela grande marca associada ao Doozo. O estabelecimento terá 

dentro do portal web um campo de relatórios sobre cada campanha contendo 

informações sobre sexo e faixa etária. Será possível compartilhar via redes sociais 

todas às notificações recebidas e o usuário poderá dar uma volta por dentro da loja 

e ter todas as informações que ele precisa sem necessitar do auxílio de vendedores. 

Outra vantagem é ser contemplado com uma promoção exclusiva feita pelo 

estabelecimento. 

3.2.6 Fluxograma De Funcionamento 

Modelo de funcionamento do Aplicativo Doozo. 

 

Figura3: Funcionamento do aplicativo 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
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3.2.7 Risco Da Comunicação 

 

Por ser um aplicativo de interação entre o lojista e o consumidor final, com o 

principal objetivo de influenciar nas vendas promovendo ações de marketing como, 

por exemplo: promoções, cupons, desconto,recolha de dados, especificações de 

produtos e serviços, e campanhas de programas digitais,  oferecidos através do 

aplicativo. 

Estes dispositivos de baixo custo se comunicam com smartphones em ambientes 

fechados através de um sinal Bluetooth.Para que haja essa interação  é necessário 

que o consumidor final faça o download do aplicativo dozzo para o seu smartphone, 

e  um plano de informação focado no consumidor final para despertar o interesse 

pelo modelo negocio proposto pela Guizion Labs. Para que isso aconteça será 

necessário desenvolver plano de marketing que envolve tempo, orçamento 

financeiro e a divulgação e comunicação nos ambientes aonde tem os ibecons 

instalados para que os consumidores tenham as vantagens, já que o dispositivo em 

si tem um custo baixo para a Guizion Labs. 

 

3.2.8 Risco Ciclo De Vida Da Prestação De Serviço 

 

É necessário ações de divulgação, ainda não é possível mensurar o ciclo de 

vida do produto. Mais já se pode observar que sem um plano de divulgação de 

funcionamento e dos benefícios que o aplicativo oferece ao consumidor final, o 

mesmo terá um ciclo completo passando por todas as fases introdução, 

crescimento, maturidade e declínio. 

 
Gráfico11: ciclo de vida do produto 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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3.2.9 Risco Aplicabilidade 

 

O Risco são os consumidores receber a notificação cupom desconto em seu 

aparelho móvel e não efetivar a compra, se não trazer retorno para os lojista com 

esta situação o aplicativo pode entrar fase declínio. 

 

3.2.9.1 Risco Viabilidade 

 

A viabilidade é alta e traz benefícios tanto para varejista como o consumidor 

final. É um serviço inovador e está entre as top 5 melhores previsões do comércio 

eletrônico para 2016. 

Existe risco por falta de compreensão e entendimento dos consumidores 

finais a resistência por tecnologia. 

 

3.2.9.2 Doozo funcionalidade 

No dia 22 de Março foi realizada a pesquisa em campo para testar a 

funcionalidade do aplicativo, na Mercadoteca. Há alguns iBeacons instalados em 

lojas, restaurantes e cafés como: 100% Angus, Vino Bar, Gelato, JPL Burgers e  

Templo da cerveja. 

Com o aplicativo já instalado nos smartphones e com o Bluetooth também 

ativo, começou a simulação para averiguar como funciona o aplicativo em uso. 

Entretanto de todas as lojas que possuem os iBeacons, foi possível observar que 

somente o Templo da Cerveja estava ativo, de onde foi recebido uma notificação de 

desconto, como mostra o passo a passo abaixo: 
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Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, mostra-se essa tela inicial, de boas 

vindas, que neste caso observa-se que há duas notificações de promoções 

disponíveis: 

 

Figura4: Funcionamento do aplicativo 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 Ao abrir as notificações consegue-se visualizar duas mensagens, sendo uma 

do próprio aplicativo para mais informações do mesmo e a outra da loja Templo da 

Cerveja com a oferta disponível: 

 

Figura5: Funcionamento do aplicativo 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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As imagens abaixo representam as telas que são visualizadas pelo consumidor 

sendo a campanha em vigência, para os clientes conhecer mais sobre a loja, Seu 

slogan e o que a promoção esta divulgando: 

 

                         

Figura6: Funcionamento do aplicativo                               Figura7: Funcionamento do aplicativo 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.                               Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

Realizada a pesquisa em campo e questionados os Lojistas Gelato,Templo da 

Cerveja e 100% Angus identifica  pontos positivos e oportunidades. 

3.2.9.3 Pontos Positivos: 

 Funcionalidade e inovação 

 As pessoas que conhecem apresenta a campanha para os lojistas para 

receber os descontos. 

 Os consumidores podem compartilhar com amigos e familiares por 

meio de redes sociais como: Facebook, whatsApp entre outros. Esse 

compartilhamento pode ser utilizado com uma das ferramentas para a 

divulgação do produto Doozo. 

 



54 

 

3.2.9.4 Pontos Negativos: 

 

 Falta de treinamento para lojistas. 

 O ibeacon da Gelato não estava funcionando. Falta de manutenção. 

 Falta de feedbackdaGuizionlabs para os lojistas 

 Sem divulgação e comunicação do produto Doozo na Mercadoteca 

focado para o consumidor final. 

 

4. OS 4 P’S DO MARKETING 

4.1 PREÇO 

Indefinido 

4.2 Praça 

4.2.1 Indústria De Shoppings No Brasil 

4.2.1.1 Crescimento De Vendas 

Segundo dados da associação brasileira de lojistas de shopping (ALSHOP) 

No inicio da indústria de shoppings no Brasil, os shopping centers basicamente eram 

centros de compras. Para atrair maior fluxo de pessoas, visando o aumento da 

intenção de compras outros atrativos foram disponibilizados: criação de áreas de 

lazer, alamedas de serviços, academias, melhoria e mais conforto nos 

estacionamentos, a climatização dos ambientes, sistemas modernos de segurança 

Os shoppings do Brasil através de seu mix de lojas, da qualidade de suas 

instalações oferecendo conforto, comodidade e segurança aos seus usuários 

apresentam nível de qualidade semelhante aos melhores do mundo. 
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Frequência de 
Visita 

Por Classe Social Por Faixa Etária 

Período % A B C/D 17-24 25-34 35-44 45-54 55 
Semanal 55% 61% 53% 47% 56% 50% 54% 55% 57% 
Quinzenal 17% 15% 18% 16% 16% 18% 18% 16% 16% 
Mensal 13% 11% 13% 17% 13% 14% 13% 13% 12% 
Ocasional 13% 11% 14% 16% 12% 15% 13% 14% 13% 

Tabela 1: perfil de clientes em shoppings 

Fonte: Alshop fornecido pelo IBOPE (2013) 

 

4.2.1.2 Perfil Do Cliente De Shopping 

Ainda com base da associação brasileira de lojistas de shopping (ALSHOP) O 

perfil dos clientes que costumam frequentar shopping center tem maior numero de 

mulheres. Do total de frequentadores que circulam mensalmente em shoppings 53% 

são mulheres e 47% são homens. e 55% dos clientes visitam o shopping uma vez 

por semana; o quadro abaixo mostra a frequência por classe social e faixa etária. 

Os dados abaixo mostram os fatores que mais se destacam na avaliação do 

consumidor como principais motivos para visitar um shopping center: 

Motivos das Visitas % de Compras 

Compras 40% 

Passeio 14% 

Serviço 10% 

Alimentação 15% 

Lazer 4% 

Outros 17% 

Tabela 2: motivos de visitas ao shopping 

Fonte: Alshop fornecido pelo IBOPE (2013) 

Na tabela abaixo lista-se os motivos de visita das pessoas nos shoppings por classe 

social, faixa etária, e as porcentagens de fluxos de visitas nestes estabelecimentos. 
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Fluxo de Visitas Por Classe Social Por Faixa Etária 

Motivo % A B C/D 17-24 25-34 35-44 45-54 55 

Compras 40% 41% 40% 38% 37% 38% 41% 44% 44% 

Passeio 14% 11% 15% 17% 19% 14% 13% 10% 11% 

Alimentação 15% 21% 15% 8% 15% 17% 15% 15% 11% 

Lazer 4% 4% 4% 3% 5% 4% 3% 2% 3% 

Serviços 10% 10% 9% 11% 7% 10% 11% 12% 12% 

Outros 17%                 

Tabela 3: motivo de vista por classe e faixa etária 

Fonte: Alshop fornecido pelo IBOPE (2013) 

 

4.2.1.3 Quantidade De Shoppings Por Categoria 

Conforme a associação brasileira de lojistas de shopping (ALSHOP) a indústria de 

shoppings centers conta com empreendimentos em operação distribuídos da 

seguinte forma, ou seja, os tipos de Shoppings por categorias. 

 

Gráfico 12: Tipos de shopping 

Fonte: Alshop fornecido pelo IBOPE (2013) 
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4.2.1.4 Evolução De Vendas Em Shoppings Em R$ Bilhões 

Para a associação brasileira de lojistas de shopping (ALSHOP) a evolução do 

volume de vendas em shoppings apresenta a seguinte evolução em R$ bilhões em 

vendas anuais representadas no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 13: evoluções em vendas nos shoppings 

Fonte: Alshop fornecido pelo IBOPE (2013) 

 

4.2.1.5 Fluxo De Pessoas Em Shoppings 

De acordo com associação brasileira de lojistas de shopping (ALSHOP) a 

frequência média mensal em 2013 foi de 472 milhões de pessoas nos shoppings 

centeres no Brasil, representando 2,36 vezes a população do país de 200 

milhões de pessoas 

4.3 Dados Shoppings em Curitiba 

4.3.1 Shopping Estação 

De acordo com Brmalls mídia o shopping Estação Localizado na região 

central de Curitiba, área que concentra vários prédios residenciais, 

empreendimentos comerciais e instituições de ensino, o Shopping contabiliza um 
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alto tráfego de pessoas durante toda a semana e tornou-se referência na cidade. O 

acesso ao Shopping Estação é bastante facilitado, está cercado por grandes 

avenidas e importantes equipamentos públicos de transporte coletivo. Com Muitos 

pontos turísticos estão próximos como, por exemplo, Jardim Botânico, Teatro Paiol, 

Prédio Histórico da UFPR, Teatro Guaíra, entre outros, atraindo a atenção das 

pessoas que visitam a cidade. O local é ainda ponto de passagem da linha de 

ônibus Aeroporto Executivo e da Linha de Turismo de Curitiba, conhecida e utilizada 

por turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. 

ABL: 36,5 mil m² m² 

Quantidade de Lojas: 145 

Quantidade de Mega-Lojas: 7 

Lojas Âncora: 8 

Fluxo Médio Mensal Pessoas: 1.002.059 

Perfil do Cliente 

 
Sexo 
 

No gráfico abaixo representa em porcentagem o sexo das pessoas frequentadoras 
do shopping Center estação em Curitiba- PR 

 

Gráfico 14: sexo de pessoas no shopping estação 

Fonte: IBOPE. (2016) 
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Classes 
 

No gráfico abaixo representa as classes sociais das pessoas freqüentadoras do 
shopping Center estação em Curitiba- PR 
 
 

 

Gráfico 15: classes sociais de pessoas nos shopping estação 

Fonte: IBOPE. (2016) 

Faixa Etária 
 

No gráfico abaixo representa em porcentagem a faixa etária das pessoas 
freqüentadoras do shopping Center estação em Curitiba- PR 

 

Gráfico 16: faixa etária pessoas no shopping estação 

Fonte: IBOPE. (2016) 

 

 

4.3.1.2 Shopping Crystal 

 

Conforme o site Brmalls mídia o shopping Crystal Plaza é localizado no bairro 

Batel, em Curitiba. A região concentra bares, restaurantes e lojas. O Batel é um dos 

bairros mais movimentados e de um considerável número de moradores com alto 
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poder aquisitivo da cidade. O shopping Crystal foi concebido com posicionamento 

premium, voltado para clientes classe A, que valorizam sofisticação e exclusividade. 

Compacto e com uma arquitetura contemporânea, shopping conta com iluminação 

natural devido à extensa clarabóia que corta todo o shopping proporcionando uma 

experiência diferenciada ao seu público homogêneo e de alto poder aquisitivo. 

 

ABL: 12.686 m² 

Quantidade de Lojas: 136 

Quantidade de Mega-Lojas: xx 

Lojas Âncora: 1 

Fluxo Médio Mensal Pessoas: 310.000 

 

 

Perfil do Cliente 

 

Abaixo o gráfico representa em porcentagem o sexo das pessoas frequentadoras do 

shopping crystal plaza localizado no bairro Batel em Curitiba PR 

 

Sexo 
 

 
 

Gráfico 17: sexo de pessoas no shopping crystal 

Fonte: IBOPE. (2016) 

Classes 
 

Abaixo o gráfico representa em porcentagem as classes sociais das pessoas 

freqüentadoras do shopping crystal plaza localizado no bairro Batel em Curitiba PR 
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Gráfico 18: classes pessoas no shopping crystal 

Fonte: IBOPE. (2016) 

Faixa Etária 

 

Abaixo o gráfico representa em porcentagem a faixa etária das pessoas 

frequentadoras do shopping crystal plaza localizado no bairro Batel em Curitiba PR 

 

Gráfico 19: faixa etária pessoas no shopping crystal 

Fonte: IBOPE. (2016) 

 

4.3.1.3 Shopping Curitiba 

 

Ainda de acordo com o site Brmalls o Shopping Curitiba também localizado no 

bairro Batel, um dos pontos mais nobres e movimentados de Curitiba, no 
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cruzamento das quatro principais vias de acesso à cidade. Em 2009, o shopping foi 

totalmente revitalizado, houve intensa renovação do mix que trouxe lojas e 

restaurantes de alto padrão, e inaugurou o Largo Curitiba, um charmoso espaço de 

música, cultura e gastronomia com ares de vilarejo e referências arquitetônicas ao 

estilo de vida curitibano tradicional. Por estar situado no cruzamento das quatro 

principais vias de acesso da cidade, é de fácil acesso para todos os clientes e 

principalmente para um público qualificado e com grande potencial de consumo. 

Possui um mix de lojas, trazendo lojas e restaurantes de alto padrão para o espaço. 

O destaque no shopping é o Largo Curitiba, local com uma ambientação 

diferenciada dentro do shopping. Com ares de vilarejo e referências ao estilo de vida 

curitibano, possui rica programação cultural e diversas opções gastronômicas. 

 

ABL: 23.523 m² 

Quantidade de Lojas: 131 

Quantidade de Mega-Lojas: xx 

Lojas Âncora: 4 

Fluxo Médio MensalPessoas: 750.000 

 

 

Perfil do Cliente 

 
 
Sexo 
 

Abaixo o gráfico representa em porcentagem o sexo das pessoas frequentadoras do 

shopping Curitiba localizado no bairro Batel em Curitiba PR 

 
 

 
 

Gráfico 20: sexo pessoas no shopping Curitiba 

Fonte: IBOPE. (2016) 
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Classes 
 

Abaixo o gráfico representa em porcentagem as classes sociais das pessoas 

frequentadoras do shopping Curitiba localizado no bairro Batel em Curitiba PR 

 
 

 

Gráfico 21 classes pessoas no shopping Curitiba 

Fonte: IBOPE. (2016) 

Faixa Etária 

O gráfico representa em porcentagem a faixa etária das pessoas 

frequentadoras do shopping Curitiba localizado no bairro Batel em Curitiba PR 

 

Gráfico 22 faixa etária pessoas no shopping Curitiba 

Fonte: IBOPE. (2016) 
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4.4 PRODUTO 

Doozo é um aplicativo desenvolvido pela empresa GuizionLabs, para as 

plataformas Android e iOS, as quais se comunicam com um portal Web, e tem 

embarcada uma tecnologia chamada iBeacon, desenvolvida pela Apple e lançada na 

WWDC 2013. Os Beacon são pequenos sensores de aproximação (alcançam até 

50m), com 5cm2, e possuem internamente uma bateria com durabilidade de até 2 

anos. 

Aplicativo de interação entre o cliente e estabelecimento, com a principal 

função de fazer com que o estabelecimento informe preço, promoções e 

especificações dos produtos ou serviços através do aplicativo. Com essa 

ferramenta, o estabelecimento consegue direcionar suas campanhas para potenciais 

clientes e futuros clientes que visam uma nova maneira de obter informações de 

produtos, serviços ou descontos, assim organizando o seu mundo na sua mão. 

 

4.5 PROMOÇÃO 

 

Existem três tipos de campanhas configuráveis via o portal: informativa, 

promocional e personalizada. Ao inserir uma campanha e associá-la a um Beacon, 

os usuários do Doozo que passarem próximos a ele receberá uma notificação em 

seu aplicativo. 

A campanha informativa gera notificações que contém galeria de imagens e 

campo de texto. 

A campanha promocional é relacionada a um produto que esteja a venda, 

contendo um campo de texto sobre informações do produto e outro sobre 

especificações. 

Por fim, a campanha personalizada trata-se de uma página Web 

disponibilizada pela grande marca associada ao Doozo. O estabelecimento terá 

dentro do portal web um campo de relatórios sobre cada campanha contendo 
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informações sobre sexo e faixa etária. Será possível compartilhar via redes sociais 

todas às notificações recebidas e o usuário poderá dar uma volta por dentro da loja 

e ter todas as informações que ele precisa sem necessitar do auxílio de vendedores. 

Outra vantagem é ser contemplado com uma promoção exclusiva feita pelo 

estabelecimento. 

 

4.6 PLANO DE MARKETING 

Com bases em informações referentes aos shoppings de Curitiba, segue as 

seguintes informações. 

4.6.1 Identificação Do Público-Alvo 

Abaixo a tabela mostra a identificação do publico-alvo nos shoppings centers de Curitiba com base 
em faixa etária e classes sociais, de pessoas de ambos os sexos. 

SEXO FAIXA ETARIA CLASSES 

Ambos Jovens entre 17 e 24 anos B e c 

 

Tabela 4 : identificação do público-alvo  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016 

 

4.6.2 Meio De Veículo e Comunicação 

Panfletos na própria loja com o iBeacons instalado, com mensagem de ação 

explicativa para informar o consumidor com conteúdos de  incentivo, motivação, e 

modo de usar, o que é o Doozo, se tem restrição, imagem e logo e principalmente a 

vantagem para os clientes baixar o aplicativo no celular, para que o consumidor 

conheça e baixem o aplicativo. 
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4.6.3 Custo Do Projeto 

 Em relação aos custos, como orçamento, custo para manter o produto, 

investidores, custos diretos e indiretos, o Sócio Diretor EvandroYakura, nos forneceu 

as seguintes informações:  

 Quanto ao custo total do produto, ou seja, o custo que o aplicativo Doozo tem 

para a Guizion labs próximo de R$425,00 reais de custo do Servidor, isso é variável 

conforme acesso de usuários.Com relação aos Domínios da URL é certa de R$ 

30,00 por ano e o Certificado SSL é certo de R$ 300,00 por ano. 

 

 Quanto a Manutenção e melhoria do doozo a Guizion labs tem poucas horas 

de serviço, por esse motivo, hoje no porte e tamanho da Startup não há custo algum. 

Em relação aos Funcionários, ainda é algo a ser analisado caso a Startup venha 

decolar precisaram de três funcionários para gerar renda. Uma pessoa para o 

comercial, uma para designer e outra pessoa para ser o administrador, totalizando 

uma folha CLT de R$12.500,00  

 

 De forma geral o Custo final pra Guizion referente ao ano de lançamento, ate 

o momento segue abaixo representados nas seguintes tabelas: 

  Custos Fixos Setembro Outubro Novembro TOTAL 

     Designer  R$3.000,00  R$3.000,00  R$3.000,00  R$9.000,00 

Prog. IOS  R$3.500,00  R$3.500,00  R$3.500,00  R$10.500,00 

Prog. Android  R$2.000,00  R$2.000,00  R$2.000,00  R$6.000,00 

Arquiteto Software  R$4.000,00  R$4.000,00  R$4.000,00  R$12.000,00 

Ger. Projeto  R$3.000,00  R$3.000,00  R$3.000,00  R$9.000,00 

Servidor  R$425,00  R$425,00  R$425,00  R$1.275,00 

Aluguel  

 

     R$1.500,00  R$1.500,00 
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Custos Variáveis         

Beacons  R$60,00    R$6.000,00  R$6.060,00 

Conta de Dev  R$250,00      R$250,00 

Dispositivo    R$2.500,00    R$2.500,00 

Vídeo      R$2.000,00  R$2.000,00 

DomínioSite      R$30,00  R$30,00 

Mat. Escritório      R$1.200,00  R$1.200,00 

          

          

       R$16.235,00 R$18.425,00 R$26.655,00 R$61.315,00 

Tabela 5: referente ao custo da Guizion Labs  

Fonte: elaborado pelos autores 

 Em relação ao Controle do Aplicativo, ou seja-os indicadores de como é feita 

a comunicação entre os lojistas e o clientes, o lojista que possui o iBeacons tem um 

portal Administrativo, onde ele mesmo pode alterar as promoções, somente a 

primeira vez a Guizion labs colocam a promoção para ele, ensinando a como usar a 

ferramenta.  

 Hoje o Dozzo necessita de atualizações para melhorarias da ferramenta, 

porem a empresa esta buscando captação de investimento para escalar a 

ferramenta. 

5 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
O Plano de comunicação do Dozzo esta focado para o B2B (Lojista), 

conforme abaixo observa uma linguagem técnica. 

 Portanto nota-se a necessidade de adequar a comunicação dos veículos a fim 

de alinhar a percepção e compreensão dos lojistas. 
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Figura 8: Folder com comunicação sobre o aplicativo          

Fonte: GuizionLabs,  2016.    

 
      

5.1 PROPOSTA  

Depois de levantado as informações de mercado sobre os shopping centers 

de Curitiba PR, a sugestão é escolher um shopping para realizar plano de promoção 

do produto dozzo para o publico do shopping. Com foco nos consumidores finais 

com objetivo de gerar demanda. 

Contratar 4 demonstradoras para fazer abordagens, panfletagem, tirar 

duvidas e explicar sobre o aplicativo referente a seus benefícios, local quiosque 

lugar estratégico no shopping com maior fluxo de pessoas. Durante 3 meses de 

Segunda a Domingo, 2 Demonstradora por horário, de manhã das 10:00 hs as 16:00 

hs e período da tarde 16:00 hs as 22:00 hs. 

Procurar investidor para pagar agencia que contrata as demonstradoras, 

material de comunicação folders, banner, plotagem do quiosque, instalação dos 

beacons nas lojas participantes, treinamento para lojista, suporte técnico, 

manutenção por conta Guizion Labs. 

 Contra partida o shopping somente fornece o espaço (Quiosque), objetivo é 

fazer uma parceria aonde todos ganham. O custo do espaço é responsabilidade do 

shopping mas os demais investimentos serão assumidos pela Guiizion Labs.  
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5.2 FOLDER DIVULGAÇÃO PARA CONSUMIDOR 

 
Nota-se que o gargalo da comunicação percebida pelas pesquisas indicou a 

necessidade de aproximar o aplicativo com os consumidores finais, ou seja, aquele 

que recebe as notificações de desconto.  O intuito  é atrair atenção e despertar o 

interesse gerando o desejo e ação de utilizar o aplicativo. 

Com foco no consumidor final, a comunicação tem que ser objetiva no folder, 

pois a pessoas não tem muita paciência para ler. Desenvolveu uma arte de folder 

para incrementar o plano de comunicação.            

 
 
 
                        Frente                                           Verso 
 

    
 

Figura 9: Folder com comunicação para consumidor final 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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5.3 INVESTIMENTOS PARA PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 
Realizado os orçamentos com gráficas e agencias de promoção e eventos abaixo 
tabela com os valores referentes aos custos: 
 
 

 

Tabela 6: Investimentos para proposta de promoção e divulgação do aplicativo. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
 

5.4 PLANO DE CONTIGÊNCIA  

 
Outra opção caso não seja possível implantar a proposta no shopping, deve-

se escolher uma loja ancora, exemplo: Renner, Riachuelo, C&A com fluxo de 

pessoas para propor parceria de negócio. A loja fica responsável pela comunicação 

e divulgação dentro do estabelecimento. A Guizion Labs com a responsabilidade da 

instalação dos beacons, manutenção e suporte técnico. 
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5.5 CICLO PDCA 

 

A fim de gerar um planejamento de todo processo, segue abaixo uma representação 

de todo ciclo do PDCA. 

 
 
 

 

 

 

Figura10: PDCA Proposta. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a estratégia de comunicação para atender as necessidades 

dos consumidores finais percorre na elaboração de folder além de ações em 

promoções e eventos em shoppings. 

Em outros países exemplo nos Estados Unidos é comum as pessoas utilizar 

aplicativos para receber descontos ou promoções, porem no Brasil precisa de uma 

mudança de cultura no comportamento das pessoas, para haver maior adesão 

desses aplicativos.  

Neste trabalho aborda o assunto gestão estratégia de marketing digital, o 

objetivo principal é desenvolver uma estratégia de comunicação voltada ao 

consumidor final os frequentadores de shopping centers de Curitiba, influenciando o 

consumidor a instalar o aplicativo de desconto, a metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica, ou seja, uma pesquisa de mercado. 

De acordo com os dados coletados pela pesquisa foi desenvolvido um plano 

de comunicação de marketing que será realizado nos shopping centers de Curitiba 

voltados ao publico alvo das classes B e C, a divulgação do aplicativo será via folder 

assim com o suporte de um quiosque disponibilizado pelo próprio shopping com  

promotoras para fazer abordagens das pessoas e explicar sobre o aplicativo 

incentivando a fazerem o download, e placas de identificação serão colocadas no 

próprio shopping informando que o local possui o Doozo ,ou seja, alertando os 

usuários a ligarem o Bluetooth de seus dispositivos celulares para usufruir de 

benefícios de descontos e promoções. 

Com este trabalho concluímos que sem comunicação não há retornos 

lucrativos, e não há negócios, tudo se baseia em torno do marketing utilizado para 

influenciar as pessoas, que estão cada vez mais adapta a novas tecnologias que 

supra seus desejos e necessidades. Com este aplicativo o consumidor terá muito 

mais do que desconto e sim um relacionamento de interação com o lojista. 
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APÊNDICE A – Entrevista Com Os Gestores 

A entrevista realizada com os gestores da GuizionLabs  mostra a ideia clara 

do negócio e o principal objetivo que buscam alcançar com o aplicativo Dozzo. 

Pesquisa realizada com Evandro Sócio Diretor da empresa. 

1) Porque escolheram comercializar produto Doozo? 

Resposta: Pela Inovação tendência 

2) Possui CRM? Banco de dados de seus clientes? 

Resposta: Para área comercial no momento não, possui banco de dados para 

setor financeiro. 

3) Quais seus principais concorrentes? 

Resposta: Tag Point localizada em Porto Alegre RS. 

4) A Empresa GuizionLabs tem planejamento estratégico? 

Resposta: Não, tem a noção e direcionamento, mas o aplicativoDozzo possui 
Business plan. 

5) Qual objetivo de empresa daqui 5 anos? 

Resposta: Revolucionar o mercado aonde atua. 

6) Pretende abrir mais escritórios? Quais cidades? 

Resposta: Abrir filial em Tóquio 

7) Possui força de vendas? Qual sua estrutura? 

Resposta: Não, sem estrutura o sócio diretor faz o comercial. 

8) Quais são os diferenciais, o cenário competitivo e o posicionamento 

pretendido? 
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Resposta: Tecnologia ibagon, não recebe trabalho por demanda, participa 

junto nos projetos e ideias inovadoras corre o risco junto com o parceiro. 

Posicionamento é prestação e criação com qualidade. 

9) Em quais segmentos de mercado empresa atua? 

Resposta: Varejo (Shoppings), logística desenvolver aplicativo para 

distribuição relacionada ao canal de vendas. 

10) Empresa possui departamento de marketing para fazer divulgação e 

promoção do produto? 

Resposta: Não, próxima etapa. 

11) Quais oportunidades de mercado a empresa está trabalhando, 

transformando em beneficio? 

Resposta: Analise e abertura de clientes para aplicativo Dozzo, pois no varejo 

não existe. E aplicativo Juazipara canal de vendas empresa no segmento de cartões 

de credito com recarga. 

12) Quais os investimentos nos próximos anos? 

Resposta: Ampliar e transformar o escritório com ambiente confortável 

parecido com a casa dos funcionários e sócios. 

13) Quais os pontos fortes? Analise interna 

Resposta: Expertise dos programadores. Experiência do Evandro em 

tecnologia, pois trabalho no Japão. 

14) Quais os pontos fracos? Analise interna 

Resposta: Organização e administração do tempo de trabalho no escritório e 

falta de planejamento da empresa. 

15) Há alguma ameaça para empresa? Analise Externa 
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Resposta: Devido uso abusivo por parte das crianças na internet e utilização de 

aplicativos em smartphones e tabletes e governo fazer campanhas publicitárias de 

conscientização para evitar uso desses programas. 
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APÊNDICE B - Questionário De Pesquisa Consumidor Final 

 

1 Como você fica sabendo das ofertas e promoções de suas lojas de preferências? 

(  ) Televisão (  ) Radio (  ) Panfletos (  ) Internet (  ) E-mail (  ) Outros 

2As lojas que hoje utilizam essas formas de divulgação atendem seus interesses? 

( ) Atendem Plenamente ( ) Atende Parcialmente (  ) Não Atendem 

3 Qual o seu interesse em receber por meio de um aplicativo no seu celular ofertas e 

promoções exclusivas das lojas que você esta próximo(a)? 

(  )  Muito Interesse (  ) Interessante (  ) Pouco Interessante (  ) Não Tem 

Interesse 

4Para usufruir deste benefícios em receber ofertas e promoções você baixaria esse 

aplicativo no seu celular? 

(  ) Sim (  ) Talvez (  ) Não 

5 Você considera que esta aplicativo te ajudaria no processo de decisão de compra? 

(  )  Sim (  )  Não (  ) Talvez 

6 As notificações deste aplicativo com as ofertas e promoções te estimularia a entrar 

na loja e comprar os produtos em destaque? 

(  )  Sim (  )  Não (  )  Talvez 

 

7 Você acredita que este aplicativo ajudaria a criar e memorizar a marca de um 

produto? 
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(  ) Sim (  ) Não (  ) Talvez 

8 Você acredita que com este aplicativo seria possível o lançamento de novos 

produtos? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Talvez 

9Quais os fatores que te levariam a não baixar este aplicativo? 

( ) falta de interesse (  ) espaço para download (  ) não usaria (  ) não seria útil 

(  ) outros 
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APÊNDICE C – Orçamento da Gráfica impressão Folders 

 

APÊNDICE D – Orçamento da Agencia PHRH demonstradoras 

 


