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Mais uma vantagem de ser um cliente
PLUS Contábil.
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Seja qual for o segmento de atuação do seu
negócio, ter um planejamento estratégico é
fundamental para o sucesso. Resultados
impactantes dependem de uma ótima sinergia entre os diferentes departamentos, que
devem ser orientados por um bom diagnóstico e plano de ação. Se você deseja melhorar a
performance da sua empresa, é interessante
se aprofundar no conceito de gestão de
marketing e entender como ele pode ser
aplicado. Boa leitura!
Fonte: Hubspot.com | Adaptado por: PLUS Contábil
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D O C O N C E I T O
À P R Á T I C A

O que é gestão de marketing e para que serve?
gestão de marketing é um processo sistemático de análise
dos mercados nos quais uma empresa está inserida. Ela
serve para que o gestor tenha sempre informações que
ajudem a identiﬁcar, entender e atender às diversas demandas, bem
como responder rapidamente às mudanças ambientais.
O marketing não se resume à publicidade e divulgação da marca, mas
é responsável pela pesquisa de mercado, deﬁnição de preços, design
de produtos, estratégias de distribuição, assessoria de imprensa,
dentre outras atividades. Permeia toda a empresa, englobando as
atividades de gerenciamento de processos, pessoas e estratégias, com
o objetivo de trazer valor para o mercado e cumprir metas e objetivos
organizacionais.
Enﬁm, o marketing faz com que todos os setores do negócio se
comuniquem e que todos os colaboradores estejam alinhados em
torno de objetivos comuns: a satisfação do cliente e a potencialização
do desempenho do seu negócio, contribuindo para que ele alcance
seus objetivos.

Como desenvolver uma gestão estratégica de marketing?
1. Diagnóstico
Nesse primeiro momento, é necessário fazer perguntas sobre como a empresa está se saindo no mercado: Quais são os pontos fortes? Quais são as
oportunidades perdidas? Como os concorrentes estão agindo? Esses questionamentos ajudam a entender a situação do negócio, possibilitando a
identiﬁcação dos pontos que merecem atenção e dos obstáculos a superar.
2. Planejamento
Com um bom diagnóstico, é mais fácil estabelecer um planejamento para o marketing da sua empresa. Essa etapa é essencial para o sucesso de toda a
estratégia. Você precisa deﬁnir o seu público-alvo, o mercado que será explorado e as ações que serão utilizadas para conquistar novos clientes.
Preocupe-se também com o calendário e com o que pode ser feito para aproveitar ocasiões especiais, como datas comemorativas e períodos que
apresentam uma demanda mais alta. Deﬁna prazos para que cada meta seja cumprida, o que ajuda a manter a equipe atenta e motivada.
3. Plano de ação
Divida os objetivos em planos de ações e metas, deﬁnindo cada processo que sua empresa precisa realizar para alcançar seu objetivo ﬁnal. Se este for
conquistar 100 novos clientes, por exemplo, é preciso deﬁnir quais processos serão aplicados para atingir esse alvo. Existem diversas alternativas que
podem ser utilizadas, como os exemplos de ações online e oﬄine a seguir:
No ambiente online, você pode:
1. Investir em conteúdos para blogs e redes sociais;
2. Criar campanhas de mídia paga, como anúncios da empresa no Google Ads, Facebook Ads, Instagram, entre outras plataformas;
3. Elaborar uma lista de contatos para fazer campanhas de e-mail marketing;
4. Organizar eventos online com proﬁssionais da área e se posicionar como autoridade diante do público.
No âmbito oﬄine, é possível:
1. Anunciar em jornais, revistas, rádio ou televisão com a intenção de alcançar um número maior de pessoas;
2. Criar panﬂetos ou outdoors que possam impactar um público mais variado.
Lembre-se de que, no geral, as campanhas oﬄine podem custar bem mais do que as digitais, além de não serem tão fáceis de mensurar (ROI). Por isso,
a reﬂexão sobre seu orçamento é essencial.
Algumas ferramentas que podem ajudar na gestão das redes sociais são o Hootsuit e a mLabs.
4. Acompanhamento
O acompanhamento dos resultados é tão importante quanto o planejamento e as ações. De nada adianta ter cada detalhe deﬁnido e planejado se
você não medir o sucesso de cada ação. É fundamental monitorar os processos a ﬁm de detectar o que está dando certo e o que precisa de ajustes.
Para isso, deﬁna alguns KPIs (Key Performance Indicators) que vão facilitar a análise dos dados. Você pode veriﬁcar o número de novos clientes, o
alcance das campanhas, o ROI, dentre outras métricas que sejam relevantes para o seu negócio.
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Dois pilares
para uma gestão
eﬁciente
Pessoas
As pessoas são parte fundamental da gestão de marketing, pois
é através da sua equipe que você consegue o desempenho
esperado em cada ação. Os proﬁssionais precisam de
valorização e motivação para trabalharem no dia a dia. Para
melhorar esse relacionamento, você pode utilizar algumas
estratégias:
1. People Analytics: Trata-se de uma ferramenta orientada a
dados que coleta, organiza e diagnostica informações sobre os
proﬁssionais da empresa. O objetivo é ajudar quem está no
comando a tomar decisões mais assertivas sobre seus
funcionários ou força de trabalho. Busque por People Analytics
no Google, conﬁra as plataformas disponíveis, bem como
artigos em blog que podem lhe ajudar aprofundar no assunto.

Tecnologia
A tecnologia é fundamental para o sucesso nas ações
de marketing, pois é capaz de simpliﬁcar e automatizar
vários processos, conferindo agilidade e eﬁciência na
comunicação com prospectivos clientes. Conﬁra duas
recomendações tecnológicas importantes:
1. Automação de marketing: Trata-se da utilização de
tecnologias para automatizar processos com a
ﬁnalidade de ganhar eﬁciência e escalabilidade, sem
perder o relacionamento personalizado com os
potenciais clientes. Assim, ferramentas se encarregam
das tarefas mais burocráticas, como enviar e-mails
automaticamente a partir de ações de usuários, criar
ﬂuxos de trabalho e fazer testes A/B, facilitando o
trabalho da equipe.
2. Integração entre setores: A integração entre
marketing e vendas é fundamental para que o
negócio ﬂua de modo produtivo. Com softwares de
CRM, é possível compartilhar os processos e principais
informações, sendo que cada equipe pode facilitar o
trabalho da outra, gerando mais resultados para a
empresa.
Ferramentas sugeridas: Hubspot e Mailchimp.

2. Campanhas de incentivo: São ações estruturadas que têm
como objetivo motivar a equipe, aumentar a produtividade e
potencializar as vendas. A intenção é incentivar os
colaboradores para que se engajem, visando a otimização dos
lucros e reconhecendo aqueles que se destacam.
3. Metas: A deﬁnição de metas é importantíssima para que a
gestão de marketing funcione. Encontrar objetivos adequados
pode aumentar suas chances de sucesso nos negócios. Uma
boa forma de deﬁnir as metas é utilizar a metodologia SMART,
que indica que os objetivos precisam ser: especíﬁcos (Speciﬁc);
mensuráveis (Measurable); alcançáveis (Achievable); relevantes
(Relevant); e temporais (Time-based).

Fortalece o posicionamento e a reputação do negócio
Uma boa gestão de marketing melhora a forma como a empresa é
vista pelo consumidor e a diferencia da concorrência, deixando claro
seu posicionamento no mercado.
Aumenta a ﬁdelização dos clientes
As estratégias de marketing não são importantes apenas para
conquistar novos consumidores, mas também ajudam a ﬁdelizar
clientes. Vale a pena investir para manter quem já está negociando
com você – é mais fácil e barato, com excelentes ganhos no longo
prazo.
Potencializa o ROI
O ROI (Retorno Sobre o Investimento) revela o ganho obtido a partir
de um determinado investimento. O marketing começa no ﬁnanceiro
e este é um dos principais indicadores que uma empresa deve
acompanhar. O resultado de uma estratégia bem-consolidada é o
aumento dessa métrica.
Aumenta a captação de leads
Lead é o contato de um potencial cliente e o investimento em
marketing é importante para aumentar o número de leads da sua
empresa, aumentando a possibilidade de conseguir turbinar o
número de vendas e, consequentemente, o lucro.
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Como
alcançar
melhores
resultados?

lgumas estratégias podem ajudar sua empresa a alcançar melhores
resultados, ou seja, a obter mais eﬁciência. Conﬁra, a seguir, duas que
estão em alta no mundo todo (mas procure a ajuda de um proﬁssional de
marketing porque existem inúmeras alternativas e cada situação pede uma solução
diferente)!
Inbound Marketing
Trata-se de um conjunto de técnicas que proporciona a criação e o
compartilhamento de materiais especíﬁcos para um determinado público, que será
atingido de acordo com o que procura na internet. A intenção é atrair e conquistar o
público-alvo e os leads qualiﬁcados, ou seja, pessoas que realmente tenham
interesse nos serviços que a empresa oferece, seja em buscadores, como o Google,
seja nas redes sociais. Além de atrair, o Inbound visa manter um bom
relacionamento com essas pessoas.
Para isso, é preciso produzir conteúdo, seja em blogs, sites ou redes sociais, que
atenda às necessidades do seu público. Quanto mais interessantes e atualizados
forem os conteúdos, maior será a probabilidade de encontrar potenciais clientes e
melhorar os resultados da estratégia.
E-mail marketing
O e-mail ainda é uma ferramenta que traz muitos resultados ao se comunicar com o
público e está diretamente ligada ao Inbound. Por meio de uma estratégia de e-mail
marketing, é possível ter acesso a uma ampla seleção de contatos, que podem se
tornar futuros clientes desde que sejam nutridos da forma correta.
Para que essa abordagem traga os efeitos esperados, é fundamental segmentar o
público, já que nem todo lead está no mesmo estágio do funil. Isso pode ser feito
com o uso de ferramentas de automação, que permitem enviar conteúdo adequado
para cada momento do estágio de compra e diminuem as chances de erro, tornando
as campanhas mais eﬁcientes.
Boas ferramentas para auxiliar com Inbound Marketing e E-mail Marketing
são a RD Station e o Hubspot.
Uma boa gestão de marketing é essencial para o sucesso da sua empresa. Para
conquistar a alta performance nessa área, invista em um bom planejamento, no
gerenciamento correto dos recursos e pessoas e se prepare para alcançar os
resultados desejados, sempre utilizando as ferramentas mais adequadas.
Quem auxilia a PLUS Contábil no marketing é a PieReti Propaganda e
Marketing, que mantém uma política de benefícios para nossos clientes.
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