
Cinco dicas para melhorar o 
endomarketing da sua empresa

Três passos 
para iniciar uma 

divulgação através do 
Buzz Marketing

O conceito do 
Marketing boca a 
boca é simples e na 
maioria das vezes 
acontece de forma 
natural e espontânea

Há algum tempo, o 
mercado perce-
beu que a prática 

até então inocente e na-
tural pode ser induzida a 
formar opinião de grupos 
específicos e esses, pos-
teriormente, geram notí-
cia e opiniões sobre suas 
experiências. Antes, ao 
divulgar um produto ou 
serviço de forma isolada, 
a consequência natural 
era gerar o marketing 
boca a boca, resultado 
de uma boa experiência 
ocorrida sem programa-
ção prévia. 

Agora, recebeu uma 
nova roupagem e passou 
a ser uma estratégia di-
recionada a públicos que 
podem ser considerados 
“chaves” para fomento 
de opinião em relação a 
sua experiência. Assim 
surge o Buzz Marketing 
que consiste em criar um 
boca a boca positivo em 
torno de um produto, 
transformando consu-
midores selecionados 
em veículos espontâne-
os de mensagem. Essa, 
a seguir, espalha-se 
em círculos concêntri-
cos, dos geradores de 
tendências, ao público 
consumidor.

O conceito de Buzz 
Marketing é originário 
dos circos que preci-
savam divulgar seus 
espetáculos e usavam 
de pequenas demons-
trações nas cidades para 
gerar movimentação e 
“falatório” sobre a novi-
dade e assim, garantir a 
curiosidade das pessoas 
em relação às atrações 
circenses.

Imagine então, que 
você tem um bom pro-
duto ou presta um bom 
serviço, com certeza 
alguém vai lhe indicar; 
porém, o desafio é man-
ter um padrão para ser 
sempre lembrado de 
forma positiva e contínua 
pela sua qualidade e não 
pelas suas deficiências.

É possível estimular de 
forma estratégica essa 
prática para gerar o Buzz 
Marketing:

 1) Reunir pessoas cha-
ve, podem ser de 
micro a grandes 
influenciadores, ou 
mesmo dependen-
do do seu negócio, 
líderes comunitá-
rios, pessoas que 
exercem algum tipo 
de influência sobre 
o público deseja-
do, essas pessoas 
selecionadas serão 
voluntárias e farão 
uso de seu produto/
serviço.

 2) Tão logo essas pes-
soas experimentem 
seus produtos/servi-
ços através de uma 
degustação bem 
elaborada, iniciam 
a fase de relato de 
experiência, e se 
no caso, for uma 
experiência posi-
tiva, isso pode ser 
reforçado, seja por 
postagens em gru-
pos de interesse 
virtuais ou físicos, 
assim logicamente 
será gerado o boca a 
boca positivo, dando 
maior crédito para a 
empresa e possivel-
mente aumentando 
as vendas.

 3) Com o tempo você 
terá conhecimento 
de seu mercado e 
as melhores formas 
de divulgação, es-
colhendo o público 
formador de opinião 
com mais assertivi-
dade. Imagine, por 
exemplo, que você 
seja um profissional 
de vendas de pro-
dutos de estética, 
ter o testemunho 
positivo de alguém 
que forma opinião 
perante esse mer-
cado. 

E, assim, gerando todo 
um “buchicho” ou “bur-
burinho” sobre seus 
produtos, logicamente 
sempre com a preocupa-
ção de obter comentários 
positivos, porque o con-
trário também funciona, 
mas nesse caso seria para 
acabar com seu negócio, 
portanto, caso opte pelo 
Buzz Marketing tenha 
certeza da qualidade 
sempre.

 
(*) - É coordenador dos cursos 

de Marketing e Marketing Digital 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Achiles Batista Ferreira Junior (*)
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Visibilidade do pro-
duto, facilitação de 
pagamento, logística 

e alcance da plataforma 
de venda são algumas das 
dificuldades que os lojistas 
enfrentam dentro da dinâmi-
ca web, e marketplaces que 
chegam com soluções inte-
gradas para essas demandas 
se destacam no mercado 
como uma boa alternativa. 

Algumas dessas plata-
formas, como a Conecta 
Lá, fundada este ano pelos 
empreendedores Fernando 
Schumacher, Cecília Bonelli, 
Filippe Mey e Caio Pontes, 
oferecem ao lojista diver-
sas ferramentas dentro do 
próprio marketplace, o que 
garante maior traquejo tan-
to na postagem do produto 
online quanto no pós-venda. 

Ao garantir certas etapas 
que normalmente deman-
dam maior trabalho ao 
vendedor, como logística e 
maior alcance dentro dos 

O momento é de resiliência nos negócios.
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Em meio ao cenário de incertezas que o mundo está 
vivendo por causa da pandemia e ao cenário econômico, 
as empresas enfrentam ainda o desafio de mais do que 
motivar seus colaboradores, conseguir engajá-los. Afinal, 
todos buscam profissionais comprometidos com resul-
tados, mas muitas empresas não se atentam ao papel e 
importância do endomarketing para ajudar nesse objetivo.

Segundo Rodrigo Bonissato, o diretor da Intramark, 
agência especializada em endomarketing e eventos, as 
ações de marketing interno devem ter como meta pro-
porcionar um ambiente em que os profissionais possam 
produzir mais e melhor.  Para isso, ele enumera cinco 
dicas de como otimizar as ações internas de uma empresa.
 1) Tenha o colaborador como foco - Endomarke-

ting é o marketing direcionado ao público interno 
da empresa, que tem como objetivo central focar 
nas pessoas para gerar resultados. Ao trabalhar o 
marketing interno você está trabalhando a evolução 
de seus funcionários, que são os principais respon-
sáveis pelo sucesso da empresa e precisam ser os 
primeiros a entender toda a sua atuação. 

 2) Trabalhe o endomarketing em várias frentes - 
Existem diversas formas de se fazer endomarketing e 
o ideal é utilizar mais de uma delas, trabalhando em 
várias frentes. Por exemplo, realizando ações com a 
finalidade de promover a interação do funcionário 
com a empresa, criando métodos motivacionais, 
eventos, treinamentos, premiações que mostram 
valorização do profissional, não apenas ao atingir 
metas, mas por comemorar mais um ano de empresa, 
por exemplo. 

 3) Alinhe suas ações com o propósito da empresa 
- O Endomarketing é feito para aumentar índices 
de produtividade, níveis de qualidade e alinhar o 
pensamento das pessoas à estratégia da empresa. 
Por isso, as ações precisam estar alinhadas sob a 
mesma cultura e objetivos. De uma maneira clara, 
a empresa precisa viver o que prega, pois, discursos 
vazios, sem aplicação prática, são percebidos pelos 
colaboradores e isso faz toda a diferença no dia a 
dia.

 4) Implante as ações de acordo com as necessida-
des da empresa - Para saber a melhor abordagem, o 
ideal é uma pesquisa com o time de RH da empresa e 
os funcionários solicitando feedbacks anônimos sobre 

As ações devem ter como meta um ambiente em que os 
profissionais possam produzir mais e melhor. 
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Venda digital exige estratégia e 
resiliência dos empreendedores
Apesar de soar como uma evolução natural para os players do varejo, vender online pode ser uma tarefa 
menos intuitiva do que aparenta

já traz a ele, intuitivamen-
te, as ferramentas que ele 
necessita para gerir as 
próprias vendas e escalar 
em curto prazo”, afirma Fer-
nando Schumacher, CEO 
da Conecta Lá. Em meio 
a um cenário econômico 
pouco favorável, cabe ao 
empreendedor ser também 
resiliente em meio às dificul-
dades, sem perder de vista 
o planejamento estratégico, 
elemento fundamental den-
tro do entendimento das 
próprias metas e esforços, 
que ganha força com o apoio 
de parceiros. 

“Para traçar melhores es-
tratégias de venda, o lojista 
precisa ter um suporte ade-
quado, que garanta a ele bom 
espaço de venda, facilidade 
para receber e uma logística 
que funcione, para então ele 
entender a melhor forma de 
crescer no mercado”, finaliza 
Schumacher. Fonte: (www.
conectala.com.br).

principais marketplaces do 
País (como Americanas, 
Mercado Livre, entre ou-
tros), a plataforma permite 
que o lojista foque em outras 
possibilidades de rentabili-
dade do negócio, economi-
zando custos e maximizando 
as vendas.

“O que nossa plataforma 
de marketplace oferta aos 
vendedores é algo inovador 

e permite um avanço no 
mercado sem precedentes. 
Ao se ver ‘livre’ de encargos 
burocráticos e processos 
normalmente custosos, o 
empreendedor pode en-
tender melhores formas 
de alavancar suas vendas, 
como a multicanalidade e 
outras formas de explorar o 
marketing digital. 

Uma plataforma integrada 

a empresa e ambiente de trabalho. Identificando as 
fraquezas fica mais fácil planejar uma ação persona-
lizada para aquele ponto de melhoria, ressaltando 
que o endomarketing é um processo contínuo e não 
pontual deve ser constantemente engajado com o 
público. 

 5) Mensure os resultados - Toda empresa que tem 
como objetivo otimizar seus resultados e aumentar a 
produtividade estabelece metas a serem atingidas e 
mensura seus resultados. No endomarketing isso pode 
ser feito por meio de comparações de desempenho 
antes e depois do engajamento de endomarketing, 
além de pesquisas de feedback dos funcionários em 
relação à empresa.

Os resultados destas ações se traduzem em um bom 
clima organizacional, perspectivas de carreira e identifi-
cação pessoal com a empresa e seu propósito, a motivação 
surge naturalmente. Os colaboradores ficam mais felizes e 
realizados e dão o melhor de si para crescer junto com a 
organização. Consequentemente, isso também gera uma 
melhora nos serviços e no atendimento aos clientes. Todos 
saem ganhando com essas ações: empresas, funcionários 
e clientes.

Fonte e mais informações: (https://intramark.com.br/).

Renato Stuart (*)

A pandemia trouxe um efeito 
devastador para a economia e isso 
também se refletiu na redução do 
volume de transações de M&A 
(fusões e aquisições). 

Porém, após cinco meses com 
números de transações inferiores 
à expectativa inicial do ano, o ce-
nário se apresenta mais favorável. 
Desde o dia 17 de julho, o risco 
Brasil fixou-se abaixo dos 300 
pontos, após ultrapassar a marca 
de 400 pontos em momentos de 
maior tensão nos meses de março, 
abril e maio. 

Com o cenário de maior previsibili-
dade, a expectativa agora é de que as 
negociações de fusões e aquisições 
possam retornar ao patamar pré 

pandemia até o final de 2020. 
A trajetória de queda do risco 

Brasil, também chamado de CDS 
(Credit Default Swap), traz um 
alívio para o mercado, uma vez 
que entre março de 2019 e feve-
reiro de 2020, a média do índice 
ficou em 216, enquanto entre 
março e julho deste ano, a média 
saltou para 337 pontos - aumento 
de 56%. 

Portanto, o retorno do CDS à 
casa dos 200 pontos indica maior 
tranquilidade dos investidores 
para procurar boas oportunida-
des de negócios, especialmente 
os estrangeiros que durante o 
pico da pandemia preferiram 
pausar sua atuação no mercado 
com a piora do grau de confiança 
do país. 

Obviamente as transações de 
M&A acontecem tanto em bons 
como em maus momentos eco-
nômicos, entretanto quando há 
maior volatilidade e incertezas, 
o investidor tende a postergar 
decisões de investimento - o que 
exatamente ocorreu durante o pico 
da pandemia.

No mesmo período, potenciais 
compradores também passaram 
a se questionar se conseguiriam 
sobreviver. Com o horizonte mais 
claro à frente, naturalmente o 
movimento de mercado volta a 
aparecer, ainda por cima quando 
temos uma taxa Selic em um pa-
tamar nunca antes visto.

Portanto, as companhias que já 
sentiram uma boa recuperação 
da rentabilidade devem sofrer 

menos impacto de avaliação em 
uma eventual transação, bem 
como aquelas que já disponham 
dos resultados consolidados (mês 
a mês) durante a pandemia e 
tenham alcançado uma recupe-
ração na margem de pelo menos 
80% em relação ao fim do ano 
passado e início de 2020.

Com isso, as empresas dispostas 
a iniciar uma negociação de venda 
conseguem explicar aos interessa-
dos que a pandemia foi um evento 
não recorrente e que não deve 
haver um impacto de longo prazo 
no negócio. 

Saem na frente também as 
companhias que se adaptaram 
às mudanças provocadas pela 
pandemia, enquanto modelos 
de negócios defasados com sério 

risco de perder relevância no 
mundo pós-pandemia tendem 
a serem penalizados na preci-
ficação.

O fato é que, a partir de agora, 
é fundamental que os empresá-
rios que conseguiram azeitar a 
operação acompanhem de per-
to os movimentos de fusões e 
aquisições em seus respectivos 
setores. 

Caso exista grande quantidade 
de compradores interessados 
no mercado e poucos players 
dispostos a se desfazer do negó-
cio, certamente essa é uma boa 
oportunidade para os empresários 
considerarem a venda.

(*) - É sócio da RGS Partners, uma das 
principais boutiques especializadas em fusões 

e aquisições de médias empresas do Brasil.

Mercado de M&A pode ser favorecido com maior 
previsibilidade da economia


