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Introdução
Ter boas vendas é essencial para qualquer empresa,
contudo, não é uma tarefa simples de conseguir,
principalmente com o cenário econômico atual. Por este
motivo, é muito importante que as companhias promovam
estratégias de marketing eficientes no ponto de venda,
como forma de obter um diferencial na concorrência
e, ao mesmo tempo, conquistar e fidelizar clientes.
Para isso, as ações implementadas devem proporcionar
uma experiência prazerosa no consumo, utilizar
a segmentação com foco no público ideal, além
de identificar onde estão as possibilidades reais
de negócio. Pensando nisso, elaboramos este
post para orientar você nesse processo e auxiliar
na expansão do seu negócio. Acompanhe!
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Estratégias de marketing para aplicar no ponto de venda

ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA APLICAR NO PONTO DE VENDA

Nesse caso, é muito importante adotar as medidas
de marketing adequadas e voltadas para o ponto
de venda (PDV). Conheça algumas delas!

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Elaborar um planejamento estratégico é como
ter um ponto de partida para guiar todas as
ações realizadas na empresa. Seu foco é a visão
de futuro esperada, que direciona as práticas
do presente para gerenciar tempo, recursos e
energia aplicados à estratégia de negócio.
Esses propósitos são alcançados porque o
planejamento estratégico define aonde a empresa
deve chegar. Todas as etapas seguidas contemplam
ações conscientes e inteligentes, que consideram:
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ENTENDA QUAL É O PÚBLICO-ALVO DA EMPRESA
Para que as estratégias de marketing tenham o efeito esperado,
é imprescindível que conheça bem seu público-alvo, seus perfis,
características e comportamentos na hora de realizar uma compra.
Todos os aspectos como classe social, sexo, idade, entre outros,
precisam ser considerados para assegurar que o cliente se sinta à
vontade e seguro no momento de compra. Isso colabora com a sensação
de que aquele ambiente foi elaborado especialmente para ele.

DEFINA O LOCAL ADEQUADO
Ter uma boa localização é fundamental para qualquer negócio,
tendo em vista que influencia diretamente no público que vai

Outro fator importante é prestar atenção nos detalhes, por

frequentar o estabelecimento e na maneira como ela se relaciona

exemplo, rampas de acesso, iluminação das mercadorias,

com sua empresa. Dê preferência para os locais de fácil acesso

estacionamento e demais itens que oferecem comodidade para

e com maior trânsito de pessoas para expor seus produtos

os consumidores. Utilize bem o espaço para proporcionar a

e serviços, garantindo que seja visto sem dificuldade.

melhor experiência possível aos visitantes do seu negócio.
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APOSTE EM AÇÕES DE
MARKETING SENSORIAL

CONSTRUA A IDENTIDADE
DO NEGÓCIO

TENHA VENDEDORES
BEM TREINADOS

Além do aspecto visual da empresa, é

Seu negócio precisa ter uma identidade

De nada adianta investir em um

preciso dar atenção aos atributos que afetam

única, capaz de se destacar entre

ótimo ambiente, se os colaboradores

diretamente na experiência dos clientes.

a concorrência e estabelecer na

responsáveis pelo atendimento não

Pensando por esse lado, pode ser interessante

mente do seu cliente como algo

estiverem preparados para fornecer a

investir em medidas que impactem todos

diferenciado, independentemente

melhor experiência possível ao público.

os sentidos do consumidor: audição, visão,

do porte da sua empresa.

Esteja atento não somente à contratação
da equipe, mas também ao treinamento

paladar, olfato e tato, transformando uma
Ao determinar essa identidade, procure

e capacitação de todos, assegurando

fazer com que ela seja reconhecida

que eles sejam capazes de atender, tirar

Por exemplo, cuide do som ambiente

em cada ponto do negócio, como

dúvidas e surpreender os clientes.

do estabelecimento, visualização das

o layout do ponto de venda, canais

gôndolas, organização dos produtos. Além

de comunicação, site, divulgação

Tenha em mente que a agilidade em

disso, você pode utilizar aromatizantes,

nas redes sociais, entre outros.

resolver problemas e a empatia são

simples visita em uma experiência incrível.

qualidades tão necessárias como o

por exemplo, estimulando o bem-estar do
cliente pelo olfato. Uma boa experiência

Dessa forma, as chances de agregar

conhecimento técnico. Por isso, elas

aumenta suas chances de vendas.

valor à sua marca é muito maior.

precisam ser priorizadas em seu PDV.
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Como usar a segmentação para aumentar as vendas

COMO USAR A SEGMENTAÇÃO PARA AUMENTAR AS VENDAS

A tendência atual da segmentação de

Além disso, é possível criar conteúdos

Isso é realizado por intermédio da

clientes no marketing é focar em um nicho

acessíveis, que possam ser facilmente

produção de conteúdos pertinentes

menor e bem definido da população, que já

encontrados nos mecanismos de busca.

para atrair o possível cliente. Aproveite

indica quem é o público ideal da companhia.

Isso contribui para que sua empresa

essa oportunidade para sugerir que ele

Focar nessas pessoas significa identificar

apareça logo de início nas pesquisas

conheça melhor sobre outro assunto, que

as vontades, necessidades e preferências

realizadas pela sua persona.

aceite receber atualizações, materiais ou

dos clientes que não estão satisfeitos com
a concorrência existente no mercado.
Esse nicho é único e, por isso, é denominado
de “persona”. Essa persona é a representação

promoções do negócio ou que conheça

As pessoas que buscam aquilo
que desejam já sabem filtrar sua
pesquisa e identificar os conteúdos
que são bons ou não na internet.

aproximada do seu consumidor ideal, usando

melhor o serviço prestado pela empresa.
Todas essas ações levam à criação
de leads. Estas são as pessoas que
estão interessadas na companhia, nos

como base pesquisas de mercados, dados reais

Por isso, quando elas abrem uma página

e informações recolhidas de seus clientes atuais.

via web, querem informação de qualidade

produtos e serviços oferecidos.

e um produto ou serviço que atenda aquilo

Em outras palavras, a segmentação

A partir da identificação do nicho, fica

que precisam. O segredo do marketing

permite falar com o público de forma mais

mais fácil fornecer produtos e serviços

de conteúdo é atrair o cliente exatamente

assertiva e personalizada, aprimorando

que realmente atenderão as demandas

com a resposta de suas dúvidas ou

o relacionamento entre clientes e marca,

dos clientes desse segmento.

com a solução de seu problema.

resultando em um aumento nas vendas.
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BENEFÍCIOS DO
MARKETING
SEGMENTADO

CRIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOA RELAÇÃO COM OS CLIENTES
Por se tratar de um grupo menor de pessoas, é possível dar mais atenção à qualidade dos
relacionamentos. Conhecendo melhor os consumidores da empresa, você poderá produzir

O marketing segmentado

um conteúdo personalizado e, dessa forma, conseguir entregar um serviço ou produto sem

oferece vários benefícios,

erros. Esse fortalecimento, sem dúvidas, contribui para a fidelização dos clientes.

conheça a seguir os principais!

GANHO DE NOVOS CLIENTES
OFERECIMENTO DE UM
PRODUTO OU SERVIÇO
DIFERENCIADO NO MERCADO

Pelo fato da companhia estreitar o relacionamento com o cliente e propiciar uma experiência única a ele,
esse consumidor indicará a sua empresa para outra pessoa. Esta, por sua vez, se agrada dos serviços
e acaba compartilhando com conhecidos, expandindo, assim, a carteira de clientes do seu negócio.

Isso porque a atenção da
companhia está toda voltada para o

AUMENTO DA VISIBILIDADE

seu nicho. Assim, os concorrentes
não conseguirão competir com

Atender por meio do oferecimento de um produto ou serviço único no mercado, ter um

seu negócio, considerando que

canal de comunicação eficaz e conteúdos relevantes para esclarecer dúvidas. Tudo isso

quanto mais limitado o seu

aumenta a percepção do negócio, tornando-o único. Assim, haverá chances maiores de sua

mercado, menor a concorrência.

página aparecer em destaque nas buscas e, assim, ficar à frente na concorrência.
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Como identificar e criar oportunidades de negócio

COMO IDENTIFICAR E CRIAR OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

ESTEJA ATENTO AO SEU REDOR
Observar ao seu redor é um atributo básico
e útil para identificar novas oportunidades
de mercado. Procure conhecer as
pessoas, seus comportamentos,
seus problemas, demandas etc. Isso
é primordial para descobrir como
pode se reinventar nesse cenário.
Com todas as ideias postas no papel,
realize uma pesquisa e faça análises. Isso
Para realizar muitas vendas e ter um bom crescimento, é muito importante que você saiba identificar uma

porque é necessário que você tenha certeza

boa oportunidade de negócio. Estratégias para isso surgem a todo momento. Caso não saiba por onde

que seus produtos e serviços são eficientes

começar, separamos algumas práticas que podem ser implementadas para que esse processo se torne

para sanar as dores dos consumidores.

mais fácil e acertado. Existem muitas oportunidades no mercado, basta saber quais são. Para isso, confira

Não deixe de realizar um estudo de

as dicas que separamos.

mercado para mensurar as necessidades.
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IDENTIFIQUE MERCADOS DIFERENTES PARA OS
MESMOS PRODUTOS
Quando uma nova ideia aparece no mercado, é muito normal que
você reflita o porquê de não ter pensado nela primeiro. No entanto,
tenha em mente que criar ou reinventar algo, não é tarefa fácil.

Para alcançar esse cenário, é preciso um bom plano de negócio,
para saber como está a aceitação da sua ideia pelo público-alvo.
Esteja preparado também para uma reação da concorrência.
Para tanto, procure ter outras estratégias na manga.

DESCUBRA QUAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE
AGREGAM VALOR

Muitos empresários bem-sucedidos iniciaram seu empreendimento
aprimorando algo que já existia. Eles buscavam identificar o

Para encontrar novas chances de mercado pense em quais são

defeito do produto oferecido pelos concorrentes e exibir uma

os problemas que os clientes estão enfrentando. No entanto,

proposta diferente, que elevasse a qualidade daquele item.

em alguns casos, as pessoas não sabem o que precisam. É
nesse ponto que a sua criatividade precisa trabalhar.

Uma grande parte das companhias foi constituída com o objetivo de
melhorar a vida das pessoas e propiciar uma melhor experiências de

Se você compreende o comportamento da sua persona, conseguirá

compra. Casos assim auxiliam a movimentar o mercado, pois tanto o

oferecer um produto ou serviço que ele se interesse. Busque apresentar

empresário como o consumidor saem beneficiados, com mercadoria

algo novo ou encontrar respostas para os problemas ainda não

de melhor qualidade e serviços com preços competitivos.

solucionados. O importante é que você faça a diferença no mercado.
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MANTENHA UMA BOA REDE DE
CONTATOS

BUSQUE SE MANTER
ATUALIZADO

CRIE NOVAS OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO

Converse com pessoas do seu ramo

O mundo vive em constante

Criar algo que já existe, sem nenhuma inovação,

de trabalho. Faça contatos, participe

evolução. Por isso, sua base

só vai fazer com que você seja mais um na

de conferências, congressos e

de conhecimento deve ser

luta por espaço em um mercado competitivo e

workshops. Nesses eventos você

sempre atualizada. Aquele que

que não vai agregar valor para o consumidor.

pode fazer parcerias ou mesmo ter

não se atualiza, provavelmente,

Como já foi dito, fique atento ao mercado

bons insights para o seus negócios.

não conseguirá acompanhar

e apresente uma proposta diferenciada

essas mudanças.

para o público. Quanto mais interessante,

Por esse motivo, ter uma rede de

maiores são suas chances de sucesso.

contatos é essencial, pois isso possibilita

Seja proativo, procure se

que projetos saiam do papel, podendo

especializar, estar em contato

Tenha sempre contato com a tecnologia, estude

até encontrar um investidor que veja

com pessoas que podem lhe

sobre invenções, pesquise os produtos que

potencial na sua ideia. Para encontrar

acrescentar algo e pensar no

aparecem a todo momento e entenda o que

boas oportunidades, observe, registre

futuro. Não meça esforços para

está por vir. Pensando mais à frente, imagine

informações, avalie e comunique. As

encontrar essas oportunidades e

quais seriam os produtos e serviços projetados

melhores chances surgem a partir

usá-las para aumentar as vendas

para os próximos anos e, dessa reflexão, você

da capacidade de se diferenciar.

e expandir o seu negócio.

pode ter ideias inovadoras para investir.
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Conclusão
Neste conteúdo, vimos que para que as pequenas
empresas e médias conquistem um espaço no
mercado e aumente suas vendas, é essencial
observar a exigência atual do mercado. Isso é
essencial para ter ideias inovadoras. Tenha em vista
que a inovação é um processo, em que o empresário
deve analisar o mercado, mapear as necessidades e
criar redes de contato para alcançar esse objetivo.
De nada ainda ter uma ideia incrível, mas não
alcançar os possíveis clientes. Para isso, segmente
seu público com base dos estudos da persona:
busque entender suas preferências, seus hábitos,
suas necessidades. Assim, sua empresa terá
um relacionamento muito mais eficiente com os
consumidores, com maiores chances de fidelizá-los.
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SOBRE A SERASA
EXPERIAN

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian é responsável pela maior base
de dados da América Latina e oferece os relatórios mais precisos e eficazes do mercado.
Apoiamos empresas, empreendedores e consumidores em suas decisões de crédito e
oferecemos soluções para gestão de riscos, marketing e certificação digital.
Desde 2007 somos parte do grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de
informação. Por meio de nossas soluções tecnológicas e inovadoras, desvendamos o poder
dos dados para ampliar oportunidades para pessoas e empresas.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

