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Marketing para quê?
O marketing entrou no vocabulário do nosso quotidiano, ainda 
que nem sempre seja compreendido. Os gestores das pequenas 
empresas continuam a achar que o marketing é um luxo a que 
apenas as grandes empresas se podem permitir. Pensam que 
para as microempresas o objectivo deve ser produzir produtos 
tecnicamente bons e não desperdiçar dinheiro com o marketing. 
Erro!
Uma das grandes barreiras que levam os pequenos empresários 
portugueses a menosprezarem o marketing é a falta de conheci-
mentos e formação na área. No entanto, apesar das lacunas na 
formação, a realidade é que não é necessário ser-se um marketeer 
para pensar, formular e implementar o marketing na empresa e 
logo desde o projecto. O fundamental é interiorizar que a principal 
preocupação do marketing são os clientes, com as suas neces-
sidades e desejos!
Pensar o marketing é muito mais que as campanhas publicitá-
rias das grandes multinacionais. É olhar para o mercado, para o 
ambiente, e identificar as oportunidades que existem, olhar para 
os consumidores para perceber o que querem e precisam, como 
e onde querem ser servidos e quanto estão dispostos a pagar. 
Depois, ajustar a actuação da empresa ao nível do seu modelo de 
negócios, do produto ou serviço, do preço a praticar, das formas 
de levar o produto ao cliente e de como o comunicar. E isto é algo 

Pensar o marketing é muito mais que as campa-
nhas publicitárias das grandes multinacionais. É 
olhar para o mercado, para o ambiente, e identifi-
car as oportunidades que existem, olhar para os 
consumidores para perceber o que querem e pre-
cisam, como e onde querem ser servidos e quanto 
estão dispostos a pagar

que todos os empreendedores, gestores e empresários, inde-
pendentemente da dimensão das empresas, devem fazer!
Na realidade, o marketing é essencial para as microempresas 
porque estas são estabelecidas para satisfazer nichos do merca-
do mais estreitos e porque têm recursos financeiros escassos. 
Assim, o marketing ajuda a aumentar a probabilidade de sucesso 
dos pequenos projectos empreendedores.

Atenção ao mercado! Identificar as oportunidades
A pedra basilar de um novo projecto de empresa assenta na opor-
tunidade que é identificada. Um novo negócio baseado numa boa 
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oportunidade é meio caminho para o sucesso. Portanto, importa 
começar por compreender o ambiente externo – olhar para o am-
biente demográfico, económico, sociocultural, tecnológico, etc. 
Eventualmente, recorrer a estudos de mercado e analisar ten-
dências, lacunas, fontes de insatisfação, empresas concorrentes, 
produtos substitutos, níveis de preços dos rivais, perfil e prefe-
rências dos consumidores, para citar apenas alguns exemplos.
A observação de tendências é uma excelente forma de detectar 
oportunidades. Veja-se como a crise económica que vivemos ac-
tualmente pode potenciar novos negócios. Por exemplo, o menor 
poder de compra leva ao alargamento dos pagamentos através 
de crédito (mesmo de produtos que, tipicamente, não eram pa-
gos a crédito). Ou, ainda, serviços com uma filosofia low cost,
que foquem no volume de vendas e não na margem unitária. Sa-
bia que no Brasil é possível atestar o depósito do carro e pagar 
em prestações durante três meses?
Se olharmos para a sociedade portuguesa, verificamos que está 
a envelhecer. Nascem menos crianças e vive-se até mais tarde, 
como se vê na Figura 1. Há, assim, espaço para desenvolver 
produtos adaptados a cidadãos mais idosos. Aspectos tão ele-
mentares como uma embalagem de abertura realmente fácil 
para quem tem dificuldade em mover as mãos podem significar 
o sucesso do produto. Por outro lado, a imigração cresceu. Há, 
em Portugal, cada vez mais cidadãos estrangeiros com necessi-
dades específicas. Seja ao nível de questões burocráticas, como 
o reconhecimento de formação, seja ao nível de entretenimento, 
da gastronomia, da religião ou de outros factores culturais que 
procuram replicar, há oportunidades.

Figura 1. A população portuguesa em 1970 e 2060

Da oportunidade ao consumidor
Os consumidores são todos diferentes, únicos nos seus gostos e 
preferências. Para conseguir o principal objectivo do marketing, 
é essencial conhecer os consumidores. Saber, afinal, quais as 
necessidades dos consumidores. Só assim uma empresa po-
derá ter sucesso, se conhecer e satisfizer as necessidades dos 
consumidores. Estudar o mercado é, portanto, fundamental para 
construir uma oferta de valor, algo por que os clientes estejam 
dispostos a pagar. Em alguns casos, e alguns consumidores, 
valorizam critérios funcionais (por exemplo, um casaco para 
proteger do frio ou chuva), mas outros procuram satisfazer ne-
cessidades emocionais, de imagem e estilo ou status (o mesmo 
casaco de uma determinada marca pode transmitir uma imagem 
desportiva, jovem ou clássica, por exemplo).
Umas empresas vão estabelecer-se no mercado apostando na 
diferenciação dos seus produtos, outras tentam apostar nos cus-
tos baixos que transmitem aos seus clientes sob a forma de pre-
ços mais baixos que a concorrência. Todo o empresário enfrenta 
um dilema, o de decidir quais os clientes que se propõe servir. 
Dificilmente uma pequena empresa, com poucos recursos finan-
ceiros, humanos e técnicos, consegue servir todo o mercado. 
Ela precisa de escolher uma parte do mercado, o que designa-
mos por segmento de mercado – que é um conjunto de clientes 
com gostos, preferências, padrões de compra e/ou consumo, de 
rendimentos ou classe social relativamente homogéneo. Estes 
clientes, pelas suas semelhanças, podem ser servidos da mes-
ma forma. Se o segmento de mercado for mal escolhido, a empre-
sa pode não conseguir realizar o valor que se propõe oferecer e 
os clientes não comprarão.
Porém, o dilema não acabou. O empresário precisa de entender 
como é que vai distinguir a sua empresa das concorrentes. Ou 
seja, precisa de entender como se vai posicionar na mente dos 
seus consumidores. Por exemplo, algumas empresas têm uma 
característica distintiva que leva os clientes a escolhê-la em de-
trimento de outras: a durabilidade do Mercedes, o status de luxo 
desportivo de um Aston Martin, o sexy que pode ser a lingerie da 
Victoria’s Secret, a fiabilidade de um Toyota. É imperativo que o 
posicionamento seja certo e que a sua característica distintiva 
seja valorizada pelos consumidores: os consumidores querem 
que um fósforo seja fácil de acender, não que seja sexy ou que 
confira status.

Desenvolver o modelo de negócio
De nada serve identificar uma oportunidade se não soubermos 
como aproveitá-la. Para oferecer um produto pelo qual o cliente 
esteja disposto a pagar, é necessário desenvolver um modelo de 
negócio claro e objectivo. O modelo de negócio estabelece os tra-
ços gerais do funcionamento do negócio, as relações com clien-
tes e fornecedores, bem como a forma como é possível criar valor 
tendo em conta os pontos fortes da empresa.
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Há modelos de negócio realmente inovadores. Por exemplo, a 
empresa norte-americana eBay inovou no negócio dos leilões 
ao colocar em contacto vendedores e compradores, que vendem 
desde casas e obras de arte até objectos avariados e coleccioná-
veis de baixo valor. Mas as empresas não precisam de reinventar 
tudo. Devem observar o modo como se faz e introduzir pequenas 
mudanças. Os coleccionáveis de baixo valor já eram vendidos, 
mas em feiras de «antiguidades». 

As decisões de marketing e o marketing mix
A actuação do gestor ou empresário manifesta-se ao nível das 
quatro variáveis clássicas do marketing mix. Como referimos, 
marketing é mais que publicidade e pensar estrategicamente o 

marketing envolve decidir sobre: o Produto, o Preço, a Distribui-
ção e a Comunicação (Figura 2).

Figura 2. O marketing mix

O produto. Afinal, sem um produto a empresa não consegue sa-
tisfazer necessidades. É importante esclarecer que «produto» 
é um conceito vasto que inclui bens físicos, serviços ou com-
binações dos dois que visam satisfazer necessidades dos con-
sumidores. Para as micro e pequenas empresas é fundamental 
garantir que o produto oferecido gera efectivo valor aos clientes. 
Embora possa parecer óbvio, a nossa experiência denota que o 
foco se mantém mais frequentemente nos méritos técnicos do 
produto que nas necessidades que servem. Mas sem sempre ter 
a melhor ratoeira do Mundo atrai mais clientes do que ter apenas 
uma ratoeira funcional. O produto tem de estar ajustado às ne-
cessidades dos consumidores.
Pensar o produto vai para além das características técnicas, há 
um conjunto de benefícios e características adicionais a conside-
rar. Por exemplo, a embalagem, que é, frequentemente, o primeiro 
contacto que o cliente tem com o produto, deve ser apelativa e 
suficientemente informativa para que se perceba de que produ-
to se trata. O próprio tamanho da embalagem é importante: por 
exemplo, se o produto se destina a famílias numerosas, faz pou-
co sentido oferecê-lo em unidoses ou embalagens pequenas.
A criação de uma marca, embora seja frequentemente negligen-
ciada por micro e pequenos empresários, deve ser um esforço 
logo desde a fundação da empresa. A marca permite distinguir 
a empresa dos concorrentes e dar maior credibilidade ao produ-
to, além de que os consumidores estão dispostos a pagar mais 
por um produto com marca. Faça um exercício: quando vai ao su-
permercado está disposto a pagar o mesmo por um produto de 
marca branca que por um produto de marca «consagrada»? Em 
vestuário? Em cosmética?

O preço. É através do preço que a empresa obtém as suas recei-
tas e um eventual lucro. Mas é má política estabelecer o preço 
com base nos custos incorridos. Os custos definem o preço míni-
mo do produto, mas o preço não deve ficar refém dos custos de 
produção. Embora o preço não deva ser inferior aos custos – sob 
pena de prejuízos acumulados levarem à falência –, entenda que 
o preço é um instrumento estratégico. O preço deve reflectir o 
valor do produto para o cliente. Se os clientes estiverem dispos-
tos a pagar muito, o preço deverá ser alto. Se, pelo contrário, os 
clientes não atribuírem muito valor ao produto, o preço terá de 
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5 Questões para analisar o modelo de negócio:

1. Quem são os nossos clientes?

2. Quais as suas necessidades?

3. Como conseguimos satisfazer as suas necessidades? Que competências 

precisamos de ter para sermos reconhecidos?

4. Quais as actividades a desempenhar internamente? Quais subcontratar?

5. Quais os nossos parceiros de negócio?



ser baixo. Em suma, acabe com a prática de es-
tabelecer o preço dos seus produtos com base 
nos custos, acrescentando-lhe uma margem 
percentual.
Também na relação com a concorrência o pre-
ço tem um papel estratégico. Uma redução de 
preço por parte da concorrência não implica 
que o nosso preço se reduza também. É ne-
cessário avaliar que impacto tem essa descida 
de preço, como se vê na Figura 3. Apenas no 
caso de nos prejudicar, devemos contemplar 
todas as alternativas possíveis para combater 
a concorrência. Lembre-se que uma guerra de 
preços prejudica todos os envolvidos, sobretudo se forem micro 
e pequenas empresas.

Figura 3. A concorrência e o preço

Na definição do preço há ainda que ter em atenção o tipo de 
produto que a empresa oferece. Se for um produto único, exclu-
sivo, poderá ser alvo de consumo ostensivo, isto é, comprar um 
produto para «mostrar» a vizinhos, colegas de trabalho, amigos 
e familiares. Este parece ser um hábito enraizado na cultura po-
pular portuguesa que exige que seja cobrado um preço elevado, 
porque o preço alto é que comanda a compra. Aliás, note que é 
frequente os consumidores associarem preços baixos a produ-
tos de pior qualidade mesmo em bens que são commodities (por 
exemplo, o boato que gasolina mais barata é adulterada e de pior 
qualidade) – e, inversamente, associarem preços altos a bens de 
maior qualidade. Por exemplo, a diferença entre um estilista de 
alta-costura e uma costureira de bairro pode ser apenas o preço 
e uma marca. Até pode não haver correspondência entre o preço 
e a qualidade – este é o campo das percepções. Use-as, mas não 
abuse. Uma postura séria é essencial a longo prazo. Mas se tem 

uma oferta ímpar, e de valor, não receie cobrar 
preços mais elevados.

A distribuição. E como levar os produtos até 
ao consumidor (ou seja, qual o canal de dis-
tribuição)? Se optar por vender directamente 
aos consumidores, fica a conhecer melhor os 
seus clientes e retém margens que seriam 
do(s) intermediário(s), mas só vai conseguir 
chegar a uma pequena parte dos potenciais 
clientes. Em regra, a venda directa é mais 
apropriada para produtos de valor elevado. Se 
usar um ou mais intermediários, acede a um 

mercado maior mas perde parte do controlo. Geralmente, a venda 
indirecta é mais adequada a produtos de baixo valor unitário e de 
venda repetida. Por exemplo, é razoável vender um Ferrari direc-
tamente, mas não esferográficas descartáveis – estas precisam 
de distribuição extensiva.
Mesmo no caso das empresas prestadoras de serviços, a distri-
buição exige alguns cuidados. Por exemplo, se os serviços que 
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serão prestados necessitam de um contacto 
pessoal com os clientes, se o espaço onde 
os serviços são prestados é adequado, se a 
localização está adaptada à natureza do ser-
viço, se o local é acessível ao mercado-alvo 
escolhido. A distribuição é, portanto, mais que 
um problema de transporte de bens. É a forma 
de tornar disponível o produto e serviço aos 
clientes.

A comunicação. O objectivo da comunicação 
(onde a publicidade é a face mais visível) é dar 
a conhecer a clientes (actuais e potenciais) o 
produto oferecido, o seu preço e o local onde 
está disponível. Além da embalagem, deverá 
ter especial atenção a questões como a deco-
ração da sede ou o logótipo da empresa. Todas estas questões 
contribuem para a imagem da marca a criar.
Comunicar não exige ter publicidade na televisão. Tal não é possí-
vel para a maioria das pequenas e microempresas. Na realidade, 
a televisão permite atingir um mercado alargado, pelo que não 
traz vantagens a uma empresa dirigida a um segmento restrito 
de consumidores como, por exemplo, uma cidade. O café do bair-
ro precisa de anunciar na televisão? O restaurante do Sr. Xico?  
A retrosaria da D. Alice? Para a maioria das micro e pequenas em-
presas, a publicidade em jornais e rádios locais terá mais impac-
to no seu mercado-alvo, com um custo mais reduzido. Importa 
entender quais os meios de comunicação mais eficientes para o 
segmento-alvo.

O marketing e as novas tecnologias
Actualmente, os micro e pequeno empresários têm ao alcance 
uma poderosa ferramenta para o marketing: a Internet. Na Inter-
net pode estudar o que os clientes oferecem e como comunicam, 
analisar preços e fazer contactos a baixíssimo custo. Na verdade, 
a Internet suporta inclusive novos formatos de negócio e formas 
complementares de vender e fazê-lo para todo o Mundo. A Inter-
net pode ser uma montra aberta ao Mundo.
Veja as vantagens de ter uma livraria on-line em relação a uma 
loja tradicional. Há uma disponibilidade maior (a Internet não fe-
cha à noite nem nas férias, nem está limitada ao espaço de prate-
leira), um maior alcance (pode vender livros não só para a cidade 
mas para a região, o país e até para todo o Mundo) e custos me-
nores: porque não é necessário arrendar uma loja nem contratar 
vendedores e os próprios stocks são menores. Lembre-se, no 
entanto, que se pretender operar com uma loja on-line tem de 
garantir meios de pagamento electrónicos seguros e desenvol-
ver a logística que permita aos clientes fazerem as encomendas 
e depois fazer chegar o produto ao cliente rapidamente e ao mais 
baixo custo possível. 

Mesmo que se pretenda uma actividade on-
-line menos intensa, hoje é praticamente in-
dispensável uma presença mínima na Inter-
net. Muitos consumidores usam a Internet 
como primeiro meio de informação e triagem 
das ofertas disponíveis no mercado, pelo que 
todas as micro e pequenas empresas devem 
ter, no mínimo, uma página atractiva e de fá-
cil pesquisa.

Tudo num plano de marketing
É importante fazer um plano de marketing, 
escrito, que sistematize a orientação e im-
plementação de acções. A Figura 4 sintetiza 
as etapas principais em todo o processo.  
O início, como vimos, é a análise do mercado 

e do ambiente. Depois, escolher o mercado-alvo da empresa para 
poder definir a estratégia de marketing. Tomar as decisões sobre 
cada variável do marketing mix é a última etapa antes de imple-
mentar o plano de marketing e controlar a sua execução e corrigir 
eventuais desvios.

Figura 4. O planeamento do marketing

O plano de marketing não é imutável e pode ter de ser ajustado 
face a alterações, por exemplo, no que os concorrentes fazem. 
Se uma estratégia de marketing tiver sucesso, é provável que 
seja copiada por outros. Para uma micro ou pequena empresa, 
ser mais uma no meio de muitas é meio caminho andado para 
o insucesso.

Portanto: a reter
Utilizar o marketing nas empresas não é enganar os consumido-
res. Certamente não é fazê-los crer que precisam de um produ-
to inútil. Não é vender aquilo que produzimos. É compreender o 
consumidor, satisfazer as suas necessidades com uma oferta de 
valor e fidelizar o cliente. Só com vendas repetidas se pode obter 
maior rendibilidade que é, afinal, o objectivo de qualquer empresa. 
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