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Como usar bem 
sua verba de 

marketing

Marketing 01



O Sebrae-SP Responde é um ciclo de 
perguntas e respostas em que os 
empresários são estimulados a formular, de 
forma anônima ou não, questionamentos sobre 
determinado tema relacionado ao universo das 
micro e pequenas empresas. 

As perguntas são respondidas por consultores 
especialistas do Sebrae-SP e, posteriormente, 
este ciclo torna-se material de apoio e consulta, 
com orientações simples e práticas, para auxiliar 
empresários na gestão do seu negócio.
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Integre a divulgação

Comece integrando as várias ferramentas 
de divulgação. Hoje ninguém pode se dar 
ao luxo de ficar apenas com uma forma de 
comunicação, porque isso restringe sua 
abrangência e atinge apenas de 15% a 20% 
de possíveis clientes.

5 dicas diferentes, rápidas e 
práticas de campanhas integradas

 Folheto + carro de som 
+ take-one + e-mail marketing

Distribua folhetos de porta em porta nas resi-
dências e, ao mesmo tempo, peça para que 
o carro de som passe pelo local. 

Na mesma integração, deixe folhetos em 
displays take-one (pegue um), em parceiros 
locais (comércio não concorrente).

O mesmo folheto pode também ser adapta-
do para envio de e-mail marketing durante o 
período da campanha.

 Showroom + flyers

Se seus produtos permitirem, faça um 
showroom em uma instituição de ensino – 
faculdade – e distribua um flyer com promo-
ções da empresa. O mesmo esquema fun-
ciona também em grêmios de empresas.
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 Outdoor móvel: “carretinha” + 
folheto cooperado (propaganda 
cooperada)

É um outdoor com dimensões menores do 
que o outdoor comum, movimentado por 
um automóvel, motocicleta ou mesmo bici-
cleta. O roteiro deverá ser estudado detalha-
damente para ser o mais adequado às suas 
necessidades. Proponha aos seus fornece-
dores e/ou parceiros o rateio desse investi-
mento. No roteiro do outdoor móvel distribua 
os folhetos com sua promoção e também do 
fornecedor parceiro. Tente, em conjunto com 
seus parceiros, estabelecer critérios de vali-
dação desses investimentos.

 Roteiro points + newsletter 
(jornalzinho)

Normalmente, nas cidades médias e gran-
des existem roteiros de locais considerados 
points, como bares, teatros e clubes.

Distribua nesses points uma newsletter co-
operada com vários parceiros da cidade ou 

do bairro, ou até mesmo com diversos forne-
cedores. Nesses locais, há um público com 
o qual normalmente o contato não é muito 
frequente nas formas das mídias tradicionais. 
Provoque-o para visitar seu site ou sua rede. 

 Encartes em jornais ou revistas 
de instituições classistas + 
e-mail marketing

Exemplos: divulgação em jornais de sindi-
catos e associações classistas como OAB, 
CRM, CRO, CRP, etc.

Pequenos ou sofisticados, os encartes po-
dem ser inseridos em revistas ou jornais, ou 
ainda, serem enviados pelo correio. Podem 
ser isolados pela zona postal. São mais que 
um anúncio, pois você estará divulgando a 
um público bem específico. Aproveite e faça 
o envio do mesmo encarte para o e-mail 
dos associados.
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10 dicas de divulgação 
para vender mais

1. Marketing boca a boca: é a mais an-
tiga e ainda uma excelente forma de 
divulgar seus produtos e serviços. Es-
timule seus clientes atuais por meio de 
campanhas do tipo amigo indica amigo.

2. Degustação/demonstração do pro-
duto: você pode promover eventos 
com certa periodicidade e convidar o 
seu público-alvo para conhecer seus 
produtos/serviços antes de comprá-los. 
Funciona bem na venda de alimentos, 
bebidas, entretenimento, etc.

3. Viral marketing: utilize a internet para 
divulgar sua marca e seus produtos/ser-
viços em comunidades online, como o 
Facebook.

4. Feiras: praticamente há feiras para to-
dos os setores da economia. Você pode 
participar de algumas com o auxílio do 
Sebrae-SP sem investir muito.

5. Banner: esquema de divulgação visual 
em locais específicos que também pode 
apresentar bons resultados.

6. Faixa: verifique com a prefeitura os lo-
cais em que pode ser colocada.

7. Cartaz: ferramenta de comunicação 
com as ofertas do dia, da semana, etc., 
para ser fixada na frente da empresa.

8. Placas de sinalização de rua, lixeiras 
e bancos de praças públicas, recu-
peração de monumentos públicos: 
inciativas de divulgação que devem sem-
pre ter a presença da marca/logotipo da 
sua empresa.

9. Transporte público (ônibus e/ou me-
trô): permite uma elevada exposição, 
atrai mais facilmente a atenção.

10. Painel eletrônico: a sua mensagem 
mais durável.
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Importante: em toda comunicação 
que fizer não se esqueça de colocar 
sempre:

•	 Endereço e telefone da loja física.

•	 Endereço da loja virtual, da rede 
social e do seu site. 

Tome nota:
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Esta é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar 
você a melhorar cada vez mais o seu negócio. 
Nossa missão é estar sempre ao lado do em-
preendedor. Por isso, além dessas informações, 
também estamos à sua disposição nos nossos 
pontos de atendimento, no 0800, no site e nas 
redes sociais. Sempre que precisar de alguma 
orientação, ajuda ou apoio procure o Sebrae-SP. 
O Sebrae é o seu parceiro.

Fale com o Sebrae-SP!

Ivan Hussni
Diretor Técnico

Alencar Burti
Presidente


