
3º MÓDULO 
DEPOIS DA TEMPESTADE, VEM
A BONANÇA?
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Se você é um empreendedor e o seu negócio está
passando por maus momentos, é necessário parar
para entender o que está acontecendo e reverter

essa situação.

Existe uma citação bastante antiga que diz que depois da
tempestade vem a bonança, e a ideia que ela nos transmite é a de

que, absolutamente, tudo passa. Por mais delicado que seja o
momento pelo qual está passando agora, saiba que um dia ele será

apenas uma lembrança em sua mente. Assim como as longas
tempestades antecedem dias ensolarados, você também irá voltar

a ser feliz. Acreditar nisso é importante para que se mantenha
resiliente e tenha força para superar todos os desafios.
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ESTUDO DE MERCADO 
Um estudo de mercado contribui para estimular uma cultura de inteligência comercial nos pequenos negócios,

dependendo do tipo da pesquisa, o próprio empreendedor poderá aplicá-lo.

 

 

 

 
Antes da abertura de um negócio o empreendedor precisa possuir clareza sobre as características, componentes e

necessidades do mercado que pretende atuar, ou seja, fazer uma análise prévia da capacidade de consumo dos

moradores de um determinado bairro ou região, de suas características e necessidades que motivam a compra:

variedade, qualidade, disponibilidade, preços, formas de pagamento, descontos, vitrine, localização, atendimento e etc.

 

 

 

 
RIGARAY (2000, p. 122) ressalta que os consumidores são expostos a uma infinidade de produtos, marcas e serviços

com diferentes apelos, o que conduz o empresário a posicionar-se de forma eficaz, ou seja, possuir um profundo

conhecimento sobre o público-alvo consumidor (hábitos, desejos, comportamentos e fatores de decisão, etc.), pois,

assim é possível entender como o consumidor pensa e quais são as suas prioridades.



Passo a Passo
O primeiro passo para iniciar um estudo é a definição

de um objetivo (exemplo: Conhecer
as Características mercadológicas que impulsionam

a compra de seus clientes, e os motivos que
provocaram a inatividade de um certo contingente de

clientes).
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Após definição do objetivo, é necessário selecionar o público a ser
pesquisado: 

 
         CLIENTE ATIVO : O cliente a ser pesquisado seria o que compra

de forma frequente em sua empresa 
 

CLIENTE INATIVO : O cliente que deixou de comprar em seu
estabelecimento a mais de 6 meses e que não possuem débitos com a

empresa
 
 

É importante definir o tamanho da amostra, ou seja, quantos
questionários serão respondidos.



Selecione como será a análise do
procedimento técnico. 

 
    
 
 
Para a pesquisa junto ao cliente ativo, sugere-se realizar
um levantamento/Survey (pesquisa que envolve
questionamento direto das pessoas cujo comportamento se
deseja conhecer), ou seja, aplicar a pesquisa a cada término
de um atendimento.
 
    A abordagem pode ser na saída ou na fila do caixa,
enquanto o cliente aguarda para realizar o pagamento. No
que se refere aos clientes inativos, sugere-se coletas de
forma direta por ligação via telemarketing, através de
questionário.                

 
Depois, elabore um roteiro com perguntas simples e

objetivas, (ah! faça um teste antes de aplicar junto ao seu
cliente). Após o teste feito, realize ajustes caso necessário

aplique junto ao público selecionado, e posteriormente faça
a tabulação e análise dos dados.
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Um alerta! Caso perceba que sua
empresa precisará de informações
mais técnicas orienta-se contratar

profissionais da área para sua
realização.

Como assim?

 



 
VANTAGENS:

 
Visão estratégica do negócio;

 
É fundamental para um bom desempenho nas

diversas fases do seu negócio;
 

Possibilita uma decisão comercial mais segura e
fundamentada.

 
Os estudos apontam tendências;

 
Melhor relação e comunicação com a clientela;

 
Direcionamento de campanhas promocionais;

 
Acompanhamento periódico do movimento de compras

por cliente;
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VANTAGENS:

 
Direcionamento de campanhas promocionais;

 
Acompanhamento periódico do movimento de compras

por cliente;
 

Direciona nas tomadas de decisões sejam elas de
curto médio e longo prazo;

 
Identificar cenários e tendências que o auxiliarão a

empresa definir suas estratégias de atuação.
 

Possibilita conhecer melhor a clientela
e característica de consumo, contribuindo para a

fidelização.
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Além de servir de instrumento para coletas de dados do
público alvo que irá revelar a motivação de compras em
seu estabelecimento, ajustando assim as estratégias de

gestão e marketing para manutenção de clientes ativos e
reativação de clientes de forma planejada.



 
PRODUCT MARKET FIT : O QUE É ISSO?

 
Product/market fit pode ser definido como um

produto que satisfaz a real necessidade do mercado
na qual você está inserido. O termo foi criado pelo

fundador da Netscape Marc Andreessen. Segundo ele,
três fatores decidem se uma startup vai ou não dar

certo: produto, mercado e equipe.
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Por isso é essencial desenvolver um
Minimum Viable Product (MVP) de início e,

em consequência, aplicar os demais
ensinamentos do Product Market Fit no

cotidiano da empresa.

Andreessen, que atualmente é investidor no Vale do Silício, acredita que se o
mercado é verdadeiramente grande ele precisa de um produto que resolva seus

problemas. Se não há um mercado grande, de nada adianta uma equipe
qualificada ou um produto bem feito, pois não há consumidores suficientes para

uma boa comercialização.



Por que isso é importante para o meu
negócio?
A ausência de um product-market fit geralmente demonstra que a
empresa está oferecendo um produto errado para o mercado errado. Por
isso, caso o empresário perceba que suas vendas estão sendo feitas de
modo forçado e se há dificuldades para tracionar a receita, é necessário
reexaminar o mercado e os produtos, visando oferecer uma compra mais
adequada.
Para isso, é necessário investigar sobre a frequência do uso do produto
pelo cliente, a dificuldade para vender o seu produto, a possível perda
do seu cliente para a concorrência e a atividade ou inatividade dos seus
funcionários em horário de atendimento.

Startup Connection . 2019 

Questões como essas são essenciais para descobrir se há ou não um
product-market fit.
Caso a resposta seja positiva, os sinais são claros: reações
espontâneas e favoráveis —
quando os clientes elogiam naturalmente o produto; frequência de
vendas — quando a recorrência e a frequência na utilização do
produto é alta; e por fim, uma baixa taxa de cancelamento — quando
as devoluções estão em níveis aceitáveis ou em processo de
diminuição.



O termo tração é utilizado muito para se referir
ao crescimento das startups, no entanto pode

ser utilizado para qualquer tipo de negócio,
afinal é um indicativo de crescimento, algo que

todo negócio busca, não importa se é um
negócio digital ou físico, se vende ou presta

serviço, todo negócio precisa de tração,
simplesmente não irá durar.
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GANHANDO 
TRAÇÃO

Tração no mundo dos negócios, é um indicativo de demanda por
um determinado produto. Se você possui um aplicativo mobile, seu
indicativo principal de demanda é o número de downloads, se o seu
negócio for uma pizzaria, é a quantidade de pizzas que você vende,
em outras palavras, se o seu principal indicativo está indo bem,
isso quer dizer que você está obtendo tração e o seu negócio está
crescendo, e no final do dia crescimento é o que importa.
 
 



OUR CORE VALUES

Vimos que apos um inicio de incertezas se bem planejado pode-se
colher bons frutos, que se deve fazer um estudo de mercado, um
product Market fit que assim ganhara tração.

RESUMO
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COMO
TER UMA EQUIPE

DE ALTA PERFORMANCE

ABORDAREMOS NO PRÓXIMO MÓDULO!!

O WhatsApp figura entre um dos principais protagonistas no meio
tecnológico quando o assunto é comunicação. Mas esse
crescimento não começou do dia para a noite: fundada em 2009
como uma simples startup logo cresceu rapidamente com a sua
ideia, incomodando as principais operadoras do mundo. A Google,
que sempre está de olho nas tendências do mercado rapidamente
percebeu que comprar o WhatsApp seria um ótimo negócio. Por
isso, em abril de 2013 a empresa decidiu fazer a oferta de US$ 1
bilhão. Muitos sites deram como certo o negócio, mas ele acabou
não chegando as vias de fato, já que os donos do WhatsApp
acreditaram que o valor era baixo demais, Com a compra pelo
Facebook, Jan Koum e Brian Action, criadores do Whatsapp
devem estar muito satisfeitos. Além de terem embolsado US$6.8
bilhões e US$ 3 bilhões, respectivamente, ambos
agora fazem parte do Facebook, empresa que haviam tentado
entrar muito antes do WhatsApp ter se tornado o fenômeno que é
hoje.

STARTUP STYLE


