
OS SEIS PASSOS PARA O

DESENVOLVIMENTO DO

PROJETO DE INTELIGÊNCIA

DE MERCADO



“QUALQUER EMPRESA É CAPAZ DE CONTRATAR
UMA AGÊNCIA DIGITAL OU DE PROPAGANDA, MAS

POUCAS SÃO CAPAZES
DE DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UMA
ESTRATÉGIA SÓLIDA DE MERCADO, COM

RESULTADOS CONSISTENTES.”
José Luiz de Oliveira – OLIV
INTELIGÊNCIA DE MERCADO.



       Se a empresa possui um Planejamento do Negócio realizamos a

revisão do mesmo, na perspectiva do Marketing, usando o BUSINESS

MODEL CANVAS, em 3 reuniões com os gestores.

OS SEIS PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE
INTELIGÊNCIA DE MERCADO:

1 –1 –1 –   

(não havendo o Planejamento do Negócio atual,

podemos desenvolvê-lo com base na metodologia

ONE PAGE BUSINESS PLAN)



       A partir do CANVAS construímos o ponto de partida da Estratégia,

o Posicionamento, alicerçado nos diferenciais competitivos detectados.

Estes diferenciais são questionados e avaliados com base em estudo de

BENCHMARKING, junto a concorrentes e empresas referências do

setor de atuação (homologamos assim a coerência da Missão, Visão e

Proposta de Valor etc). Em reuniões com profissionais-chave no

relacionamento com clientes, pós-vendas, projetos, comercial etc.

2 –2 –2 –   



      Tendo clara a imagem a ser construída, e junto a quais segmentos,

iniciamos a definição de diferenciais competitivos específicos para cada

segmento priorizado. Iniciamos o levantamento de dados inter-

nos da base de clientes, para avaliar o potencial e a contribui-

ção no faturamento de cada um destes segmentos. Em reu-

niões com profissionais-chave no comercial e fi-

nanceiro etc.

3 –3 –3 –   



   Estudando cada segmento e o perfil dos decisores nas empresas

pertencentes aos mesmos, elaboramos o conjunto inicial de

problemas, dores, termos técnicos, palavras-chave, termos de busca

etc, que nortearão o planejamento especializado no GOOGLE

ADWORDS. Bem como os ajustes de SEO no Website. Em reuniões

com profissionais-chave no comercial e projetos etc.

4 –4 –4 –   



       Após o Website e a presença no Google bem estruturados,

partimos para as ações que atrairão clientes para nossa empresa,

anúncios online, redes sociais, e-mail marketing etc. Para isso,

definiremos claramente as Personas a serem trabalhadas em cada

frente de comunicação. Incluindo a definição e estruturação de redes

sociais ideais a serem utilizadas e o tipo de conteúdo a ser postado:

vídeos, artigos, infográficos, tutoriais etc. Em reuniões com

profissionais-chave no comercial, projetos etc.

5 –5 –5 –   



    Para otimizar constantemente os resultados, realizamos ações

como desenvolvimento de Cases de sucesso junto a clientes

atendidos, além do aprofundamento de argumentos de vendas, com

base em Estudos específicos de Spin Selling, entre outras futuras

ações. Em reuniões com profissionais-chave no relacionamento com

clientes, pós-vendas, projetos, comercial etc.

6 –6 –6 –   
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