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Entre as principais ferramentas atuais demarketing naWEB, temos:

a) Website (hotsite) – sites especiais criados para campanhas ou produtos novos, chamados
hotsites.

b) E-mailmarketing – e-mails enviados para consumidores comnotícias ou promoções.

c)Marketing de busca – o SEM (Search Engine Marketing) consiste em oferecer conteúdo,
serviço ou produto ao usuário usando osmecanismos de buscas.

d) Marketing em redes sociais – as redes sociais são excelentes espaços para se fazer
publicidade. Anunciar nas páginas das comunidades que reúnem pessoas com interesses
comuns é algo que pode ser bastante eficiente em sua estratégia de comunicação naWEB.
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e) Publicidade gráfica – os banners e gadgets de diversos tipos e formatos foram
a primeira grande sensação da publicidade na internet. É uma ferramenta
importante para se comunicar com os internautas quando eles não estão
fazendo pesquisas nos mecanismos de buscas ou se relacionando nas redes
sociais.

f) Chats e fóruns – nos chats e fóruns pode-se estabelecer uma relação direta
com os usuários, permitindo que eles esclareçam as suas dúvidas com algum
representante da empresa ou que debatam entre si sobre um determinado
tema.
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g)Advergames– para algumas campanhas é interessante criar joguinhos
que façam o usuário interagir com umamarca ou produto específico. Isto é advergames,
ou publicidade através de jogos, que pretende usar o caráter lúdico dos jogos para criar
um bom relacionamento entre cliente e produto ou ainda para levar um produto ao
conhecimento do cliente.

h)Marketing viral – um caráter da internet é a sua descentralização e a possibilidade de
um ponto disseminar uma informação para vários outros que, por sua vez, a dissemina
para outros. Isso pode ser usado pelo marketing e, quando esses casos ocorrem, são
chamados de marketing viral. Geralmente são vídeos, imagens ou textos interessantes,
engraçadosou inusitados que um internauta compartilha com a sua rede de contatos.

Essas são apenas algumas das possibilidades que a internet oferece. Através delas é
possível desenvolver várias ações interessantes, capazes de gerar resultados bastante
positivos.
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A identificação dos recursos humanos, materiais e financeiros, necessários para
a produção ou prestação de um serviço também deverá constar no plano de
negócio, bem como as respectivas fontes para obtenção dosmesmos.
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O recurso humano se refere à qualificação e ao número de pessoas. Entre as principais
características, o profissional que desempenha esta função deve:

a) Escolher pessoas que supram as necessidades e carências da empresa, com
iniciativa e que sejam ambiciosas.

b) Sempre transmitir seu entusiasmo para os seus colaboradores.

c) Fazer com que os colaboradores se comprometam com aempresa.

d)Delegar autoridade, sem renunciar à responsabilidade.
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e) Treinar a equipe.

f) Não deixar faltar material de apoio para execuçãodas tarefas.

g) Estar sempre pronto para ouvir queixas e sugestões.

h) Promover encontros de confraternização.

i) Repartir ganhos e realizar os pagamentos emdia.
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O segredo da política de pessoal consiste em manter sempre os colaboradores
motivados. A motivação não ocorre somente através de maior remuneração.
Partindo do pressuposto que você contratará pessoas independentes e
ambiciosas, experimente delegar autoridade (a autoridade do funcionário não
suplanta a responsabilidade do empresário). Não perca a oportunidade de
demonstrar, sempre que possível, seu entusiasmo pelo empreendimento. Esta é
amelhor forma de manter os colaboradoresmotivados.
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Envolve espaço físico: metragem quadrada, pé-direito mínimo, ventilação,
iluminação e instalações mínimas (bancadas de suporte, isolamento termo
acústico, piso antiderrapante, revestimento anticorrosivo, etc.).

Estão inseridos aqui os insumos e demais materiais integrantes direta ou
indiretamente do processo, como é o caso do desenvolvimento da embalagem
do produto. A embalagem possui características de proteção para o produto e,
em alguns casos, compõe forte apelo àsvendas.
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Outros recursos necessários – planejamento do sistema de armazenagem e
distribuição física dos produtos; atividades de promoção, quando houver a
necessidade de desenvolver panfletos técnicos de vendas, baseados em dados de
testes e projeto; planejamento para futuras alterações do produto e do processo,
visando permitir modificações sugeridas pelosconsumidores.

Os recursos financeiros estimam o montante necessário para implantação e
operacionalização do negócio.
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O estudo de viabilidade econômica tem como objetivo avaliar o plano de
investimento a ser realizado, evidenciando a viabilidade ou a inviabilidade do
projeto. Algumas instituições financeiras solicitam que o estudo de viabilidade
econômica e financeira seja realizado com uma ferramenta da própria
instituição.
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