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Os Negócios de Impacto Social propõem resolver problemas reais, cen-
trado nas necessidades de pessoas, empresas e consumidores. O foco 
é social e não apenas no indivíduo. 

E o que o marketing tem a ver com isso? 

O Marketing, hoje, está centrado nos seres humanos, levando em con-
sideração as necessidades e expectativas deles. Com o marketing é 
possível inserir e posicionar uma empresa na sociedade, e este negócio 
deve estar alinhado aos conceitos que importam às pessoas que com-
põem a sociedade, como conceitos sociais e ambientais.
Com isso, saiba que a comunicação é fundamental para o posiciona-
mento da sua marca, seu Negócio de Impacto Social no mercado.

Boa leitura!

Introdução
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O branding e o marketing são essenciais para qualquer negócio, 
mas, quando temos um impacto socioambiental gerado, essas duas 
frentes ajudam a nortear seu modelo de negócio, suas ações e a 
metrificar todo o seu esforço.

Após ter conhecido o conceito de branding e marketing, saiba agora que 
um bom gerenciamento de marca aliado a estratégias de relacionamento 
com cliente resultará diversos benefícios para o seu negócio. Conheça 
abaixo alguns destes benefícios.

Maior visibilidade com a inserção do seu negócio no 
mercado com um posicionamento claro, passando 
seus valores e o quanto sua empresa está estruturada.

Branding é como você percebe a mar-
ca, é a construção e gestão de uma 
identidade alinhada à estratégia de 
negócio.
Já o Marketing está alinhado a toda 
a estratégia da empresa e é peça-
-chave em processos básicos como 
tração, relacionamento e gestão.

Definindo branding e marketing

Mas você sabe o que é branding e 
marketing

Alinhando cliente e negócio
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Após ter visto a importância em alinhar o cliente e o negócio, como rea-
lizar o branding, ou seja, como você deverá construir e gerir sua marca?

Confiança desde o início. Saber como o mercado vi-
sualiza o seu negócio é diferente de como você passa 
essa informação. Por isso, é preciso inspirar confiança 
desde o começo.

Fidelização de clientes. Quando os clientes entendem 
qual é a solução proposta e se identificam com ela, há 
uma maior confiança para fechar o negócio, espalhar 
para os amigos e crescer a base de clientes.

Possibilidade de obter investidores. Um investidor es-
pera de uma empresa, no mínimo, uma curva de cres-
cimento e estratégias de captação de clientes expres-
sadas de forma clara.

O passo a passo para construir sua marca

5



Para facilitar, a construção da marca pode ser feita em três passos. O 
primeiro é pensar no conceito do seu negócio. A seguir, é a experiên-
cia, que está relacionada a todo trabalho feito para chegar aos consumi-
dores. Por último, você deve pensar nas estratégias internas e exter-
nas para a gestão da marca. Para que você entenda melhor, a seguir, 
conheça detalhadamente cada passo.

Ao construir sua marca, o primeiro passo é pensar o conceito!
Para isso, você deve pensar e analisar bem seu negócio. Para te ajudar, 
pegue papel, caneta e escreva o que você acredita ser o DNA, a essên-
cia do seu negócio.

1º passo - O conceito do negócio
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Anote palavras que expressem o que você quer passar ao prestar o ser-
viço ou fornecer o produto. Possivelmente o DNA já está expresso na 
sua proposta de valor preenchida no Canvas!

Em negócios iniciais, comece com uma coleta de dados com seu públi-
co-alvo e os entusiastas. A união dessas informações se dará na análise 
SWOT, em que são listados os pontos fortes e fracos, as oportunidades 
e as ameaças. 

Saiba mais!

SWOT vem das palavras abaixo e possui os seguintes significados:
   Strengths ─ Pontos fortes 
   Weaknesses ─ Pontos fracos 
   Opportunities ─ Oportunidades 
   Threats ─ Ameaças

Levantados todos esses pontos, você deve continuar o trabalho de co-
criação fazendo um brainstorming do DNA da marca.

É importante que chame todas as pessoas que têm relação com a sua 
empresa. O objetivo é que todos esses profissionais de diferentes áreas 
colaborem com suas perspectivas. 

Com a proposta de valor em mãos, descreva como você quer se posi-
cionar. Aqui entra a responsabilidade social da empresa, por exemplo, a 
empresa será inclusiva, trará e incluirá a diversidade.

Tente responder as seguintes perguntas: 
   Como eu quero que as pessoas reconheçam o que faço?
   Como farei?



Para isso é preciso responder, respectivamente, às seguintes questões: 
   Por que a marca será construída?
   Para quem irei construí-la?

Retorne à construção do Canvas, revise o seu público-alvo, a proposta 
de valor e responda focado no que você quer construir no mundo. 

Agora, responda a seguinte pergunta: 
   Que diferença o seu negócio de impacto fará no mundo?

Neste primeiro passo você deverá definir e esclarecer três elementos: 
   O DNA da marca.
   O propósito do negócio. 
   O posicionamento do negócio na sociedade.

A partir destes três elementos, estabeleça as bases conceituais e men-
tais que direcionarão a construção e as estratégias de atuação da marca 
no mercado. Tendo isso em mente fica muito mais fácil pensar em nome, 
slogan e outros itens de comunicação.

A seguir, saiba mais sobre o segundo passo para a construção da sua 
marca. 

Para isso é preciso responder, respectivamente, às seguintes questões: 
   Por que a marca será construída?
   Para quem irei construí-la?

Retorne à construção do Canvas, revise o seu público-alvo, a proposta 
de valor e responda focado no que você quer construir no mundo. 

Agora, responda a seguinte pergunta: 
   Que diferença o seu negócio de impacto fará no mundo?

Neste primeiro passo você deverá definir e esclarecer três elementos: 
   O DNA da marca.
   O propósito do negócio. 
   O posicionamento do negócio na sociedade.

A partir destes três elementos, estabeleça as bases conceituais e men-
tais que direcionarão a construção e as estratégias de atuação da marca 
no mercado. Tendo isso em mente fica muito mais fácil pensar em nome, 
slogan e outros itens de comunicação.

A seguir, saiba mais sobre o segundo passo para a construção da sua 
marca. 

O segundo passo para a construção da sua marca é a experiência.
A experiência está ligada a todo o trabalho feito para chegar aos consu-
midores por meio dos sentidos.

2º passo – Experiência
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É nessa etapa que se constrói a percepção do público sobre a marca, 
considerando os sentidos, as emoções, as interações sociais, a cogni-
ção, o uso e a motivação. Mas como será isso?

Isso ocorrerá através de um conjunto de elementos que representam a 
marca visualmente. 

Trata-se desde a escolha das cores, das fontes de letras e das frases 
que serão usadas até o logo e as aplicações dele. 
A identidade é a cara da marca! É o que representará os conceitos e va-
lores do negócio visualmente, assim, é preciso uma comunicação visual 
bastante expressiva. 

O terceiro passo para a construção da sua marca envolve estratégias 
internas e externas para a gestão contínua da marca. É o seu plano de 
ação.

3º passo – Estratégias 
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Há diversos aspectos a serem implementados em Negócios de Impacto 
Social, como entender, definir e saber implementar o branding TXM e 
saber quais são os quatro pilares do marketing. Além disso é importante 
entender as estratégia go-to-marketing, o marketing 4.0, o marketing di-
gital, os canais de tração e o bullseye.

As estratégias são construídas a partir da conceituação do DNA da mar-
ca e alinham conceitos para fortalecer a presença e contar a história que 
você quer passar. 

Para isso é preciso pegar o resultado de todas as etapas anteriores e 
ver quais serão as aplicações nos diferentes suportes midiáticos pre-
tendidos. Essa gestão é permanente, ocorre enquanto o negócio existir, 
levando em consideração as tendências e inovações do mercado. 

Então, saiba que é preciso ter um planejamento muito claro do que se 
espera conquistar para começar a definir as estratégias de marketing.

Aspectos específicos para implementar nos Negócios 
de Impacto Social



Inicialmente é importante saber que a estratégia de marketing dá supor-
te ao planejamento estratégico da empresa e ajuda você a definir como 
vai atingir seus consumidores e aumentar a competitividade.

Qualquer estratégia de marketing começa com os famosos quatro pila-
res definidos por Philip Kotler. Os quatro pilares são: produto, preço, 
praça e promoção. Abaixo, saiba mais sobre estes pilares, que também 
são chamados de 4 Ps do marketing. 

O Produto se refere a qualidade, a inovação e a 
satisfação do consumidor frente a sua solução. Ele 
deve estar focado no impacto socioambiental. Aqui 
estará todo o diferencial da sua marca.

O Preço vai além do que a palavra diz. Mais do que 
definir o quanto custa o seu produto ou serviço é fa-
zer ligação com o posicionamento do seu negócio e 
a percepção do público perante sua marca. O preço 
deve estar alinhado com a realidade econômica na 
base da pirâmide e na utilização consciente da ca-
deia de produção.

A Praça se refere aos meios que o seu consumidor 
usará para chegar até a sua solução. É onde seu 
produto será vendido, que engloba o atendimento e 
a logística envolvida. A praça deve envolver a comu-
nidade, como você chegará ao seu consumidor, por 
exemplo, pela internet ou através dos líderes comu-
nitários locais.

Estratégia de marketing
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Entenda agora o que é a estra-
tégia Go To Market.

Go To Market, traduzindo para o 
português, seria algo como ir ao 
mercado.
Esta estratégia permite que você 
tenha um plano de ação estrutura-
do. Nesse plano será necessário:

E como traçar estratégias de comercialização, comunicação, distribui-
ção e fidelização?

Para isso, é importante que você volte ao seu Canvas preenchido e ini-
cie respondendo as seguintes perguntas:

Definir o mercado-alvo.
Determinar a estratégia de preços.
Definir os canais de distribuição e comercialização que serão usados 
para atingir o público-alvo.

A Promoção está diretamente ligada à publicidade e 
propaganda. Ela deve ser pensada para alcançar o 
maior número de pessoas possíveis, como em mer-
cados tradicionais, mas visando aumentar o impacto 
causado.

Estratégia Go To Market 
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O que você está vendendo?
Para quem você está vendendo?



Como você vai atingir seu público-alvo?
Em que canais você vai promover seu produto ou serviço?

Essas não são perguntas simples de responder. Fique atento à neces-
sidade de ter uma proposta de valor bem definida e constantemente 
testada, desde o início. É ela quem vai orientar o seu público-alvo e, só 
a partir daí, será possível planejar como alcançá-lo e por quais canais.

Negócios de impacto se propõem a resolver problemas reais, centrado 
nas necessidades das pessoas, empresas e consumidores, que cami-
nham lado a lado. Passamos, portanto, do foco no indivíduo para o so-
cial, compartilhando experiências e influenciando democraticamente a 
decisão de compra.

Nesse contexto, há duas linhas que você pode seguir, a do outbound e 
do inbound marketing. 

O outbound marketing é aquele que vai atrás dos clientes por vias tradi-
cionais como propagandas de rádio e TV, flyers e panfletos, telemarke-
ting, entre outros. 

O inbound marketing, ou marketing de atração, é aquele em que o ob-
jetivo é despertar o interesse do cliente pela sua empresa.

O outbound e o inbound marketing
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O inbound marketing nasceu com o crescimento da internet, fazendo 
com que o marketing digital ganhasse força, principalmente por possibili-
tar que toda empresa com um bom conteúdo alcance seu público on-line.

É importante frisar aqui que uma linha não exclui a outra. Dentro da sua 
estratégia de marketing você deve analisar qual faz mais sentido para o 
seu negócio.

E como obter bons resultados? Comece desenhando a jornada de com-
pra do seu cliente e o funil de vendas.

Na jornada de compra, todo cliente passa por quatro etapas, em maior 
ou menor intensidade. Veja essas etapas e saiba mais sobre elas clican-
do nas setas abaixo. A seguir, você terá a oportunidade de conhecer o 
funil de vendas. 

Aprendizado e descoberta - A primeira etapa que o 
cliente percorre até fechar a compra é a do aprendi-
zado e descoberta. No início, o consumidor não sabe 
muito bem que tem um problema ou necessidade.

Reconhecimento do problema - Após o aprendiza-
do e a descoberta, vem o reconhecimento do proble-
ma. Aqui o consumidor começa a pesquisar e estu-
dar mais o problema e ir atrás de soluções para ele.

O cliente e a compra
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Consideração da solução - A próxima etapa da jor-
nada é a consideração da solução. Após pesquisar, 
o comprador mapeia algumas soluções possíveis e 
começa a avaliá-las.

Avaliação e compra - A última etapa é a avaliação e 
compra. É aqui que seu produto ou serviço entra como 
uma solução ao problema, e, com o valor que o seu 
negócio carrega, passa para a avaliação de compra, 
que é quando ele finalmente passa a ser seu cliente. 

O funil de vendas 
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Mas como fazer o seu cliente passar por toda a jornada de compra? Com 
o auxílio do funil de vendas, que se trata de ações definidas para ajudar 
o consumidor nesse caminho. 

O funil é compartilhado entre as áreas de marketing e vendas, sendo 
cada uma delas responsável por etapas específicas.

Em geral ele é dividido em quatro partes. Observe o funil ilustrado ao lado 
e acompanhe a seguir como é essa divisão. 

Primeiro, no topo do funil, estão os visitantes que chegam ao seu site, 
por exemplo, mas ainda estão nos primeiros passos da jornada de com-
pra e não sabem muito bem para onde vão.

Depois, no meio do funil, há os chamados leads, que são as pessoas in-
teressadas em solucionar o problema.

Em seguida, estão as oportunidades, que são relacionadas às pessoas 
interessadas em solucionar o problema da forma que você oferece, ou 
seja, já sinalizaram que querem o seu produto.

No fundo do funil, finalmente, há os clientes. Ao realizar a primeira venda 
para a oportunidade, ela se torna um cliente.

Saiba que para atrair cada vez mais pessoas para o seu negócio, o conte-
údo produzido faz grande diferença. Esse conteúdo pode estar disponível 
em diferentes formas, como posts de blogs, vídeos, materiais ricos, como 
e-books e webinars e em todos os outros canais que você está presente. 

Conheça a seguir alguns canais de tração, ou seja, algumas formas de 
atrair pessoas para o seu negócio. 
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Canais digitais de tração
Conheça abaixo alguns canais digitais para atrair pessoas para o seu 
negócio.

Estar presente nas redes sociais é o primeiro passo 
para qualquer empresa. Devido ao grande número de 
usuários, as redes são o caminho mais fácil para o 
público encontrar informações e interagir com a sua 
marca. Utilize as personas desenhadas na aula de 
canvas para definir em quais mídias sociais você deve 
estar presente e qual a linguagem que será utilizada. 
negócio.

O e-mail marketing é o e-mail enviado a um poten-
cial ou atual cliente. É preciso cuidado ao utilizar este 
canal, pois o mau uso do e-mail pode fazer com que 
ele caia no spam e com que esse potencial cliente não 
fique animado com a sua marca. O sucesso do e-mail 
Marketing é diretamente relacionado à linguagem e ao 
apelo visual aplicado. Em comparação com outras for-
mas de marketing digital, o e-mail marketing é conside-
rado um dos mais baratos e, além disso, através dele 
você consegue acompanhar e medir os resultados.

SEO significa Search Engine Optimization, ou otimiza-
ção de busca em português, e busca adequar os sites 
ao máximo de critérios que o Google leva em consi-
deração. Tudo o que for feito dentro do marketing pre-
cisa ser testado com o objetivo de encontrar a melhor 
maneira de conversar com seu público, chegar a ele 
e convertê-lo em clientes. E uma das maneiras mais 
utilizadas para encontrar algo é através do Google.



Link Patrocinado - Outra forma de estar no topo da 
busca é através de anúncios, geralmente pago por 
cliques, como um leilão inverso. Quanto mais pesso-
as clicarem no seu anúncio mais barato fica o clique, 
se poucas pessoas chegarem no seu site através do 
anúncio, quer dizer que o Google terá que se esforçar 
mais, mostrar a mais pessoas, por mais tempo e isso 
custará mais caro.
Esse tipo de canal é chamado de link patrocinado, 
que é uma das formas de atrair visitantes qualificados 
e despertar interesse para direcionar para seu site.  

Fique atento! O objetivo, com as redes sociais, o 
marketing de conteúdo e outras frentes, é ter uma pre-
sença online que reflita a jornada de compras do visi-
tante, que eduque sobre problemas e oportunidades e 
gere valor para o seu produto ou serviço. 
É preciso, portanto, conhecer a fundo a jornada de 
compra e identificar em qual ponto o seu negócio está 
falhando.

Por ser o principal canal de busca e estar entre os pri-
meiros resultados, o Google faz uma grande diferen-
ça nesse processo. O marketing de busca tem como 
objetivo fazer com que o seu negócio seja privilegiado 
e apareça com prioridade para aqueles que buscam 
por algo relacionado a ele na internet. Todos os dias 
o Google recebe mais de 100 bilhões de buscas, por 
isso há centenas de fatores que ajudam a determinar 
se um site deve ou não estar nos primeiros lugares. 
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Outros canais de tração 

Até aqui você teve a oportunidade de ver que o marketing proporciona 
alguns meios de atrair pessoas para o seu negócio. Além dos já citados, 
como blog, e-mail marketing, SEO e links patrocinados, há outros canais 
de aquisição que podem ser usados de acordo com a sua estratégia de 
marketing.

No off-line, a principal estratégia de outbound continua sendo a publi-
cidade, como, por exemplo, propaganda de TV, rádio e jornal, além de 
outdoors e busdoors, que é quando a publicidade está nos ônibus. Ape-
sar de não falar diretamente com o seu público-alvo, é uma importante 
forma de tração. 

Além destes, há o serviço de assessoria de imprensa, em que um pro-
fissional faz o relacionamento direto com a mídia, enviando informações 
relevantes da sua empresa que possam sair de forma espontânea.

Participar de feiras e eventos também é um importante meio de ser co-
nhecido, além de trocar informações e engajar mais pessoas. 



Utilizando o bullseye para atrair clientes

Com tantas opções de tração de clientes, qual delas você deverá utilizar? 
Para saber qual delas dará mais resultado, trabalhe através de alvo, que 
é o processo chamado bullseye. Este processo é composto por três eta-
pas.

A primeira etapa é fazer um brainstorm. 

Você deverá pensar em estratégias para atuar nos possíveis canais que 
irá utilizar. Para isso, responda às seguintes perguntas: 

Se você fosse anunciar off-line, onde seria o melhor lugar? 
Se você for escrever, qual seria o conteúdo ideal?
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Em seguida, imagine como seria o sucesso em cada canal. Listados os 
possíveis canais, especifique a estratégia de cada um e priorize-a. 

O próximo passo no Bullseye é testar.  

Essa palavra deverá estar presente em toda sua vida empreendedora, 
pois testar é um procedimento fundamental para qualquer negócio. Co-
mece pelos testes mais baratos nos canais que parecem mais promis-
sores. 

O terceiro e último passo no Bullseye é concentrar-se no seu canal 
principal. 

Se tudo correr bem, um dos canais de tração que você testou produziu 
resultados promissores. Nesse caso, você deve começar a dirigir os seus 
esforços de tração e recursos para este canal, ou seja, você acertou o 
alvo, encontrou seu canal principal e pode explorar toda a complexidade 
dele para trazer cada vez mais clientes ao seu negócio.

Como você pôde ver, branding e marketing são essenciais para qualquer 
negócio, mas, quando temos um impacto socioambiental gerado, essas 
duas frentes ajudam a nortear seu modelo de negócio, suas ações e a 
metrificar todo o seu esforço.

Esperamos que você tenha compreendido a importância do marketing 
e da comunicação para o sucesso do seu Negócio de Impacto Social e 
invista nessa área!

Conclusão
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