
30 GRANDES IDÉIAS DE MARKETING 
PARA PEQUENOS NEGÓCIOS

COMO FAZER MEU NEGÓCIO 
CRESCER RÁPIDO

Descubra os erros comuns que impedem um negócio de crescer 
e saiba as três estratégias que você deve implementar em seu 

negócio para acelerar seu crescimento.



As Principais Dificuldades Do Crescimento 

1) Falta de Foco

- Sem foco, não dá pra fazer as coisas bem feitas e nem se destacar naquilo que faz.

Exemplo: o salão de beleza que quer fazer cabelo, depilação, tratamento de lazer, 

spa... ou seja, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, quando mal dá conta de fazer 

cabelo.

- O ideal é que você comece seu negócio com aquilo que faz melhor e só depois 

daquilo muito bem dominado, acrescenta outros serviços ou produtos.

- Outro problema do foco é querer atender todo mundo, não ter um público definido.

Exemplo: no salão de beleza, atender homens, mulheres e crianças. Muitos salões 

mal atendem com sucesso as mulheres, que são muito exigentes.



As Principais Dificuldades Do Crescimento 

2) Empreendedor Operário Ao Invés de Gestor

- É o empreendedor que quer fazer tudo, ou, o empreendedor que só quer fazer o 

produto ou serviço.

Exemplo do salão: o dono faz cabelo o dia inteiro e mais nada. Não cuida dos outros 

aspectos do negócio, como o marketing e o controle financeiro.

- O empreendedor não pode ser um faz tudo se quiser crescer. Quando ele é um faz 

tudo, limita o crescimento da empresa a capacidade dele de fazer as coisas: se ele dá 

conta de fazer mais, a empresa cresce, mas se não dá conta, a empresa pára.

- O empreendedor de verdade cria um time ao seu redor, onde o time faz e ele 

comanda, gerencia. Se você quer crescer, pare de ser operário e seja gestor.
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As Principais Dificuldades Do Crescimento 

3) Modelo de Negócio

- Se você tiver um modelo de negócio onde para faturar mais você precisa gastar 

mais, o negócio vai crescer muito mais lento.

Exemplo: no salão, para faturar 30% a mais você teve que investir 25% a mais em 

propaganda.

- Você precisa de um modelo de negócio onde fature mais ao mesmo tempo que 

corte custos. Ou seja, o faturamento deve crescer em proporção maior de que seus 

custos.

Exemplo: para faturar 30% a mais você só precisou investir 5% a mais em 

propaganda.

- Isso é possível de ser feito e veremos como a seguir.



O Que Fazer Para Crescer Rápido 

Para crescer mais rápido, você precisa ter o que chamamos de modelo de 

negócio escalável.

O que é isso?

É crescer significativamente suas receitas, sem igualmente crescer a sua base 

de custos.  É Fazer com que a receita cresça em proporção maior que os 

custos.

Ou seja, é fazer mais com menos. 

Parece um sonho, mas não é e muitas micro e pequenas empresas conseguem.

Para isso, existem algumas estratégias. Vou te dar três que eu considero mais 

importantes.



O Que Fazer Para Crescer Rápido 

1) Receita Recorrente

- Receita recorrente nada mais é do que vender mais para um mesmo cliente.

- Fazer receita com clientes já existentes sai mais barato e é muito mais fácil do que 

tentar atrair novos clientes.

- Você vai continuar atraindo novos, mas vai aumentar esforço nos clientes já 

existentes.

 Exemplo: no seu salão de beleza você faz cabelo. Que tal criar um pacote onde a 

pessoa paga um pouco mais e sai do salão com cabelo e unha feitos? Que tal vender 

os produtos que você usa no salão, como shampoos e hidratantes, para estes 

clientes que acabaram de fazer cabelo?



O Que Fazer Para Crescer Rápido 

2) Diminuição de Uso de Recursos

- Significa fazer mais do que você faz usando menos pessoas, menos energia 

elétrica, menos produtos e etc. 

- Diminuindo o uso de recursos você vai baixar despesas.

- Como? Alguns exemplos a seguir.

 Melhorar a eficiência energética da sua loja: trocar as lâmpadas comuns pelas 

econômicas, descobrir secadores de cabelo que consomem menos energia, etc.

  Troque o telefone pela internet e use o skype para fazer ligações. Sai infinitamente 

mais barato e a qualidade da ligação é a mesma.

  Anúncios: troque jornais, revistas e panfletagem por anúncios em redes sociais. 



O Que Fazer Para Crescer Rápido 

3) Diminuição da Customização na Entrega de Produtos ou Serviços

- Customizar é fazer da maneira que o cliente quer, é fazer único, personalizar.

- Clientes adoram produtores e serviços personalizados, mas o problema é que isso 

aumenta os custos e demanda mais tempo para ser feito.

- Portanto, tente diminuir a customização ao máximo e tente aumentar a 

padronização.

 Exemplo: restaurantes Spoleto. Você pode customizar seu prato, porém dentro de 

um padrão determinado. Portanto você pode escolher os ingredientes e a massa, 

porém os ingredientes devem estar na lista deles, você só pode escolher 12 e 

também só pode escolher as massas da lista, que são umas 5 ou 7.



COMO FAZER MEU NEGÓCIO CRESCER RÁPIDO

Depois Que Você Aplicar Estas Dicas...

Mande um e-mail para mim e me conte o que você 
achou deste guia e se consegui aplicar em seu negócio. 

Eu vou adorar ouvir sua história e comentários.

contato@andreajackson.com.br



Andrea é administradora de empresas, pós-graduada 
em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e pela 
Universidade Federal Fluminense, ambas instituições 
de grande prestígio no Brasil. Possui larga experiência 
em gestão, tendo trabalhado em grandes empresas, 
tanto nacionais quanto multinacionais. É brasileira, mas 
atualmente mora nos EUA. É consultora, palestrante e 
professora na área de gestão de negócios e seus 
cursos online para micro e pequenos empreendedores 
são um sucesso. Idealizou e organizou o CONAPEM - 
Congresso Nacional do Pequeno Empreendedor, que 
em 2014 atraiu milhares de participantes de 12 países, 
que acompanharam, online e gratuitamente, a dezenas 
de palestras dos grandes nomes do empreendedorismo 
do momento.
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Quer receber mais conteúdos como este?

Siga-me no Facebook Assista conteúdos em 
vídeo no Youtube

E-mail para 
contato@andreajackson.com.br

https://www.facebook.com/andreajacksonempreendedorismo
https://www.youtube.com/channel/UCOK0r0fD5gUiN5Ic42sTbYg
mailto:contato@andreajackson.com.br
mailto:contato@andreajackson.com.br

