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Resumo: O ARTIGO RELATA EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS E RESULTADOS 

SATISFATÓRIOS DA EVOLUÇÃO DE UM LIVRO SOBRE “GESTÃO DE 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - EBTS” PARA UM BLOG E, 

POSTERIORMENTE, PARA UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS NA WEB. O 

OBJETIVO DO ARTIGO É APRESSENTAR FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ALIADOS A UM ESTUDO DE CASO, COM A FINALIDADE DE 

DEMONSTRAR COMO AUMENTAR O NÚMERO DE LEITORES 

UTILIZANDO PARA ISTO O MEIO DIGITAL, E TRANSFORMAR CLIENTES 

EM CONSUMIDORES. O ARTIGO OFERECE INFORMAÇÕES AOS 

EMPREENDEDORES, GESTORES E, PRINCIPALMENTE, EQUIPES DE 

TRABALHO EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA A RESPEITO DE UMA 

SÉRIE DE AÇÕES PLANEJADAS QUE LEVARAM A DOIS MOMENTOS 

DISTINTOS DE INOVAÇÕES, NOS QUAIS A PERSPECTIVA DE 

EVOLUÇÃO DA QUALIDADE APARECE CLARAMENTE. 
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DIGITAL COMMUNICATION ENCOURAGING 

INNOVATION IN BUSINESS “HIGH TECH”: A CASE 

STUDY OF THE EVOLUTION OF A BOOK TO A WEB 

BUSINESS ENVIRONMENT. 
 

 

Abstract: THE ARTICLE REPORTS ON PRACTICAL EXPERIENCES AND 

SATISFACTORY RESULTS OF THE EVOLUTION OF A BOOK ABOUT 

“GESTÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - EBTS “ FOR A 

BLOG AND THEN TO A BUSINESS ENVIRONMENT ON THE WEB. THE 

PURPOSE OF THIS PAPER IS TTO PRESENT THEORETICAL 

FOUNDATIONS COMBINED WITH A CASE STUDY, IN ORDER TO 

DEMONSTRATE HOW INCREASING THE NUMBER OF READERS USING 

THE DIGITAL MEDIUM FOR THIS, AND TURN CUSTOMERS INTO 

CONSUMERS. THE ARTICLE PROVIDES INFORMATION TO 

ENTREPRENEURS, MANAGERS AND, ESPECIALLY, WORK TEAMS IN 

TECHNOLOGY COMPANIES WITH RESPECT TO A SERIES OF PLANNED 

ACTIONS THAT LED TO TWO DISTINCT MOMENTS OF INNOVATION, IN 

WHICH THE PROSPECT OF QUALITY EVOLUTION APPEARS CLEARLY. 

 

Keyword: INNOVATION; PRODUCT PLANNING; COMMUNICATION; BUSINESS 

WEB. 
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1. Introdução 

Grande parte da população faz uso da internet para ter acesso às informações sem 

precisar assinar um jornal, uma revista, assistir um telejornal ou escutar rádio. Esta ferramenta 

também facilitou a quem desejava disponibilizar algum conteúdo e contribuir com a 

disseminação do conhecimento. Esta mudança cultural na forma de buscar e compartilhar 

conhecimentos proporcionou maior facilidade de interação social que acabou criando um 

ambiente interativo para comércio, entretenimento, estudos e obtenção de informações sobre 

diferentes assuntos.  

Esta variável do ambiente tecnológico, sem dúvida é uma ameaça para as empresas 

que não se adaptarem a este contexto, pois o consumidor obtém um raio maior de alcance de 

compra, sem ficar restrito a sua cidade, podendo comprar em qualquer lugar do mundo, 

ampliando a possibilidade de pesquisa de melhores preços, marcas e, inclusive, das 

reclamações feitas sobre certo produto, o que pode dificultar a aceitação dos produtos dos 

fornecedores locais. Por outro lado, surgem oportunidades para quem está atento às mudanças 

de comportamento dos clientes. Esta atenção, aliada à mudança na forma de se comunicar da 

sociedade são os fatores que desencadearam o objeto de estudo deste artigo: a transição de 

livro para blog e, posteriormente, para um ambiente de negócios.  

O objetivo do artigo é utilizar conceitos teóricos aliados a um estudo de caso com a 

finalidade de demonstrar como trazer os consumidores do meio físico para o digital e 

aumentar o número de visitantes.  

O estudo expõe uma série de ações que levaram o negócio a obter crescimento aliado a 

dois momentos distintos de inovações nos quais a perspectiva de evolução da qualidade 

aparece claramente. As estratégias adotadas aumentaram o número de acessos e a aceitação 

do conteúdo pelo público, o que foi fundamental para a decisão de evoluir, inaugurando o 

Portal Empresarial Gestão & Negócios – PEGN (www.gestaoebt.com.br). 

A seguir, apresenta-se um referencial teórico sobre inovação, planejamento de produto 

e comunicação e negócios na web que subsidia a pesquisa. Posteriormente, descreve-se a 

metodologia utilizada e apresenta-se o caso prático, o método, os resultados e as 

considerações finais.  

2. Referencial teórico 

As mídias digitais revolucionaram a forma, o custo e a agilidade na comunicação e 

informação entre pessoas, empresas e mercado. Esta nova forma de comunicação 

proporcionou maneiras de vender e de distribuir até então impensáveis, além de muitos 

benefícios, como o acesso rápido e fácil ao conhecimento, a quebra barreiras geográficas, a 

facilidade de comunicação direta e a inovação, contribuindo para o crescimento de parte das 

empresas e possibilitando a permanência destas em um mercado cada vez mais competitivo.  

 

2.1 Inovação 

Inovação é uma atividade essencial ligada à sobrevivência e ao crescimento. Este 

processo envolve as etapas de “busca”, que analisa o ambiente interno e externo à procura de 

ameaças e oportunidades para a mudança, a etapa de “seleção”, que consiste em decidir como 

a empresa pode se desenvolver melhor e, a etapa de “implementação”, que é o momento da 

empresa se lançar no mercado interno ou externo (FREITAS; MUYLDER, 2010).  
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Para Peters (1998), a busca e implementação de ações que geram vantagem 

competitiva são consideradas inovações e a única vantagem competitiva sustentável é 

conseguida quando se inova mais que a concorrência. Já Barañano (2005) considera inovação 

como um complexo processo tecnológico, sociológico e econômico, que envolve um conjunto 

de interações, tanto no interior da empresa como entre a empresa e as suas envolventes 

econômicas, técnica, concorrencial e social. Segundo a autora, algumas práticas de gestão 

como criação e manutenção de canais de comunicação (internos e externos), atenção aos 

clientes atuais e potenciais (envolvendo-os no processo de inovação), apoio explícito dos 

gestores à inovação tecnológica, disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados, 

criação e manutenção de uma estrutura organizacional flexível, devem criar e reforçar o 

ambiente que propicie o sucesso da inovação tecnológica.  

Inovação deveria fazer parte de toda e qualquer empresa que deseja se manter firme e 

competitiva no mercado, pois quem não investe neste processo acaba se estagnando no tempo, 

tendo como prováveis consequências a queda dos lucros e a perda dos consumidores que 

buscam produtos e serviços de melhor qualidade, mais atualizados e com diferenciais. Outro 

fator crítico é a falta de pessoal qualificado para gerar inovação, ou seja, gestores sem visão 

empreendedora para identificar as oportunidades de negócios, criar, que optam por não correr 

riscos. Além disso, empresas deixam de investir em inovação por falta de recursos, falta de 

máquinas e equipamentos, falta de alianças com outras entidades, falta de informações sobre o 

mercado e de incentivo do governo. 

Schumpeter (1982) classifica as principais formas de inovação como: introdução de 

um novo bem com o qual os consumidores ainda não estão familiarizados; introdução de um 

novo método de produção que ainda não tenha sido testado pela indústria de transformação e 

que, de algum modo, precisa estar baseado numa descoberta científica nova, que pode 

constituir uma nova maneira de comercializar uma mercadoria; abertura de um novo mercado; 

conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, 

independentemente do fato de essa fonte já existir ou ter que ser criada; estabelecimento de 

uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio ou 

a fragmentação de uma posição de monopólio. 

Seguindo esta linha de pensamento, para Lynn e Akgun (1998), a inovação pode ir 

desde melhorarias nas funcionalidades e no desempenho de um produto, serviços ou 

processos para atender a determinados consumidores ou para reduzir os custos até o 

lançamento de novos produtos, serviços ou processos que surgem para satisfazer uma 

necessidade ou que criam uma nova necessidade, as quais apresentam maior nível de 

incertezas em relação à aceitação dos mesmos. 

No caso apresentado neste artigo, considera-se o portal um empreendimento inovador, 

pois possui um mix de soluções e serviços sinérgicos e complementares, aliados a uma 

metodologia de loja virtual para processos ágeis de pré-vendas. Além disso, há a intenção de 

gerar um ambiente colaborativo, tendo como base ações de e-learning e EaD, salas para 

trocas de experiências mercadológicas sobre marketing e tecnologia de forma a garantir uma 

proteção maior contra as descontinuidades tecnológicas e de mercado.  

O planejamento de oferecer serviços diferenciados e a parceria com empresas, o que 

não era oferecido anteriormente com o livro e o blog, foi pensado no intuito de gerar novos 

negócios onde o cliente ganhe, os parceiros ganhem e o empreendedor também ganhe, além 

de proporcionar apoio comercial a empresas e ampliar sua rede para gerar negócios com 

consultoria e cursos. 
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2.2 Planejamento do produto 

 O planejamento do produto, de forma lógica, deve ser antecedido pelo planejamento 

da empresa onde é definida sua visão, missão, análise ambiental e definição de objetivos 

estratégicos que serão subdivididos até chegarem na área de marketing (objetivos táticos) para 

que seja posta em pauta a necessidade de criação ou melhoria da linha de produtos. 

A parte de análise ambiental é relevante para o sucesso do planejamento. Estar atento 

às tendências de consumo e aos possíveis cenários da economia é primordial para um 

processo consciente de planejamento de produto, definindo-se desejos, necessidades e valores 

importantes para efetuar uma troca e o que efetivamente deixa um consumidor satisfeito em 

termos de produto. Define-se troca como o “processo de obter algo de valor de alguém, 

oferecendo-lhe algo em retorno. Geralmente isso implica obter produtos mediante a oferta de 

dinheiro” (FERRELL; HARTLINE, 2005, p. 6). 

O ponto mais relevante quando se fala de planejamento do produto é o consumidor e o 

cliente. Tal afirmação confirma-se pela famosa frase de Jack Welch, o célebre ex-presidente 

da General Eletric, diz ele aos seus funcionários: as empresas não podem garantir a vocês a 

estabilidade no trabalho. Isso é algo que só os clientes podem fazer (KOTLER, 2001). Assim, 

fica evidente que os esforços para oferecer um produto que possua demanda são 

indispensáveis para sobrevivência da empresa. Define-se demanda como sendo “desejos por 

produtos específicos apoiados pela capacidade de comprá-los” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 

22). 

Um efeito colateral da busca cega pela melhoria do produto é o de sofisticá-lo a tal 

ponto em que o ajuste entre produto, promoção, distribuição e preço acaba sendo prejudicada 

e o público fica impossibilitado de realizar trocas. Por isso, o empreendedor não pode perder 

de vista quais são as necessidades, ou seja, uma carência que gera desconforto ou tensão 

(URDAN; URDAN, 2006, p. 8) e desejos, que é a escolha que se faz entre algumas opções 

disponíveis para suprir a necessidade (BRIDI, 2009). Desta maneira, o planejamento do 

produto deve passar necessariamente pela análise do seu público alvo, indo além do que o 

imaginário coletivo pensa, pois para Hair, Lamb, e McDaniel (2004), produto é mais 

abrangente do que somente a unidade física englobando a embalagem, garantia, serviço pós-

venda, marca e imagem da empresa. 

Kotler (2001) menciona que, em seu planejamento, as empresas devem buscar 

oferecer algo de maneira diferente e melhor, menciona desenvolvendo produtos com algum 

diferencial para que o mercado-alvo venha preferi-lo. Estas diferenças segundo o referido 

autor são: 

 Diferenças físicas: características, desempenho, adequação, confiabilidade, durabilidade, 

design, estilo e embalagem; 

 Diferenças de disponibilidade: lojas, telefone, fax, internet, correio; 

 Diferenças de serviços: entrega, instalação, treinamento, consultoria, manutenção e 

reparos; 

 Diferenças de preço: preço muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo; 

 Diferenças de imagem: símbolos, atmosfera, eventos e meios utilizados. 

Além destas diferenças, Ferrell e Hartline (2005) acrescentam que o profissional de 

marketing deve atentar-se ao projeto, estilo, características, embalagem, gerenciamento de 

marca, registro de marca, garantias e posicionamento do produto. 
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Fica evidente que é árdua a tarefa de planejar corretamente o produto, mas por que ter 

todo este trabalho? Richers (2000, p. 226) responde: “por várias razões, sendo a principal: o 

consumidor se cansa de determinado produto e demanda um outro. Pode ser também devido 

aos concorrentes lançarem produtos substitutos mais eficazes”. 

 

2.3 Comunicação impressa e digital (web)  

Tempos atrás, poucas pessoas tinham acesso à internet e a comunicação digital não era 

popularizada. Hoje, com os avanços tecnológicos, o acesso à informação tornou-se muito 

mais prático e rápido, basta um clique. Desta forma, empresas que ignoram o conteúdo 

circulante pelas mídias online perdem o controle sobre a gestão da Marca, impactando 

diretamente nos resultados dos negócios (SARTORI e REIS, 2010).  

Segundo Dizard (2000), as audiências televisivas, assim como leitores diários de 

jornais vem diminuindo. Isso se deve ao fato de que a televisão e os demais veículos clássicos 

de comunicação estão sendo desafiados pela internet e por outras tecnologias que oferecem 

opções mais amplas de serviços de informação e entretenimento. Além disso, os meios de 

comunicação em massa estão sendo transformados pelas novas formas de coletar, armazenar e 

transmitir informação, surgindo na forma de informação digital.  

A mídia digital facilitou e facilita muito a divulgação de produtos e serviços pelas 

empresas. Os blogs são um dos locais onde pessoas tem livre poder de postar suas opiniões, 

reclamações, insatisfações, vontades, gostos, etc. Assim, as empresas podem colher 

informações sobre perfil de consumidores e tendências de mercado, por exemplo. Uma 

atividade que está se tornando mais comum entre gestores é utilizar esses meios para 

aproximar os consumidores, dialogar com funcionários, clientes e parceiros. 

Os blogs, de acordo com Fofonca (2010), são sistemas comunicativos que estabelecem 

relações textuais, linguísticas e hipertextuais entre os produtores, o processo produtivo e a 

recepção das mensagens. Estes, além de serem ambientes virtuais para expor ideias, também 

são espaços para estabelecer contatos e podem ser utilizados como ferramenta de trabalho 

para professores e pesquisadores na troca de conhecimento. 

Para Macedo e Almeida (2008), instaurou-se a era do conhecimento, onde os sítios ou 

portais que constarem mais conteúdos de qualidade e fidedignos com fontes seguras 

fidelizarão usuários da rede e, também, potenciais consumidores das facilidades apresentadas 

pelo comércio eletrônico. Além disso, afirmam que a publicidade e propaganda digital tendem 

a conquistar espaços cada vez mais relevantes nas empresas, pois há a percepção instaurada 

que a tendência fatídica é de que o usuário tende a migrar seus interesses informacionais para 

a sua rede de páginas e blogs preferidos. Para uma boa gestão dos negócios, sobretudo para os 

processos de gestão da inovação de processos, produtos e serviços, decisões estratégicas 

corporativas podem e devem levar em consideração esta nova fonte de informação 

(SARTORI e REIS, 2010). 

De acordo com Dizard (2000), até metade dos anos 90, a rede não vinculava 

praticamente nenhuma publicidade e não funcionava como um canal direto de vendas, agora, 

o e-commerce é a atividade que mais cresce na rede, consequentemente, cabe às empresas e 

firmas de mídias adaptarem suas operações para a realidade da internet, pois é um novo 

desafio econômico. Além disso, afirma que a sinergia entre os produtos é a fórmula de 

sucesso de uma empresa, onde cada um dos produtos das diversas mídias (filmes, livros, etc.) 

passa a fazer parte de uma cadeia de distribuição e comercialização que pode começar por um 

artigo em revista, passando para um livro e, posteriormente, transformar-se em vídeo, 
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objetivando ganhar vantagem mercadológica sobre os competidores que utilizam apenas uma 

mídia. 

 

3. Metodologia  

A metodologia utilizada é um estudo de caso que apresenta uma situação prática de 

uma evolução de um livro que aborda conceitos sobre gestão de empresas de base tecnológica 

para um blog e, posteriormente, para um portal de conhecimento e negócios. Este caso foi 

escolhido uma vez que está ligado ao ramo promissor e com alta velocidade de inovação. Para 

a pesquisa bibliográfica, utilizaram-se livros e artigos publicados em periódicos, eventos e 

sites. 

A coleta de dados foi feita semanalmente durante o período de 10/04/2011 à 

30/04/2012 para o blog, totalizando 55 semanas, e três semanas no portal, que foi lançado 

recentemente. Os dados foram fornecidos pelo empreendedor do negócio/portal estudado. 

 

3.1 Apresentação do caso  

Foi lançado em agosto de 2010 o livro Gestão de Empresas de Software/Hardware – 

EBTs: Conceitos Estratégicos para Negócios “High Tech” (KAPPEL, 2010). A 

comercialização deste livro, se analisado como um negócio, não pode ser classificado como 

satisfatório, uma vez que o número de unidades vendidas não chegou a um milhar.  

Quatro motivos foram determinantes para que este fosse o resultado: 

1) É um livro com conteúdo técnico para especialistas de um segmento - O assunto do livro 

(gestão) não seria restrito se não houvesse o viés para o público – empresas de base 

tecnológica, o que restringiu sobre maneira os consumidores deste produto; 

2) Este era o primeiro livro do autor, ou seja, desconhecido pelo mercado - Em qualquer área 

de atuação, quando um profissional é reconhecido positivamente pelo mercado, ele será aceito 

com maior facilidade pelas pessoas que necessitam do seu serviço; 

3) A editora não ofereceu um suporte promocional - No caso de um livro, a editora tem papel 

relevante na promoção do produto, fato que não ocorreu talvez até devido ao motivo 1; 

4) A distribuição era restrita - Devido às limitações de apoio editorial e financeiras, não 

houve uma distribuição física do produto em pontos de venda/livrarias. 

Como os motivos 1 e 2 eram impossíveis de alterar, as estratégias voltaram-se para os 

motivos 3 e 4. Desta forma, foram estipuladas métodos para eliminar os pontos fracos de 

promoção e distribuição. 

Como já mencionado o tema do livro era restrito a um nicho muito específico, então se 

iniciou o planejamento de como seria possível disseminar o conhecimento e gerar negócios 

com o produto recém lançado. Uma das alternativas foi criar e desenvolver um blog capaz de 

ampliar o escopo do livro e as oportunidades de negócios. Posteriormente, após um resultado 

satisfatório nas estratégias postas em prática, foi lançado o Portal Empresarial. 

De forma sucinta, o caso apresentado teve 3 momentos distintos que podem assim 

serem resumidos:  

1
o
. Momento – Lançamento do Livro: O livro foi escrito tendo como públicos-alvo 

empresários, diretores, gerentes de empresas de Software e Hardware que, em geral, são 

organizações criadas e administradas por engenheiros ou profissionais das ciências da 
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computação. As dificuldades e vulnerabilidades mais comuns são: empresas com uma tímida 

área de negócios e marketing; planejamento estratégico deficitário ou ausente e uma tímida 

gestão de pessoas, ou seja, as EBTs brasileiras embora intensivas em conhecimento e 

inovação, não dispõem de ferramentas ou práticas de gestão de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), processos empresariais, comercialização e gestão de pessoas. 

2
o
. Momento – Lançamento do Blog: O blog foi criado em setembro de 2010, todavia, tornou-

se mais efetivo e visitado a partir de abril de 2011. O blog foi pensado com o intuito de 

alavancar as vendas do livro. O conteúdo do blog traz um mistura de artigos nas áreas de 

gestão e recursos humanos, além de outras seis áreas: marketing, ambiente sociopolítico, boas 

práticas em sustentabilidade, naturologia aplicada, saúde e ainda um campo sobre assuntos 

diversos. Atualmente, o blog apresenta 302 posts. O blog atingiu um público dez vezes maior 

que o livro, incluindo pessoas de outros 18 países. Cumprida esta etapa, nos meses finais de 

2011 foi elaborada uma estratégia para ir além. Organizou-se um portal que permitisse 

aumentar o grau de inovação e interatividade junto aos leitores.  

3
o
. Momento – Lançamento do Portal: O portal de conhecimento e negócios dispõe de 

múltiplos serviços e lojas virtuais, que permite aos visitantes solicitar orçamentos, adquirir 

produtos, consultorias, cursos, palestras e outros serviços para EBTs que buscam diferenciais 

na gestão da qualidade.  

Fazendo uma análise destes três momentos, evidenciam-se cinco variáveis em que foi 

possível constatar algum tipo de inovação: Interatividade; Meio; Leitores/Público; Conteúdo e 

Serviços. O desenvolvimento do blog proporcionou quatro inovações (Figura 1) relevantes 

para o negócio que começava a tomar um novo rumo. 

 

Figura 1: Transição de livro para blog. 

Podem-se destacar, neste primeiro momento, quatro fases que proporcionaram a 

adequação ao uso do público alvo: 

Fase 1 - Passa-se de um formato não interativo (livro) para um em que as pessoas podem 

deixar comentários e ler a opinião de terceiros. 

Fase 2 - Transformou-se o meio, passando de impresso para digital, proporcionando 

facilidade e agilidade para publicar conteúdos e o acesso do público/leitor ao conteúdo, sendo 

uma inovação na forma de apresentar o conteúdo.  

Fase 3 - Intensifica-se o número de consumidores e amplia-se a base de clientes, somando-se 

outra faixa de mercado até então não atendida.  

Fase 4 - Ampliam-se os temas oferecendo outras áreas de interesse, como já apresentado.  
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Com esta transição, foi possível visualizar o crescimento do objetivo inicial de 

disseminar o conhecimento e ajudar empresas a minimizar gaps de gestão. 

Para uma nova possibilidade de adequação ao uso, decidiu-se implantar outra 

inovação: criou-se o PEGN. O propósito de lançar o portal teve como finalidade lançar novos 

produtos passando de um simples provedor de conteúdo para um fornecedor de serviços e 

produtos (Figura 2). Além disso, passa de um formato semi-interativo para interativo. 

 

Figura 2: Transição do blog para o portal. 

Com esta nova transição, blog para portal, verificam-se mais fases evolutivas, como: 

Fase 5 – Anteriormente, o blog permitia que o internauta comentasse um post ou entrasse em 

contato com o autor, sendo uma comunicação com interatividade reduzida e passiva. Com o 

portal haverá a possibilidade do internauta se cadastrar para receber newsletter, além dos 

cursos à distância, aonde será possível interagir com o autor. 

Fase 6 – O novo formato áudio visual também se caracteriza como uma inovação no processo 

de apresentação do conteúdo, adequando-se a um público que está cada vez mais propenso a 

utilizar este tipo e formato de mídia.  

Fase 7 – Oferta de novos serviços disponíveis no portal. De fato, o novo formato expandiu a 

oferta de informações além de agregar serviços até então não disponíveis como: cursos e 

palestras, consultoria, orientação profissional, projetos de qualidade de vida no trabalho, 

mapeamento de competências e recolocação profissional. 

 

4. Método 

Nesta seção será apresentado o método planejado para suprir as dificuldades relatadas 

na seção 3.1. 

Foram planejados dez passos para serem implantados de forma clara, objetiva e prática 

para o método criado. Para cada passo, há ações que foram realizadas.  

Passo 1 – Definir os objetivos do negócio.  

Ação 1 – Foram definidos dois grandes objetivos: Melhorar a promoção do produto e adequar 

e aumentar a distribuição. Assim, vencer-se-ia a limitação apresentada na seção 3.1 e 

conseguir-se-ia aumentar um número de pessoas atingidas pelo conteúdo, tornando, 

possivelmente, o negócio rentável. Assim, passar-se-ia de uma atividade altruística para gerar 

divisas ao autor e para as empresas parceiras, sem abrir mão de compartilhar conhecimento. 

Passo 2 – Identificar claramente o público alvo do livro - perfil do consumidor e outros 

assuntos que este público necessita e que o atrairia. Ação: O público eram pessoas 

interessadas em Negócios High Tech. Partindo desta constatação obvia, determina-se que este 
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público está apto a utilizar e utiliza a internet para buscar informação, surgindo daí, a primeira 

inovação do negócio em questão. Os temas complementares foram definidos a partir da 

análise da carência de conhecimentos nos ambientes profissionais das EBTs destacando-se os 

relacionados a marketing, planejamento estratégico e gestão de pessoas. 

Passo 3 – Decidir quais destes assuntos o autor tem capacidade e conhecimento para inserir 

em seu produto. Ação: A partir da constatação da Ação 2, o autor por ter formação acadêmica 

e experiência prática, sentiu-se confiante para abordar estes assuntos, caso contrário, teria que 

solicitar apoio de um profissional capacitado. 

Passo 4 – Analisar o ambiente - fazer um benchmarking em blogs e sites que tratam de 

assunto semelhante ou que tenham o mesmo público alvo, assim como blogs, sites e portais de 

reconhecimento público e notório. Ação: Foi realizada uma pesquisa não estruturada através 

da observação de blogs, sites e portais, além de conversas com alguns empreendedores da 

área. 

Passo 5 – Definir os recursos necessários (pessoal/intelectual, tecnológico, financeiro) para 

executar o planejado. Ação: Nesta etapa foi realizado um plano de ação simples, onde se 

definiu de forma objetiva qual o escopo do projeto, quais tarefas seriam necessárias para sua 

realização, as pessoas responsáveis, tecnologia necessária e os custos envolvidos. 

Passo 6 – Criar o blog/site. Ação: Criou-se o que seria o embrião resultante da ideia de 

ultrapassar a barreira física do livro. 

Passo 7 – Monitorar os visitantes (número de acesso, páginas mais visitadas, tempo de 

permanência, links de origem) a fim de verificar se a forma e o conteúdo são atrativos. Ação: 

Passou-se a monitorar os visitantes conforme apresentado no item 6, esta análise resultou em 

dados para realimentar o planejamento e definir novas estratégias de atuação. 

Passo 8 – Parcerias com outros blogs/sites. Ação: Foram realizadas ciclos de palestras e 

workshops em associações de classe. 

Passo 9 – Utilizar estratégias fora do universo online (palestras, entrevistas, mídia). Ação: 

Dentro das inovações, destaca-se a formação de uma rede de empresas parceiras com 

afinidade e que trabalha em simbiose, não havendo concorrência interna, elas divulgam seus 

produtos e soluções, e ainda, compartilham suas experiências. As transações comerciais que 

surgirem por intermediação do portal são bonificas com um percentual sobre a venda. Haverá 

também cobrança junto às empresas que utilizam banners no portal, além dos cursos, 

consultorias e das pré-vendas dos produtos advindos das parcerias ali anunciados. 

Passo 10 – Definir novas fontes de receita. Ação: Ainda não implantada. 

 

5. Resultados  

Houve um grande crescimento em termos de público com a evolução de livro para 

blog. O livro, em 20 meses, atingiu cerca de 900 pessoas diretamente. Já o blog, no mesmo 

período atingiu 9.745 visitas únicas, 12.500 visitas e 55.000 pageviews, expandindo o 

conteúdo em mais de 1000% aos consumidores, que até então era restrito ao livro. 

Os posts com mais de 300 visualizações foram: Não nascemos prontos; Imagens e 

frases marcantes; Como seremos amanhã?; A geração Y no mercado de trabalho e, 

Sustentabilidade Empresarial. Nota-se que esses posts com maior número de visualizações se 

desvincularam do tema do livro, demonstrando a importância da abertura das outras cinco 

áreas de conteúdo. Os posts que tiveram maior número de comentários foram: Os políticos e 
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política brasileira - explicada por charges (14,2%) e Gestão de Pessoas: o sentido do trabalho 

(também, 14,2%), sendo também parcialmente desvinculados do tema do livro. 

Como se pode verificar, o maior número de acesso ao blog ocorreu nas segundas-

feiras, seguido pelas terças-feiras, totalizando 52% dos acessos, conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Dias da semana em que houve os picos de acessos ao blog. 

Analisando todas as 55 semanas referentes ao blog, constatou-se que, no dia 17/06/11 

houve maior pico com 195 acessos (semana de 12 à 18/06/11) e no dia 19/04/11 houve menor 

acesso, dez visitas (semana 17 à 23/04/11).  Nestas semanas, houve o maior e menor número 

de visualizações de páginas, ou seja, 3.110 e 285, respectivamente.  

Conforme demonstra a tabela a seguir, a média de acessos em dias de pico foi de 46 no 

blog e 67 no portal, ou seja, um aumento de 45%. A média de visitas semanais do portal, 

também aumentou se comparado ao blog. 

Tabela 1- Análise dos dados por semana. 

MEDIDAS BLOG PORTAL 

Média de acessos nos dias de pico 46 67 

Desvio dos acessos nos dias de pico 32 28 

Média de visitantes únicos (semana) 185 202 

Média de visitas (semana) 224 260 

Média de visualização de páginas (semana) 840 663 
 

Durante o período analisado de 10/04/11 até dia 30/04/2012, pode-se identificar o 

número crescente de visitas ao blog, com 12.293 visitas e 46.176 visualizações de página, 

conforme mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Visitas ao blog durante o período estudado. 

Nota-se que, o pico de visitas ocorreu entre maio e junho de 2011, chegando a atingir 

quase 200 visitas em um dia. Do total de visitas, 93,28% foram no Brasil e 6,72% em outros 

países.  
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Para o portal, do seu lançamento (10/04/12) até dia 30/04/2012, pode-se identificar o 

grande número de acessos (Figura 5), que no período de 20 dias já resultou em 12 pedidos na 

Loja Virtual e dois pedidos de serviço contratados. Outro ponto positivo foi o surgimento de 

quatro negociações sinérgicas para projetos e parcerias, decorrentes do portal. 

 

Figura 5 – Visitas ao portal durante o período estudado. 

Durante o período analisado, apesar de pouco tempo no ar, o portal teve 781 visitas e 

1.989 visualizações de páginas. Do total de visitas, 91,29% foram no Brasil e 8,71% em 

outros países.  

Após a análise destes dados, executou-se uma nova rodada de planejamento e 

formularam-se novas estratégias para aumentar a promoção e a distribuição do produto. 

 Publicação em dias específicos da semana: Constatou-se através da ferramenta Google 

Analytics que os dias de maior acesso eram segundas e terças-feiras. Desta forma, passou-

se a publicar novos posts no sábado e no domingo; 

 Aderência aos assuntos em pauta abordados pela imprensa nacional: Como o tema do 

livro é extremamente específico pelo fato de ser voltado para empresas de base 

tecnológica, havia uma faixa de mercado muito restrita. Procurou-se, então, diversificar 

os assuntos que, na maioria das vezes, faziam relação com o tema Gestão; 

 Utilização de mídias sociais: É público e notório a capacidade que as redes sociais têm 

em disseminar e atingir um número crescente de pessoas. Partindo desta premissa, foi 

criado um perfil no Linkedin e no YouTube;  

 Mudança de formato texto para vídeo: A popularização da banda larga e novos formatos 

de compactação de arquivo oferecem a oportunidade de disponibilizar vídeos, sendo uma 

alternativa mais atrativa ao texto para muitos;  

 Identificação de temas mais comentados (interatividade): Os posts mais comentados e 

acessados, que geraram maior interesse, são assuntos levados em consideração para uma 

nova publicação sobre o mesmo tema. 

Estas cinco ações destacadas acima demonstram que ocorreu mais do que uma simples 

transição do livro para o meio digital. Houve um estudo do comportamento dos consumidores 

para planejar e implantar novas ações para o aumento da qualidade. Certamente, há uma 

preocupação em oferecer aos consumidores um produto que satisfaça e supere suas 

necessidades. Assim, o conceito de multiplicidade e o processo de evolução são críticos para 

qualidade, pois colocam o consumidor no centro dos objetivos estratégicos de uma 

organização (PALADINI, 2009). 

Em seguida, foram somadas a estas ações, outras viabilizadas pela criação do portal, 

que são: 

 Aumentar a interatividade com os internautas; 
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 Disponibilizar serviços complementares dos autor/empreendedor;  

 Oferecer um pool de empresas fornecedoras de produtos/serviços para EBTs; e, 

 Dispor de mecanismo para comercialização de produtos/serviços. 

Atualmente, o portal conta com 13 empresas parceiras e esse número tende a aumentar 

à medida que os resultados positivos do portal forem se efetivando.  

Sabe-se que não é uma tarefa fácil conquistar espaço neste mercado, pois há 

concorrentes fortíssimos tanto em blogs quanto em portais no Brasil e no mundo. No caso do 

Brasil, identificam-se como concorrentes, mesmo que alguns sejam indiretos, os grandes 

Portais como UOL, TERRA e IG e seus blogueiros profissionais, que em geral são 

experientes jornalistas. Por isso, o PEGN apostará em inovações e interatividade. 

 

6. Considerações Finais 

Houve três forças norteadoras principais para a evolução do livro para o blog e, após, 

para o portal: 1) A constatação da venda reduzida; 2) Abrir novos mercados de atuação 

profissional; 3) Uma forma de terapia dialética, expressando a opinião do escritor sobre temas 

de seu domínio e sobre fatos do cotidiano brasileiro, regional ou local, que impactam as 

pessoas e as empresas no seu dia-a-dia. 

O processo vivido até a presente data passou por dois momentos relevantes: a 

transição de livro para blog e de blog para portal. As inovações foram desencadeadas pela 

necessidade de divulgar e distribuir o produto. Assim, como demonstrado anteriormente, com 

métodos e estratégias novas e bem planejadas, buscou-se e se conseguiu um crescimento 

relevante (cerca de 1000%), considerando as limitações de recursos no negócio.  

A digitalização do conteúdo foi uma adequação extremamente relevante para o público 

alvo. Está ação resultou em agilidade para o autor/blogueiro, facilidade de acesso para os 

leitores, melhora na interatividade, além de atingir outras faixas de mercado. 

A aceitação do blog teve como uma de suas determinantes a atualidade dos temas 

publicados em áreas de interesse geral (Gestão, Acadêmicos, Marketing, Naturologia, 

recursos Humanos, Sustentabilidade, Outros/Diversos, Reflexões/Opiniões), intercalando, 

assim, temas empresariais com temas do cotidiano e de interesses da sociedade, como saúde, 

questões de ordem política, relações interpessoais, motivação e outros. Sempre com vistas a 

atingir seu público alvo. 

Outra ação que resultou em um maior número de acesso foi a postagem em dias 

anteriores aos dias de pico, uma vez que há sempre novidades no momento em que os 

internautas costumam acessar. 

Acredita-se que os resultados, em termos de vendas de livro, interação com os 

usuários do blog e portal poderiam ser ainda maiores se houvessem mais investimentos em 

marketing (assessoria de imprensa, mídia, campanhas no portal, etc.). O portal apresenta 

determinados requisitos como facilidade de utilização para usuários, que podem localizar e 

acessar facilmente as informações por meio de menus, além de filtrar informações por meio 

de palavras-chave.  

Não há uma mensuração formal sobre a satisfação do mercado. Entretanto, pelo 

número crescente de acessos, o acesso a materiais interessantes e atuais a custo zero, e agora, 

pedidos formais enviados ao portal, acredita-se que o mercado possa estar satisfeito.  
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Espera-se, com o lançamento e continuidade do PEGN, aumentar as vendas das 

empresas parceiras, além de divulgar os serviços prestados pelo empreendedor. 

Conclui-se que foi válido investir na mudança blog/portal e que, sob o critério de 

aceitação do produto, deve-se continuar investindo no portal, embora se saiba que o desafio é 

grande, pois para conseguir o mesmo grau de interesse num ambiente que tenha a ver com 

negócios e negociações de serviços, certamente haverá necessidade de criar inovações, a 

exemplo de sorteios e campanhas de marketing digital usando as redes sociais e a mídia 

tradicional (jornal, revistas e TV) e, ainda, melhorar algumas questões para que haja mais 

interação entre as pessoas, empresas e o mercado.  
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