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NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

❚ APLICATIVO
Plataforma promove a integração entre investidores e
empreendedores, selecionando oportunidades concretas
de investimentos no mercado imobiliário

CONEXÃO
MARKETING
RO G É R I O TO B I AS
>> rogeriotobias@gmail.com

Forma segura de investir

PRATICAR O
ENDOMARKETING

AUGUSTO GUIMARÃES PIO

Muitas organizações já entenderam a importância do
endomarketing como um dos meios de fortalecer a sua
gestão de marketing. A relação que se deve ter com todos
os funcionários precisa ser avaliada todos os dias, pois as
pessoas que ali trabalham têm um significado muito forte
nos resultados, na imagem e até mesmo na credibilidade
dos clientes no que concerne à empresa.
É por meio do endomarketing que se desenvolve um
trabalho de envolvimento dos funcionários nos assuntos
da empresa e os tornam os seus melhores divulgadores.
As pessoas que trabalham numa empresa ininterruptamente precisam receber treinamentos sobre tudo
relacionado ao marketing, ou seja, eles necessitam conhecer os produtos que a empresa comercializa, ter uma
noção clara do perfil do público-alvo da organização,
saber que direta ou indiretamente eles a representam. Os
gestores de marketing devem se esforçar para que todos
da organização, e não somente os vendedores, sejam
entusiasmados pelos produtos e serviços oferecidos ao
público e tenham plena convicção dos benefícios que eles
podem levar aos clientes da empresa.

Fundada em 2017 pelos sócios
Daniel Miari, Bruno Patrus, Leonardo Belisário e Rafael Patrus, a
Inco Investimentos Coletivos é
uma plataforma de crowdfunding (união de pessoas para financiar uma ideia) imobiliário,
que conecta duas pontas: investidores e empreendedores. “Para
o investidor, nosso serviço é gratuito. Fazemos a seleção de oportunidades de investimento no
mercado imobiliário, analisamos
cuidadosamente o projeto, a história e experiência do empreendedor, além de fazermos uma diligência completa da empresa e
do seu fluxo de caixa. Com isso,
disponibilizamos para o investidor apenas ofertas confiáveis e
de alto nível e, assim, damos
acesso a uma nova forma de investir”, explica Daniel.
“O início foi animador e acima
das expectativas, o que nos leva a
uma perspectiva excelente para
este ano. Lançamos a plataforma
há dois meses e já levantamos
mais de R$ 1,1 milhão, com 110
investidores. Finalizamos a captação de R$ 750 mil para o Loteamento Parque Liberdade, em
Uberaba (MG), e já atingimos
74% do alvo de R$ 500 mil para o
Condomínio Terras de Minas, em
BH. Em nosso modelo, o investidor encontra acessibilidade (pode-se investir apenas R$ 1 mil),
simplicidade e facilidade (não há
qualquer burocracia, você pode
investir com seu celular, em cinco minutos). Assim, proporcionamos a possibilidade de investir
no mercado imobiliário de forma

Todos que trabalham numa empresa precisam fazer
parte das ações de marketing, mas isso ainda é raro!
Até os familiares dos funcionários podem participar
desse esforço de marketing interno, por meio de ações que
os envolvam e os levem a gostar da empresa e a falar bem
a toda as pessoas do seu ciclo de convivência.
Ações constantes com toda a empresa devem ser feitas
para que esses sejam os primeiros a saber para onde caminha o seu marketing, quais serão os seus lançamentos,
promoções, propagandas, mídias a serem utilizadas e tudo
o que possa deixá-los se sentindo parte integrante da organização, e não apenas mais um que trabalha em um determinado setor e que nada tenha a ver com os seus esforços
de marketing.
As empresas precisam deixar muito claro os seus valores corporativos aos seus funcionários, pois estes devem
acreditar neles e não se decepcionar quando a própria organização não os cumpre, ou os tenha criado apenas para fins
de relações-públicas, no intuito de tentar transmitir uma
imagem positiva ao mercado, mas sem a devida base.
O endomarketing precisa deixar de ser apenas
uma ideia, uma intenção dos profissionais de marketing ou empresários, e ir para a prática verdadeira e
clara nas organizações.

segura e rentável e com a simplicidade de um investimento financeiro, como o CDB. Além disso, o investidor pode acompanhar o andamento da obra e ver
o resultado de seu investimento
por meio da própria plataforma”,
ressalta o executivo.
“Para o empreendedor – que
nos remunera –, possibilitamos
a captação de recursos rápida,
sem burocracias excessivas e
adequada ao seu fluxo. Assim,
diversos projetos podem sair do
papel e a empresa ainda ganha
muito com visibilidade e publicidade de sua marca e empreendimento. Acreditamos que nosso modelo também é positivo
para toda a sociedade, de forma
indireta, pois aquecer o mercado imobiliário contribui para
construção de novas moradias,
ajuda a girar a economia e, consequentemente, gera empregos”, garante Daniel, que é engenheiro civil e advogado.
“Trabalho no ramo de construção civil desde o início da minha faculdade de engenharia
(2011) e, durante meu curso de
direito, procurei sempre direcionar meus estudos para essa área.
Sempre tive vontade de empreender e criar algo que pudesse
contribuir e melhorar a vida das
pessoas. O mercado imobiliário
sempre me atraiu bastante e
sempre o vi como uma forma segura e rentável de se investir. No
entanto, percebi na prática que
haviam alguns problemas, como
burocracias excessivas, que dificultavam o processo e o tornavam lento e complicado.”
“Além disso, o mercado era

inacessível para o investidor, pois
apenas pessoas com capital elevado ou incorporadoras podiam
participar, além de juros excessivos dos bancos que financiam os
empreendimentos. Assim, vimos
que pulverizar o investimento
imobiliário entre diversos empreendedores seria uma solução
ideal para tais problemas, e o crowdfunding veio como resposta.
Aliado a isso, vimos o grande
crescimento e o sucesso que essa
modalidade está fazendo fora do
Brasil. (Em 2018, nos EUA, girou
mais de US$ 8 bilhões). Como último incentivo, a CVM regulou
esse mercado em 2017, por meio
das plataformas eletrônicas de
investimento participativo, o
que nos motivou a seguir em
frente e dar início ao nosso projeto”, conta Daniel.

RENTABILIDADE O empresário
ressalta que o diferencial da Inco
em relação às demais modalidades de investimentos são acessibilidade – investimentos a partir
de R$ 1 mil – e rentabilidade bem
acima do mercado e com garantias. Como exemplo, a captação
aberta tem rentabilidade entre
13% a 15% ao ano, de acordo com
a velocidade de vendas, com o
mínimo fixo em 13% ao ano, em
um prazo de apenas 18 meses.
Ou seja, isso representa cerca de
três vezes o que é remunerado
hoje pela poupança. Além disso,
destaca a facilidade, pois o processo 100% on-line, podendo ser
feito pelo celular, e não leva mais
que cinco minutos. A simplicidade também é outro destaque,
pois o investidor faz apenas um

único aporte e recebe na data de
vencimento acordada. “Nesse
ponto, funciona da mesma forma que um investimento em
renda fixa, o que não existia antes no mercado imobiliário”, esclarece Daniel.
“Sentimos que o mercado
imobiliário está voltando a crescer e diversos empreendimentos serão lançados em 2019. Ademais, com a queda da taxa de juros, investir em economia real,
em empreendimentos imobiliários, se torna opção bastante
atrativa e rentável. Percebemos
também que cada vez mais aumenta o interesse dos jovens
brasileiros em investir seu dinheiro de forma inteligente. Estamos dando acesso para todos
a excelentes oportunidades”, garante o empresário.
“Estamos apenas começando.
Nossa plataforma permite que
sejam feitos investimentos em
qualquer lugar do país. Ou seja,
podemos ter investidores do
Norte do país investindo em empreendimentos do Sul. Nossa intenção inicial é nos consolidar no
mercado do Sudeste, em especial
Minas Gerais e São Paulo, e, aos
poucos, expandir para as demais
regiões. Queremos que as pessoas conheçam nossa empresa e,
sobretudo, a modalidade de investimento. Temos certeza de
que depois de conhecer e investir uma vez, nosso cliente permanecerá conosco”, acredita Daniel.
SERVIÇO
Inco Investimentos Coletivos
(31) 99304-7150
www.inco.vc
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Existem duas coisas fundamentais numa empresa que devem ser muito bem trabalhadas, devido ao
seu impacto nos resultados. São os valores compartilhados e o comportamento habitual dos membros
que fazem parte dela. As pessoas que atuam numa
organização precisam ser vistas como seus embaixadores. Isso significa que elas têm o poder de representá-la nas mais diversas situações e lugares. O empregado, mesmo que não esteja ciente disso, no seu
dia a dia carrega consigo a imagem da organização e
essa pode ser passada de forma positiva e negativa.
Afinal, quando as pessoas percebem alguém com
um uniforme, veem funcionários próximo da empresa, ou sabem que trabalham nela, logo entendem
que eles são representantes. Cabe ao marketing desenvolver um processo de orientação, sensibilização
e reconhecimento nas pessoas que atuam na organização, deixando-as informadas e motivadas a
sempre procurar passar a melhor imagem ao público, mesmo estando na rua, nos pontos de ônibus, no
trânsito, circulando em quaisquer lugares.
Daniel Miari e
Bruno Patrus,
sócios na Inco,
afirmam que
o modelo de
investimento
é dos mais
simples e
rentáveis

Quando a empresa admite um novo membro, imediatamente ele
começa a fazer uma avaliação natural da organização na qual ele
agora trabalha. Ele entra com uma expectativa e depois passa a ter
percepções. É muito comum ele ficar, em seus primeiros dias de
trabalho, fechado em salas de
treinamento, conhecendo os
valores e as formas de atuação da
sua nova empresa. Toda
organização precisa ter valores
sólidos, mas precisa praticá-los
efetivamente. Quando isso não
ocorre, inicia-se um processo de
descrença e todos os seus
colaboradores não veem mais
sentido em ser defensores desses
mesmos valores. Não é nada que
os faça ser demitidos, nem mesmo
advertidos, mas eles não mais se esforçam para praticar os valores
que lhes foram apresentados e, aos poucos, de pessoa para pessoa,
os valores passam a ser apenas uma vaga ideia, apenas uma
intenção no papel dentro da organização.

VEJA ISTO!
As empresas Best Buy, Citibank, Fiat, Golden Cross,
Magazine Luiza, Toyota e WiseUp são consideradas empresas
muito ligadas em endomarketing.
A sua empresa está valorizando, treinando e engajando as
pessoas para obter melhores resultados? Vale conferir!

DICA DA SEMANA:
Veja publicações inéditas de marketing no
Instagram: @rogeriotobiasprof
LinkedIn: www.linkedin.com/in/rogeriotobiasrtconsultoria
facebook: https://www.facebook.com/rtconsultoria
* ADMINISTRADOR, MESTRE E ESPECIALISTA EM MARKETING,
CONSULTOR E PROFESSOR

CANVA/DIVULGAÇÃO

E OS VALORES DA EMPRESA?

MERCADO PET

Soluções criativas para o setor

Mercado pet no Brasil é o terceiro maior em faturamento no
setor, atrás apenas dos Estados
Unidos e Reino Unido. Hoje, a população de bichos no país é de
cerca de 132,4 milhões de animais de estimação, entre cães
(52,2 milhões), gatos (22,1 milhões), aves (37,9 milhões), entre
outros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2017, o segmento pet movimentou R$ 20,3 bilhões, de
acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para
Animais de Estimação (AbinPet).
O crescimento em relação ao ano
anterior foi de 7,9%, quando a
movimentação foi de 18,9 bilhões. Os setores com maior des-

taque são os de PetFood (68,6%) e
de PetServ (15,8%) – serviços voltados especialmente aos bichos.
A área de saúde para os animais
também aparece em destaque
nos indicativos, na pesquisa, o
PetVet respondeu a 7,9% do faturamento nacional no setor.
Para se diferenciar nesses segmento competitivo, surgem novas abordagens voltadas aos bichanos. De padarias especializadas a produtos personalizados
para os pets, a criatividade no setor o torna ainda mais atraente
para o consumo, aumentando o
potencial de mercado.

APLICATIVO A pulverização do setor motivou até mesmo desenvolvedores brasileiros. Unindo a tec-

nologia ao cenário animal, eles
apostaram em um aplicativo para
facilitar a rotina de médicos veterinários. Bruno Ducatti é empreendedor, desenvolvedor de novos negócios do segmento digital
e cofundador do Vet Smart. São
dois aplicativos, um voltado a cães
e gatos, e outro a bovinos e equinos. No país, atualmente, as ferramentas são consideradas a principal solução tecnológica de apoio a
tomada de decisão clínica e emergência e médicos veterinários.
Assim como a tecnologia mobile, o mercado pet é um dos nichos mais promissores do Brasil.
"O aplicativo é mais que um bulário veterinário. Nele tem informações técnicas e atualizadas de
milhares de produtos que fazem

parte da rotina do médico veterinário. Além disso, disponibiliza
outras ferramentas na plataforma, como transmissão de palestras de professores renomados,
biblioteca de doenças e raças, e as
calculadoras – que são 12, entre
elas: idade do animal, gestação,
necessidade energética diária –
que auxiliam o especialista no
atendimento", descreve Ducatti.
Além de facilidades advindas
com a tecnologia, com a boa
prospecção do setor pet outras
atividades surgiram nos últimos
anos. Entre as atividades criativas
que estão em ascensão no setor,
pode-se citar serviços como pet
sitter, táxi pet e atendimentos de
hospedagem especializado para
cães e gatos.

