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Como Conquistar novos Clientes e Fidelizar

os actuais Clientes?

As Melhores Práticas do Mundo 

para PME’s!

Estratégias Poderosas Para Saltar Por Cima Da Sua

Concorrência e Dominar o Seu Mercado.



1. Compreender quem somos e o que 

fazemos.

2. Revelar-lhe as Causas Reais do Insucesso 

nos negócios e como evitá-las.

3. Compreender porque é que Maioria dos 

Métodos de Marketing são ineficazes.

4. Qual o Maior Desafio que as empresas de 

hoje enfrentam.

5. Como construir Modelos de Negócio 

Irresistíveis.

6. Porquê o Marketing Directo para as PME’s.

7. Ilações.

8. Surpresa!

9. Espaço aberto a perguntas.

Resultados Esperados 

Com A Conferência De Hoje:

A Missão da Quantum 
é ajudar as empresas e 
os empresários a 
minimizar os riscos e a 
garantir o seu sucesso.



The Quantum Organization

• A Quantum é um Organização Internacional de consultoria 

Especializada no Crescimento Rápido de Negócios, 

Líder Mundial no segmento das Pequenas e Médias 

Empresas. Com escritórios em diversas partes do Mundo 

(Europa, Índia, Austrália-Ásia). 

• Reputação Sólida: O nosso conhecimento em marketing 

e desenvolvimento de negócios é regularmente chamado 

para entrevistas e artigos de opinião nos mais prestigiados 

meios de comunicação internacionais e nacionais, tais como: 

Sunday Times, The Guardian, Times, BBC TV, Business 

Industry Today, Business World, Vida Económica, etc .

• Já desenvolveu mais de 3.400 campanhas de marketing, 

anúncios, métodos de venda e sistemas de melhoria de 

negócios, todos eles escrutinados e examinados.

• Parceiros & Consultores de Pequenas e Médias Empresas, 

utilizando métodos de crescimento do negócio de 

baixo ou NENHUM custo, comprovados e testados no 

tempo para rapidamente gerar vendas e lucros.

Quantum Group 

Holdings PLC

“O Nosso Negócio É Fazer Crescer O Seu Negócio…”
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Rua do Carvalhal, 68, 1.ºAndar 
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Bankers: 

HSBC Banking Corp.

Commonwealth Banking
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Será que, num curto espaço de tempo (12, 

24 ou 36 meses), é possível fazer duplicar

a facturação de um negócio maduro?

E, porque não triplicar a sua facturação, ainda em 

menos tempo?

…é para isso que trabalha não é verdade?

A questão de fundo…

Já alguma vez pensou qual é a diferença 

entre uma empresa que consistentemente 

e previsivelmente realiza um crescimento 

extraordinário e uma outra empresa que 

luta só para se manter?



A Quantum Na Imprensa…



Mais Uma História de Sucesso 

Quantum…

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio



Como Nós Construímos Negócios…



80% Dos Negócios Fracassam Nos Seus 

Primeiros 5 Anos - Num Período De 10 

Anos, 24 Em 25 Negócios Fracassam... 

Porquê?

CLOSED

…A verdadeira razão é porque não têm clientes suficientes que 
lhes comprem regularmente!Ficaram literalmente sem dinheiro…

• Não atraem um número suficiente de 
potenciais clientes qualificados.

• Falham ao não converter os seus 
potenciais clientes em clientes lucrativos.

• Deixam os seus clientes actuais escaparem 
para fazerem negócio com os seus 
concorrentes.

“Então, a ÚNICA maneira de ter sucesso nos negócios é 

quando o empresário tem uma compreensão clara do 

mercado para os seus produtos e serviços”.



Uma Nova Realidade Nos Negócios…

O Propósito Real Do Negócio…

Assim, independentemente do tipo de negócio, mercado, produto ou 
serviço, TODOS os negócios são negócios de Vendas e Marketing.

A função principal de qualquer negócio é a aquisição de novos clientes 
e a satisfação das necessidades dos actuais clientes com LUCRO.

“…Porque o seu propósito é gerar clientes, a

empresa tem duas – e apenas duas – funções:

marketing e inovação. O Marketing e a

Inovação produzem resultados, todo o resto são

custos”.

Peter Drucker

Realidade No. 1. Ter apenas um “bom” produto ou serviço não é 

garantia de sucesso … MAS, um produto ou serviço de “qualidade” 

com um marketing superior GARANTIR-LHE-Á o sucesso. 

Realidade No.2. A CHAVE para um negócio rentável é implementar 

com sucesso um Marketing e Inovação eficazes e acessíveis.



Ponto principal: Você não tem que ter o melhor produto,   

de forma a vender biliões dele.

Em vez disso, deve ser capaz de pensar mais   

além, vender mais, posicionar-se melhor e ser

mais esperto que a sua concorrência.

•Sistema de Vendas?

•Sistema de Marketing?

•Sistema de Distribuição?

…O Marketing é a Derradeira 

Alavanca do seu Negócio!

A McDonald’s tem os melhores 
hamburguers? 

Talvez sim, mas provavelmente, não…

Mas, eles têm o melhor:

Microsoft 
Sr. Bill Gates

Virgin
Sir Richard Branson
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O Derradeiro Objectivo Do Negócio

Em qualquer altura, quando alguém no seu 

mercado precisa ou quer o seu produto ou 

serviço…

É A SI Que Telefonam Primeiro!

Porque o que você oferece é tão  diferente, 

tão especial, tão único… que eles não o 

conseguem em mais lado nenhum ou de 

mais ninguém… seja a que preço for!

A Sua  
Empresa… 

O Seu 
Produto…

O Seu   
Serviço.

Ganhar consciência “topo de mente”

Logo que os seus potenciais e actuais clientes olhem para Si e para 

os outros e, nas suas mentes, o vejam como “igual” – você PERDEU!

FIM DO JOGO!



A prova está na  

T.V., rádio, em em 

todos os jornais 

diários, 

semanários e 

revistas.

A maior parte das empresas ou pararam por completo com as suas 

actividades de marketing ou cortaram drasticamente ou ainda utilizam 

os mesmos métodos antigos e desgastados para ganhar a atenção do 

cliente, tal como os seus concorrentes:

Métodos De Marketing Ineficazes E 

Cansativos

 Correspondência

 Promoções

 Anúncios

 Porta-à-Porta

 Brochuras/Folhetos

 Telemarketing

Usados incorrectamente… Independentemente do 

formato, ainda é percepcionado como “marketing de 

lixo” ou “confusão”…

…A maioria dos negócios age 

seguindo o seguidor.



O Maior Desafio Que As Empresas 

De Hoje Enfrentam

O “Factor Confusão”…
O consumidor médio recebe mais de 

3.000 mensagens comerciais todos os 

dias. (Em 1990 recebiam apenas 2.000 

mensagens).

O Seu marketing faz parte da 

confusão na cabeça das pessoas!

Aqui está o ponto crítico…

“O que é que você está a fazer para sair da 

confusão?”
Questão Principal:



Mais, utilizando as Soluções 

“VSA” (Veículos Superiores 

de Acesso) da Quantum para 

acabar com a confusão. A 

Quantum tem mais de 40 

poderosas e comprovadas

resposta directas geradoras de 

atenção.

Conquistando A Confusão 

Factor De Sucesso

Rápida, simples e facilmente 

obtenha a atenção que a 

sua mensagem merece e 

saia da “confusão” usando 

AICDA…

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

McDonald’s

MG

As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!



O Marketing Directo é mais eficiente para as PME’s

Porquê o Marketing Directo…

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

Para ter sucesso nos negócios, já compreendeu que tem 

que saber comunicar. O marketing é a derradeira 

alavanca do seu negócio.

Marketing Directo VS Marketing Institucional

6. Permite-lhe medir, quantificar > análise custo-benefício.

1. O que distingue as duas metodologias.

4. Permite-lhe criar Modelos de Relacionamento 

Irresistíveis.

5. Permite-lhe baixar os custos de distribuição.

2. O Marketing Institucional dever ser   

utilizado APENAS pelas Instituições.

3. Permite-lhe desenvolver Estratégias de Funil.

As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!



Os 3 Pilares para Construir 
Modelos de Negócio Vencedores

1. Se Você Não É O Primeiro, Então Seja Diferente De 

Todos Os Outros.
• Exemplo: Se você criou o mercado, como a 

Xerox, Hoover – então você é o primeiro. 

• Exemplo: Federal Express, Dominos Pizza 

tornaram-se diferentes – Reposicione-se e 

diferencie-se criando uma Vantagem 

Competitiva Única.

2. Acrescente Mais Valor Que Os Seus Concorrentes.

• Dê mais que os seus concorrentes.

3. Opere Mais Eficazmente Do Que O Que Opera 

Neste Momento    

• Exemplo: Utilize as 7 Chaves Quantum.

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!



As 7 Chaves Quantum Para Fazer 

Subir Em Flecha Os Seus Lucros

As Sete Chaves Quantum (Multiplicadores de Lucro) funcionam pelos 

incrementos na média:

1. O Número De Contactos.

2. O Rácio De Conversão.

3. O Número De Transacções Anuais.

4. O Valor da Transacção.

5. A Margem De Lucro.

6. O Número De Referências.

7. O Ciclo Médio De Vida De Compra (Anos).

Aumentar apenas uma das Chaves ajudá-lo-á a fazer crescer o 

seu negócio… MAS, aumentando TODAS as Chaves Quantum 

apenas uma pequena margem disparará exponencialmente os 

seus Lucros!

Há um limite sobre o quanto pode CORTAR NOS CUSTOS antes 

que a qualidade e o serviço sejam afectados. 

Contudo, para as receitas faz sentido utilizar ESTRATÉGIAS 

ILIMITADAS: 

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!



Marketing Directo - Que Meios 

podem ser combinados?

Correio postal

Telemarketing

Fax broadcasting

Email broadcasting

SMS

…

Mas também os Meios 

Tradicionais:

Jornais

Televisão

Rádio

Força de vendas

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

Chamada de atenção para algumas Técnicas de 

Marketing Directo:

Marketing por Referências

Marketing Associativo

Marketing Viral

As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!



Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!

Construa um Modelo de Negócio que 

faça, literalmente, DISPARAR AS 

VENDAS do seu negócio!

Comece já!
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 É utilizado pelas Grandes Empresas e porque não pela 

Sua?

 Por exemplo: Banca

Ilações

Estratégias Para 
Construir O Seu 

Negócio

Os únicos negócios que irão sobreviver são os que                     

construírem modelos de aquisição e manutenção de   

Clientes mais eficientes.

A sua ambição deve ser a de: 

DOMINAR e LIDERAR os seus nichos de 

mercado.

O Marketing Directo permite-lhe atingir esses      

objectivos: 

Atrair e Fidelizar Clientes de uma forma eficiente.
As Melhores Práticas 

do Mundo para 

PME’s!



Como podemos ajudá-lo, a Sí…

Aos Empresários, que estejam seriamente empenhados em fazer crescer os 

seus negócios,  

ofereço-lhes uma Análise Confidencial preliminar do seu negócio:

• Avaliação do potencial do seu negócio.

• Proposta de trabalho em parceria irresistível.

 Peço aqui a vossa compreensão sobre a nossa capacidade de 
resposta limitada.

Aos meus futuros Colegas, dirijo-me a quem:

• possuir um passado profissional recheado de experiências de liderança,

• tiver Gosto em Ajudar os empresários a fazer crescer os seus negócios,

• e, for Ambicioso,

convido-os a integrar em parceria a equipa da Quantum em Portugal.

 Esta oportunidade não é para todos, mas poderá sê-la para si…

Por simpatia, gostaria de lhe oferecer um ebook:

“19 Segredos para Multiplicar os Seus Lucros e o Seu   

Sucesso Empresarial”

• Estratégias poderosas para fazer o seu negócio subir 

em flecha e multiplicar os seus lucros e o seu sucesso 

empresarial.

 Oferta restrita aos presentes hoje!

 

19 Segredos Para 

Multiplicar Os Seus 

Lucros E O Seu 

Sucesso Empresarial

Quantum 

Crescimento de 

Negócios



Espero ter Contribuído para o Seu Sucesso Empresarial!

Azuil Barros

Partner & Director Geral

Transformando A Forma Como O Mundo Faz Negócios


