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5. Conclusões 

Na realidade, não lhe estamos a propor que leve o seu próprio Ferrari para esta corrida, até 

porque se você está a criar uma startup duvido que o orçamento dê para isso. 

Na verdade, esta tecnologia de marketing do século XXI caracteriza-se por um grau de eficácia 

muito superior, que permite fazer chegar a mensagem certa ao microsegmento adequado, e 

apenas a esse. Sem redundância. (redundância era a palavra chave do marketing no tempo em 

que compensava fazer um anúncio a seguir ao jornal da noite do único canal de televisão). 

Se é verdade que a maioria das startups falham por causa das vendas, também é verdade que 

isso pode ser largamente melhorado se a startup dedicar tanta atenção à tecnologia de 

marketing como dedica à tecnologia do produto. 

Ou seja, se não quiser concorrer contra os Ferraris da concorrência com uma bicicleta, mesmo 

que seja uma bicicleta em fibra de carbono, especial de corrida! 

Se concorrer com um Tesla ou outro desportivo elétrico, terá bem mais hipóteses de sucesso. 

E o orçamento para combustível será bem mais reduzido. O investimento inicial é, na verdade, 

feito em estudo e conhecimento, pelo que não depende tanto do orçamento. 

 

Escolher o Tesla em vez da bicicleta está ao alcance das startups graças às tecnologias de 

marketing do século XXI, anteriormente descrita e que podemos combinar num gráfico como 

este: 
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No fundo, é possível dar um destino muito mais brilhante aos novos (e muitas vezes 

fantásticos) novos produtos / serviços que são desenvolvidos pelas startups combinando 3 

elementos: o modelo comportamental (psicométrico) OCEAN, Big Data analysis e 

comunicação microdireccionada. 

 

 

A próxima invenção de Sophia e Lara não irá parar às mãos duma multinacional alemã, 

como aconteceu no desespero da experiência anterior. 

As duas jovens sabem agora que precisam analisar os hábitos de médicos e seguradoras e 

montar uma campanha de comunicação microdireccionada para mostrar a cada 

microsegmento uma história melhor, demonstrando que podem melhorar a vida dos seus 

pacientes e clientes se usarem o novo produto que elas estão a desenvolver. Infelizmente, 

por razões comerciais não quiseram ainda dizer o que é. Querem que as suas histórias 

sejam surpreendentes… 
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