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Portfólio Marketing de Conteúdo – Andreia Miranda 
 

 

Cliente: Habitissimo - Procenter 
 

 

Habitissimo é uma empresa espanhola, sediada em Palma de Mallorca, que atua no mercado de reforma, 

construção e decoração de interiores. 

A função principal da Habitissimo é ligar o cliente à mão-de-obra especializada e para isso, a empresa se utiliza do 

seu site, que é dividido entre os países atendidos por ela. Entre os principais, podemos destacar Habitissimo 

Brasil, Habitissimo Portugal e Habitissimo Argentina. 

Em seu site, Habitissmo oferece conteúdos exclusivos sobre construção, reforma, decoração de interiores, 

reparos entre vários outros. Além disso, através do setor Procenter a empresa reúne dicas sobre 

empreendedorismo, administração empresarial, tecnologia e vários outros artigos úteis para os profissionais 

cadastrados em sua base de dados. 

Contando com uma equipe de marketing bem estruturada, a empresa atua ainda em parceria com outros blogs 

para divulgar o seu trabalho (guest posts). Quer conhecer um pouco do meu trabalho na empresa Habitissimo? 

Então acompanhe a seguir! 
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Marketing: 5 coisas que todo empreendedor iniciante 

deve saber 

 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/marketing-5-coisas-que-todo-
empreendedor-iniciante-deve-saber) 

 

 

 

A arte de identificar as necessidades e satisfazer os desejos não realizados pelo consumidor 
pode ser definida como Marketing, um conjunto de atividades voltadas a atender as 
necessidades do cliente, identificando através dos objetivos e resultados o potencial de lucro 
para o ramo de negócios escolhido. 

Estratégias de marketing bem estruturadas são capazes de fazer com que o seu produto ou 
serviço se venda praticamente sozinho; conheça as 5 principais coisas que todo empreendedor 
iniciante deve saber sobre marketing: 

 

A importância de investir em Marketing 

 

Independente do seu ramo de negócios, todo empreendedor iniciante deve ter em mente 
que investir no marketing é a melhor maneira de tornar o seu serviço ou produto 
conhecido no mercado. O marketing possui várias estratégias para fazer com que o seu 
produto ou serviço tenha uma boa reputação no mercado e seja consolidado entre os clientes, 
fazendo com que os mesmos tenham uma percepção positiva da marca que está sendo 
comercializada. 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/marketing-5-coisas-que-todo-empreendedor-iniciante-deve-saber
https://procenter.habitissimo.com.br/post/marketing-5-coisas-que-todo-empreendedor-iniciante-deve-saber


3 
 

 
Jaquelin Delgado 

 

Conhecer quais são os objetivos do Marketing 

Em síntese, podemos dizer que os principais objetivos do Marketing são: 

• Introduzir um produto no mercado, fazendo com que ele tenha boa reputação; 

• Aumentar a visibilidade das empresas, produtos ou serviços no mercado; 
• Criar estratégias que visam persuadir o consumidor sobre a necessidade do seu produto 

ou serviço, com base nos diferenciais que ele possua; 
• Construir boas relações com consumidores e parceiros; 
• Fidelizar clientes; 
• Estimular os colaboradores a venderem mais. 

 

http://jaquelin-delgado.blogspot.es/2
https://empresas.habitissimo.com.br/procenter/faca-com-que-sua-empresa-ganhe-visibilidade-com-o-google-maps
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/a-importancia-de-investir-em-marketing_1493018
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/objetivos-do-marketing_1493016
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RG Plus 

 

Conhecer os tipos de marketing 

As melhores estratégias de venda são determinadas com base no tipo de produto ou serviço 
que serão comercializados pela sua empresa, por isso, conhecer os vários tipos de 
marketing é algo que todo empreendedor iniciante deve saber. 

Vários são os tipos de marketing destinados a alavancar seus negócios, a saber: o Marketing 
direto, o Marketing digital, o Marketing Pessoal, o Marketing de conteúdo e o Marketing 
de relacionamento. 

 
Blog Novas Posturas 

 

Aplicar os “4 Ps do Marketing”: Produto, Preço, Praça e 

Promoção 

Produto: estabelecer quais são as características do produto ou serviço que sua empresa está 
oferecendo e quais são os diferenciais que eles possuem no mercado com relação aos 
concorrentes. 

Preço: talvez essa seja a maior dificuldade encontrada pelo empreendedor iniciante, precificar 
corretamente o seu produto ou serviço. A boa aplicação das estratégias de marketing na 
sua empresa ajuda na elaboração do preço do seu produto, pois levam em conta os preços 
praticados pelo mercado para tornar o preço do seu produto ou serviço competitivo. 

http://rgplus.com.br/servicos/consultoria-em-inbound-marketing
https://novasposturas.wordpress.com/o-negocio-agora-e-direcionar-seu-discurso
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/tipos-de-marketing_1493014
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Praça: é o local onde seu produto será comercializado (lojas físicas). É adequar o seu produto 
para o seu público alvo, ao perfil do seu cliente. 

Promoção: esse último “P” do marketing refere-se à maneira como você oferta o seu 
produto ou serviço, identificando quais os melhores canais de divulgação para a sua 
marca.  Uma das coisas que todo empreendedor iniciante deve saber sobre marketing é 
que o seu produto ou serviço tem que estar no local certo e ser visto pelas pessoas certas. 

 

 
Eleve seu Negócio 

Não confundir marketing e publicidade 

Mais uma coisa que todo empreendedor iniciante deve saber: não confundir marketing 
com publicidade. O marketing é um conjunto de estratégias que ajuda a identificar uma 
necessidade não atendida e com base nela, cria um produto ou serviço, inserindo-o no 
mercado. 

Já a publicidade é voltada à divulgação dessa marca, produto ou serviço, fazendo com o que o 
seu público alvo compre a ideia que você está vendendo. 

http://eleveseunegocio.com.br/conheca-os-4ps-do-marketing
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/os-4-ps-do-marketing_1493010
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Glopt 

 
 

  

https://gloptaredeonline.blogspot.com.br/2017/03/voce-sabe-diferenca-entre-marketing.html
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/marketing-e-publicidade_1493009
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10 termos sobre gestão financeira que você deve 

conhecer antes de abrir seu negócio 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/10-termos-sobre-gestao-
financeira-que-voce-deve-conhecer-antes-de-abrir-seu-negocio) 

 

 

Conceitos básicos de administração financeira são extremamente necessários no dia a dia do 
novo empreendedor para que o seu negócio tenha sucesso no mercado, mesmo que o novo 
empreendimento seja uma startup. 

Não dominar conceitos como investimento, capital de giro, fluxo de caixa, lucro, despesas, 
receitas e ponto de equilíbrio pode colocar o negócio em risco; conheça 10 termos sobre 
gestão financeira que você deve conhecer antes de abrir seu negócio: 

Investimento Fixo 

O investimento fixo é o recurso financeiro empregado na abertura do negócio e serve para a 
aquisição de máquinas, hardwares, softwares, móveis, prédios, veículos e todos os demais 
itens que compõe o ativo imobilizado de uma empresa. 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/10-termos-sobre-gestao-financeira-que-voce-deve-conhecer-antes-de-abrir-seu-negocio
https://procenter.habitissimo.com.br/post/10-termos-sobre-gestao-financeira-que-voce-deve-conhecer-antes-de-abrir-seu-negocio
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Em Tempo 

 

Capital de Giro 

Capital de giro pode ser definido como o recurso financeiro destinado a suprir as 
necessidades financeiras da empresa, como estoque, contas a receber e pagamento de 
fornecedores. Também conhecido como “capital de trabalho”, o capital de giro sofre 
variações de acordo com a sobra ou falta dos recursos financeiros da empresa.  

 

http://www.emtempo.com.br/maquinas-industriais-tem-queda-de-219-nas-vendas-no-primeiro-quadrimestre/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/investimento-fixo_1521114
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Startupi 

Despesas fixas 

Despesas fixas são todas aquelas que não sofrem mudança de valor em caso de 
aumento ou diminuição do faturamento da empresa. São consideradas despesas 
fixas aquelas destinadas à manutenção da atividade da empresa, a saber: aluguéis, salários 
dos funcionários, limpeza e conservação, pagamento de benefícios, etc. 

 
Grupo DPG 

https://startupi.com.br/2017/05/gestao-correta-de-estoque-reduz-necessidade-de-capital-de-giro/
https://grupodpg.com.br/despesas-fixas-e-variaveis/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/capital-de-giro_1521111
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/despesas-fixas_1521110
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Despesas variáveis 

As despesas variáveis também fazem parte dos conceitos básicos de gestão financeira 
que você deve conhecer antes de abrir seu negócio, pois estão diretamente ligadas ao nível 
de produção e ao volume de vendas em um período. Como exemplo de despesas variáveis 
podemos citar comissões, conta de água, luz e compra de matérias-primas.  

 
Tnh1 

Ponto de Equilíbrio 

O ponto de equilíbrio é definido como o momento em que as receitas da empresa são 
iguais às despesas, ou seja, o negócio ainda não dá lucros, mas também não dá prejuízo. 

http://blog.tnh1.com.br/conhecaseusdireitos/2015/05/19/organizacao-financeira-o-comprovante-de-quitacao-anual/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/despesas-variaveis_1521108


11 
 

 
Blog LUZ 

 

Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira que permite que o empreendedor 
acompanhe a movimentação financeira da sua empresa, como no que está sendo empregado 
o dinheiro no dia a dia, gastos com matéria-prima, taxa de inadimplência dos clientes e prazos 
para recebimentos das vendas efetuadas ou dos serviços prestados. 

http://blog.luz.vc/o-que-e/contabilidade-de-custos/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/ponto-de-equilibrio_1521106
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StartSe 

 

Faturamento 

Faturamento bruto é tudo o que a empresa recebe em um determinado período (mensal) 
pelas vendas efetuadas ou pelos serviços prestados. Já o faturamento líquido é o valor do 
faturamento bruto depois de ter descontado os impostos incidentes na venda de suas 
mercadorias ou prestações de serviços. 

 
Blog SIGE Cloud 

 

https://conteudo.startse.com.br/mercado/intuit-intuit/melhore-seu-fluxo-de-caixa-ja/
http://blog.sigecloud.com.br/aumentar-o-faturamento-da-empresa/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/fluxo-de-caixa_1521104
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/faturamento_1521102
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Lucro 

Lucro é o saldo positivo alcançado por uma venda ou prestação de serviços, ou seja, é 
tudo aquilo que sobra depois de você pagar os custos que teve com a produção, armazenagem 
e comercialização de um determinado produto ou serviço.  

 
StartSe 

 

Preço de venda 

Para precificar corretamente seu produto ou serviço e conseguir obter lucros é muito 
importante que o empresário conheça vários termos sobre gestão financeira antes de abrir 
seu negócio, entre eles o da formação de preço de venda.  

O empreendedor pode precificar seus produtos ou serviços de três formas, a 
saber: precificação baseada em custos, precificação com base na concorrência e 
precificação baseada na demanda, que leva em conta o quanto os clientes estão dispostos a 
pagar por um produto ou serviço. 

https://conteudo.startse.com.br/mercado/caudio-nasajon/como-multiplicar-o-seu-lucro-em-5-vezes-em-apenas-6-meses/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/lucro_1521100
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Nomus 

Pró-labore 

O Pró-Labore é a remuneração dos sócios da empresa e pode ser feita com base na 
distribuição de lucros ou conforme as funções que os sócios desempenham no 
empreendimento. 

O Pró-Labore é um dos 10 termos sobre gestão financeira que você deve conhecer antes 
de abrir seu negócio, pois para o sucesso dele você nunca deverá misturar suas finanças 
pessoais com as finanças da sua empresa. 

http://www.nomus.com.br/blog-industrial/2015/09/5-sinais-de-que-chegou-a-hora-de-refazer-o-preco-de-venda-dos-seus-produtos/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/preco-de-venda_1521098
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Endeavor 

 
 

  

https://endeavor.org.br/pro-labore/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/pro-labore_1521096
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As 10 leis fundamentais da economia 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/as-10-leis-fundamentais-

da-economia) 

 

 

A compreensão das 10 leis fundamentais da economia é de extrema importância para a vida 
longa e próspera das empresas, pois desmascaram políticas governamentais equivocadas, 
enganos econômicos com aparências de verdadeiros e que são veiculados repetidamente 
pelos meios de comunicação, entenda: 

1. Para consumir é necessário antes produzir 

Ao contrário do que é falado, estimular o consumo não gera crescimento econômico; 
estimular a produção sim, já que a produção vem antes do consumo. Para que algo seja 
consumido, ele precisa primeiro ser criado. Ignorar a ordem natural das coisas é uma tremenda 
inversão de causa e consequência, que leva as pessoas a agirem de forma equivocada. 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/as-10-leis-fundamentais-da-economia
https://procenter.habitissimo.com.br/post/as-10-leis-fundamentais-da-economia
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Agronews 

 

2. O consumo é o objetivo final da produção 

O consumo é o objetivo final da atividade econômica e não o meio; o meio é a produção.  

Para seguir à risca essa lei fundamental da economia, é necessário que se criem produtos e 
serviços agregados à valores, para que os consumidores enxerguem o diferencial do produto e 
sintam a necessidade de consumo do mesmo. É essa demanda que atribui valores aos fatores 
de produção utilizados na concepção desse produto, como mão-de-obra e maquinário, por 
exemplo. Criar postos de trabalho sem ter um bom produto a oferecer no mercado gera 
desempregos, gastos desnecessários e destruição de riquezas. 

 
Teclog's Blog 

http://agronews.tv.br/7424/soja-mundo-deve-produzir-menos-e-consumir-mais-na-safra-1718/
https://teclog.wordpress.com/2012/04/23/introducao-a-logistica-parte-11-cadeia-de-suprimentos/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/para-consumir-e-necessario-antes-produzir_1527973
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/o-consumo-e-o-objetivo-final-da-producao_1527971
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Dicionário Financeiro 

 

3. Nada é de graça 

Se você está recebendo algo de graça significa que outro alguém está pagando por isso 
e, talvez você mesmo. 

Serviços públicos de saúde, escolas e universidades públicas, seguridade social e todas as 
demais políticas sociais são custeadas com dinheiro arrecadado de impostos pagos por 
cidadãos que trabalham e contribuem ativamente. 

https://www.dicionariofinanceiro.com/cadeia-de-suprimentos/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/o-consumo-e-o-objetivo-final-da-producao_1527970
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São Carlos em Rede 

 
Folha Dirigida 

http://www.saocarlosemrede.com.br/saude/tres-clinicas-apresentam-propostas-para-atender-pelo-sus-na-prefeitura-de-sao-carlos
https://www.folhadirigida.com.br/educacao/vestibular-rj/vestibular-uerj-2018-primeira-prova-sera-em-julho
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/nada-e-de-graca_1527969
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/nada-e-de-graca_1527968
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4. O valor das coisas é subjetivo: 

O valor de um produto ou serviço muda de acordo com as necessidades e as preferências de 
cada indivíduo. Ou seja, um mesmo item pode ter valores diferentes de acordo com cada 
pessoa.  

É a chamada subjetividade, ou seja, algo que pode variar de acordo com o julgamento de 
cada pessoa ao suprir necessidades individuais, emocionais e circunstanciais diferentes. 

 
Gazeta do Povo 

5. Ganha mais quem produz mais 

A quinta lei fundamental da economia faz uma relação entre a produtividade e o aumento de 
renda de um indivíduo. Ela declara que quanto mais esse indivíduo produzir um bem ou serviço 
procurado pelos consumidores em um determinado intervalo de tempo poderá ganhar mais por 
isso. 

E continua: diz que para que a produtividade desse indivíduo seja aumentada, precisa haver o 
acúmulo de capital para que seja investido em algo positivo, gerando mais produtividade e 
melhor renda. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/comprar-algo-caro-pode-ser-a-melhor-coisa-para-o-seu-bolso-3b1rav8h801fuvv1ezfk7t2he
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/o-valor-das-coisas-e-subjetivo_1527967
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Chevrolet 

 

6. Gastos representam custo para uns e renda para outros 

Desmistificando o multiplicador de renda Keynesiano que afirma que todo gasto gera renda, 
a sexta lei fundamental da economia declara que todo gasto também é um custo. 

O gasto é um custo para o comprador e uma renda para o vendedor e o multiplicador fiscal 
implica que os custos se multiplicam junto com a renda. Quanto maior a renda, maiores são 
os gastos; quanto maiores os gastos, maiores os custos. 

 
Endeavor 

http://www.chevrolet.com.br/noticias/fabrica-gm-atinge-6-milhoes-carros-produzidos.html
https://endeavor.org.br/cmv/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/ganha-mais-quem-produz-mais_1527965
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/custos-e-rendas_1527963
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7. Dinheiro é diferente de riqueza 

O dinheiro é mera moeda de troca; através dele, compra-se produtos que possuam o mesmo 
valor. A riqueza é a capacidade que uma pessoa tem de ter acesso aos bens e serviços 
que ela deseja, no momento determinado por ela. 

Portanto, uma nação rica não é uma nação endinheirada, é aquela que tem acesso à 
serviços de qualidade, aos bens materiais necessários para a sua qualidade de vida. 

 
HuffPost Brasil 

 

8. Trabalho não acrescenta valor a um produto 

O trabalho apenas cria produtos ou presta serviços. O valor desses produtos depende do 
quanto ele é útil e do quanto ele gera benefícios para o consumidor. É o diferencial 
empregado no item. 

http://www.huffpostbrasil.com/2014/04/16/a-influencia-que-o-dinheiro-exerce-sobre-o-nosso-pensamento-e-co_a_21668240/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/dinheiro-e-diferente-de-riqueza_1527961
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Clinks 

 

9. O lucro é recompensa 

A nona lei fundamental da economia diz que no capitalismo de concorrência o lucro é a 
recompensa para o empreendedor que soube alocar corretamente recursos escassos (mão-de-
obra, matéria-prima e bens de capital) para satisfazer as demandas dos consumidores, se 
antecipando às constantes mudanças nas necessidades de consumo do seu público-alvo. 

 
Blog SIGE Cloud 

 

https://www.clinks.com.br/o-que-e-valor-percebido-e-como-afeta-links-patrocinados/
http://blog.sigecloud.com.br/como-calcular-lucro-empresa/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/trabalho-nao-acrescenta-valor-a-um-produto_1527959
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/o-lucro-e-recompensa_1527957
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10. Todas as verdadeiras leis econômicas são puramente lógicas 

Pedras angulares das organizações, as 10 leis fundamentais da economia não precisam ser 
previamente verificadas e nem podem ser falsificadas, pois alinham e ancoram todos os 
processos organizacionais, explicando a lógica de cada um. 

 
Economia - Cultura Mix 

 
 

 

  

http://economia.culturamix.com/negocios/o-que-todos-devem-saber-sobre-economia-curiosidades-economicas
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/10-leis-da-economia_1527955
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Saiba como usar o networking a favor do seu negócio 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-usar-o-
networking-a-favor-do-seu-negocio) 

 

 

 

Você sabe o que é networking e como essa técnica pode ser positiva para o seu 
negócio? Trata-se de uma palavra de origem inglesa formada por duas outras palavras (net = 
rede + working = trabalhando) e significa rede de contatos profissionais. 

Através do Networking pessoas conseguem colocação profissional no mercado de trabalho, 
empreendedores realizam bons negócios, estudantes compartilham informações, tudo através 
da qualidade das conexões estabelecidas em suas redes sociais. 

Mais do que uma ferramenta de interação e socialização, o Networking pode ser fundamental 
para o seu negócio se gerenciado de forma correta, entenda como: 

Tenha um objetivo 

Apesar de ser uma técnica essencial para o desenvolvimento do seu negócio, 
o Networking nada tem a ver com o ato de sair adicionando todo mundo nas redes 
sociais. Formar uma boa rede de contatos profissional significa procurar por pessoas 
com o mesmo objetivo e interesses em comum. 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-usar-o-networking-a-favor-do-seu-negocio
https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-usar-o-networking-a-favor-do-seu-negocio
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É saber identificar quais pessoas podem contribuir para o seu crescimento pessoal e 
profissional e dar mais atenção a ela. Conecte-se com pessoas que sejam referência no 
mesmo nicho de mercado em que você atua e faça dela sua inspiração.  

 
Business Networking 

 

Vá para o offline! 

A eficácia e a vida longa da sua rede de contatos só dependem de você. Procure reservar 
parte dos seus ganhos como novo empreendedor para investir em idas a congressos, feiras 
de produtos, eventos, workshops. 

Sair da zona de conforto é uma ótima maneira de usar o networking a favor do seu negócio, 
aumentado sua rede de contatos ao conhecer novos parceiros, fornecedores e clientes, além 
de interagir pessoalmente com alguns de seus bons contatos já estabelecidos.  

http://www.businessnetworking.com.br/o-que-e-networking/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/tenha-um-objetivo_1522260
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Publicitária Digital 

 

Nunca se subestime 

Todo nós possuímos pelo menos uma das habilidades mais exigidas pelo mercado de 
trabalho que são a capacidade colaborativa, comunicação, persuasão, influência e ideias 
inovadoras.  

Portanto, não se subestime, sempre haverá algo de bom que você possa oferecer, mesmo que 
para os profissionais mais experientes do nicho de mercado em que você atua ou deseja atuar. 
Seja humilde, esteja aberto a novos aprendizados e sempre que possível, ofereça ajuda. 

http://www.publicitariadigital.com.br/2016/10/rd-summit-2016-e-spr-network-networking-e-aprendizado/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/va-para-o-offline_1522258
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Prodes PNL 

 

Tenha uma boa presença online 

É fato que Networking sem presença na internet não existe, mas a distância que separa você 
da sua rede de contatos profissional, do seu leitor ou cliente precisa ser cuidadosamente 
monitorada. 

Cuidado com postagens no Facebook, Twitter, Instagram e demais redes sociais que 
possam ferir o direito de outras pessoas, que causem escândalo e que contenham fotos 
censuráveis, afinal de contas, a primeira impressão é a que fica, não é mesmo?  

E tenha certeza de que essa expressão é válida também para o mundo online em que 
vivemos. Invista na sua presença online e esqueça os mimimis das redes sociais. Atualize o 
seu perfil no LinkedIn, crie uma FanPage no Facebook, faça um blog com assuntos 
relevantes; promova-se positivamente e faça do Networking a melhor ferramenta para o 
seu negócio. 

http://www.prodes-pnl.cl/liderazgo-y-trabajo-en-equipo/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/nunca-se-subestime_1522256
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Agência 4ALL 

 
 

  

http://agencia4all.com.br/por-que-a-sua-empresa-deve-estar-na-internet/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/tenha-uma-boa-presenca-online_1522254
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6 conselhos para reduzir os gastos da sua empresa 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/6-conselhos-para-reduzir-
os-gastos-da-sua-empresa) 

 

 

 

Em tempos de crise financeira e muitas incertezas econômicas para o país, nada melhor do 
que procurar por soluções que visam reduzir os gastos da sua empresa.  

Aplicar corretamente e conscientemente a verba na sua empresa é a melhor maneira 
de continuar investindo no seu negócio para fazer o seu empreendimento crescer. 
Planejamento, organização e boa gestão financeira devem fazer parte do seu dia a dia para 
manter o seu lucro constante, mesmo em épocas de crise. 

Confira 6 dicas para reduzir os gastos da sua empresa e continuar alavancando seus 
negócios mesmo em períodos de pouca venda: 

Xerox e impressão 

Reduzir o gasto com papel é uma das formas de contribuir para a preservação ambiental, além 
de reduzir os gastos da sua empresa no final do mês. 

O péssimo hábito com impressões e xerox desnecessárias está no topo da lista dos maiores 
custos de uma empresa e desenvolver uma política de consciência ambiental entre os 
seus colaboradores é necessário para economizar. 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/6-conselhos-para-reduzir-os-gastos-da-sua-empresa
https://procenter.habitissimo.com.br/post/6-conselhos-para-reduzir-os-gastos-da-sua-empresa
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Oriente e fiscalize seus funcionários para a digitalização de documentos, a utilização de 
rascunhos, a impressão nos dois lados da folha e para a utilização de métodos de 
armazenamento em nuvem como Google Drive (Google) e Onedrive (Microsoft). 

 
Informador Fácil 

 

Energia elétrica 

Para reduzir os gastos da sua empresa pequenas atitudes podem fazer grande diferença, 
principalmente se todos os colaboradores estiverem dispostos a ajudar. 

O uso inconsciente da energia elétrica é um grande vilão nas despesas das empresas, 
mas esse quadro pode ser revertido ao adotarmos pequenos hábitos: apagar as luzes quando 
não estivermos no ambiente, usar o ar condicionado com moderação, aproveitar melhor a luz 
solar, desligar computadores que não estão sendo utilizados e não deixar equipamentos 
eletroeletrônicos em standby são formas de começar a economizar. 

http://www.informadorfacil.com.br/miniguia-de-reducao-de-custos-para-escritorios-de-advocacia/
https://empresas.habitissimo.com.br/procenter/energia-fotovoltaica-representa-oportunidades-de-negocios-para-pequenas-empresas
https://empresas.habitissimo.com.br/procenter/energia-fotovoltaica-representa-oportunidades-de-negocios-para-pequenas-empresas
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/xerox-e-impressao_1503850
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MZ Portal 

 

Telefonia e internet 

Reduzir os gastos da sua empresa com serviços de telefonia e internet é mais fácil do 
que se imagina, basta fazer uso do serviço de VoIP ( Voz sobre Protocolo de Internet), que 
transforma sinais de áudio analógicos em dados digitais para serem enviados pela internet e 
podem ser facilmente encontrados nos aplicativos Skype e Whatsapp. 

Outra forma de reduzir os gastos da sua empresa é obter planos de telefonia corporativos, 
que tendem a ser muito mais econômicos; compare os preços cobrados por diferentes 
operadoras de telefonia da sua região e faça o melhor negócio para sua empresa. 

 

http://mzportal.com.br/?p=13397
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/energia-eletrica_1503847
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3C Plus 

Descartáveis 

A princípio inofensivos, os copos descartáveis de água e café podem trazer prejuízos para 
sua empresa. Você pode adotar a medida de distribuir um copo ou caneca personalizada para 
seus funcionários e incentivá-los ao consumo consciente e preservação ambiental. 

De início o custo com a confecção das canecas personalizadas pode até representar um gasto 
significativo, mas a longo prazo o investimento se justifica e se paga. Deixe os copos 
descartáveis de água e café apenas para os seus clientes. 

http://www.3cplusnow.com/dicas-para-reduzir-custos-com-telefonia/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/telefonia-e-internet_1503843
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Marketing digital 

Optar por mídias sociais e demais meios eletrônicos para divulgar o seu negócio é uma das 
formas de reduzir os gastos da sua empresa. Anúncios no Facebook, Google, sites 
corporativos, blogs entre outros meios são técnicas usadas pelo marketing digital para tornar 
uma marca ou produto conhecido mundialmente e são bem mais baratas do que anúncios 
impressos. 

https://fotos.habitissimo.com.br/foto/casa_1513526
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Bruno Marinho 

 

Terceirização de serviços 

A terceirização pode ser uma ótima opção para economizar com pessoal e reduzir 
drasticamente os gastos da sua empresa. 

Serviços de limpeza, manutenção, vendas e comunicação podem ser terceirizados, 
economizando custos gerados por encargos da contratação direta de pessoal, pois esses ficam 
a cargo da empresa que forneceu o funcionário para a prestação de tal serviço. 

 

http://marketingcombrunomarinho.com.br/marketing-digital-quanto-ganha-um-profissional/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/marketing-digital_1503840
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Aster 

 

  

http://www.aster.com.br/blog/facilities/as-principais-vantagens-em-terceirizar-a-limpeza-da-sua-empresa/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/terceirizacao-de-servicos_1503835
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5 dicas para ter ideias inovadoras 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/5-dicas-para-ter-ideias-
inovadoras) 

 

 

A inteligência emocional é um conceito dentro da psicologia que define a capacidade que o 
indivíduo tem de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim 
como a capacidade de lidar com eles. 

O controle emocional é fundamental para uma vida em perfeito equilíbrio e a falta desse 
controle faz com que as pessoas tenham medo de enfrentar novos desafios, travando e 
bloqueando atitudes empreendedoras. Confira 5 dicas para ter ideias inovadoras: 

Concentre-se no que realmente importa 

Se concentrar somente nas tarefas que têm a ver com o seu objetivo é uma dica muito 
importante para vencer algumas das armadilhas do cérebro que tentam acabar com suas 
ideias inovadoras. Anotar essas tarefas em um papel é uma forma de manter o foco e 
determinar prioridades para a execução de cada uma das suas metas.  

https://procenter.habitissimo.com.br/post/5-dicas-para-ter-ideias-inovadoras
https://procenter.habitissimo.com.br/post/5-dicas-para-ter-ideias-inovadoras
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Pplware 

 

Pare de se autossabotar 

A autossabotagem acontece quando você começa a criar desculpas para justificar um 
determinado comportamento, colocando culpa em outras pessoas ou em uma “possível 
incapacidade” pela sua falta de atitude. 

Um exemplo bem prático da autossabotagem criada pelo cérebro para fazer com que você 
não tenha sucesso em determinada tarefa é não se preparar para uma entrevista de 
emprego. 

Você sabe que participará de um processo seletivo, precisa estar bem preparado, com 
aparência pessoal bem cuidada, mas não se prepara e nem se arruma porque se acha pior do 
que os outros candidatos e acredita que será apenas mais uma entrevista. 

Resultado? Vai para a entrevista de qualquer jeito, não conquista o emprego e ainda culpa o 
recrutador pelo seu insucesso. Isso é autossabotagem. 

https://pplware.sapo.pt/internet/apostas-online-concentre-nos-mercados-conhece-melhor/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/concentre-se-no-que-realmente-importa_1518379
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O Segredo 

 

Crie novos hábitos 

Os hábitos são definidos como ações que se repetem com frequência e regularidade, 
formando o que conhecemos por rotina. Para tirar boas ideias do papel, empreender e 
inovar é preciso criar novos hábitos, construindo caminhos que te impulsionem a tomar 
atitudes. A esses novos caminhos damos o nome de motivação. 

https://osegredo.com.br/2015/09/autossabotagem/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/pare-de-se-autossabotar_1518377
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Todateen 

 

Administre melhor o seu tempo 

Administrar melhor o seu tempo é uma ótima forma de ser mais produtivo em todas as 
áreas da sua vida, conseguindo executar o maior número de tarefas com eficácia e dentro do 
prazo estabelecido. Quando usado sabiamente o tempo pode correr ao seu favor, mas quando 
negligenciado, pode se tornar um vilão que tenta acabar com suas ideias inovadoras. 

A organização e a disciplina fazem parte da administração do tempo que você tem disponível 
para alcançar seus objetivos e ter sucesso na execução de suas atividades diárias. 

https://todateen.com.br/10-dicas-para-criar-habito-leitura/
https://empresas.habitissimo.com.br/procenter/aprenda-a-administrar-melhor-o-seu-tempo
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/crie-habitos_1518375
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iPED 

 

Aprenda com os erros e saiba lidar com eles 

Vários empreendedores de sucesso erraram muito antes de alcançarem seus objetivos. 
Somos compelidos diariamente a acertar sempre e acabamos nos esquecendo de que é 
possível sim aprender com os erros e não voltar a cometê-los. Identificar o que precisa ser 
mudado e tratar o emocional requer superação. 

A inteligência emocional faz isso, reprograma o cérebro do indivíduo desbloqueando 
aquilo que o impede de alcançar seus objetivos através de uma manutenção 
constante, fazendo com que atitudes positivas se tornem um hábito e estimulem novas 
ideias.  

 

https://www.iped.com.br/materias/administracao/administrar-melhor-tempo.html
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/administre-melhor-o-seu-tempo_1518373
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Casamento 

  

http://casamento.culturamix.com/vida-a-dois/qualidade-de-vida/o-que-aprendemos-com-os-nossos-erros
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/aprenda-com-os-erros-e-saiba-lidar-com-eles_1518369
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Como fazer sua empresa concorrer com os grandes 

players do mercado 

Por Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/como-fazer-sua-empresa-
concorrer-com-os-grandes-players-do-mercado) 

 

 

Para o pequeno empreendedor competir com as grandes empresas pode ser intimidante. 
Também conhecidas como “os grandes players do mercado”, as grandes empresas possuem 
renome no segmento em que atuam, dinheiro para investir em marketing e poder de 
barganha com fornecedores, barateando custos. 

No entanto, ser visto como concorrente de grandes empresas não é algo ruim, pode ser até 
benéfico para sua empresa, pois é sinal de que você possui um produto competitivo, basta 
apenas saber como fazer sua empresa concorrer com os grandes players do mercado, 
entenda: 

Analise o seu concorrente 

O primeiro passo para fazer a sua empresa concorrer com as grandes no mercado é 
conhecer o seu concorrente. 

Analisar qual é o seu público alvo, quais estratégias de marketing o seu rival utiliza e quais são 
os preços praticados pela concorrência permitirá que você estabeleça as melhores estratégias 
para se destacar no mercado em que atua. Aprenda com os erros e os acertos do seu 
concorrente e faça melhor do que ele. 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/como-fazer-sua-empresa-concorrer-com-os-grandes-players-do-mercado
https://procenter.habitissimo.com.br/post/como-fazer-sua-empresa-concorrer-com-os-grandes-players-do-mercado
https://empresas.habitissimo.com.br/procenter/marketing-5-coisas-que-todo-empreendedor-iniciante-deve-saber
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Parkview sports 

 

Diferencie 

Depois de analisar muito bem o seu concorrente, aposte em um diferencial para a sua empresa 
ou produto. 

Para sua empresa concorrer com os grandes players do mercado você precisa entender o 
perfil do seu consumidor, para depois criar um produto ou serviço melhor do que o do 
concorrente.  

Você também pode se destacar e concorrer com grandes empresas por fazer algo melhor 
ou mais rápido, já que os processos de produção e logísticos de um pequeno empreendedor 
são menos burocráticos dos que os praticados por uma grande empresa.  

 

http://parkviewsports.com/see-the-future-of-the-sportsfitness-industry/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/analise-o-seu-concorrente_1508128
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Exame 

Valorize a cultura local 

Grandes empresas geralmente vêm de fora, possuem suas matrizes em outras cidades, 
estados e até mesmo outros países.Ninguém melhor do que o pequeno empreendedor para 
entender os hábitos locais e as necessidades de consumo da população de uma determinada 
região. 

Dar importância aos valores e a cultura local são formas de fazer a sua pequena empresa 
concorrer com as grandes do mercado, pois você poderá vender roupas que agradem a 
clientela local ou personalizar o cardápio do seu restaurante com pratos típicos da região. 

 
Regina Guest House 

http://exame.abril.com.br/pme/7-formas-baratas-de-motivar-os-funcionarios-da-sua-empresa/
http://www.reginagh.com.br/pousada/dicas.php
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/diferencie_1508125
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/valorize-a-cultura-local_1508124
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Invista em serviços personalizados 

Vender mais não se restringe apenas as grandes empresas e quase nunca está atrelado a um 
preço menor. Muitos clientes são fidelizados através de experiências de compras 
diferenciadas, como condições de pagamento, frete grátis, prazo curto de entrega, descontos, 
personalização dos produtos ou serviços, entre vários outros serviços personalizados. 

 

 
Elo7 

Utilize ferramentas web para promover o seu negócio 

Para seu empreendimento concorrer com grandes empresas no mercado você poderá 
investir no marketing digital para tornar o seu negócio conhecido sem gastar muito. 

As pequenas empresas não possuem muitos recursos financeiros para investir em marketing e 
para se colocar no páreo com os grandes players do mercado, você deverá investir em 
formas alternativas para promover o seu negócio.  

Anúncios no Google, Facebook, Youtube e demais redes sociais podem ser ótimas opções 
para pequenos empreendedores. Ter um bom site na internet com o portfólio dos seus 
produtos ou serviços também é essencial para fazer sua empresa concorrer com os 
grandes players do mercado. 

https://www.elo7.com.br/almochaveiros-personalizados/dp/7AD4BA
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/invista-em-servicos-personalizados_1508121
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Dose de Marketing 

 
  

http://www.dosedemarketing.com.br/marketing-digital-coaches/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/utilize-ferramentas-web-para-promover-o-seu-negocio_1508120


48 
 

Saiba como os extrovertidos, os introvertidos e os 

ambivertidos podem contribuir para o sucesso do seu 

negócio 

Andreia Miranda 

Disponível em Habitissimo (https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-os-
extrovertidos-os-introvertidos-e-os-ambivertidos-podem-contribuir-para-o-sucesso-do-seu-

negocio) 

 

 

A gestão de pessoas é a área da administração de empresas responsável por gerir o capital 
humano do negócio, que é constituído por pessoas. Sob suas responsabilidades estão: gerir 
processos pessoais, disseminar a cultura organizacional e avaliar perfis diferentes para a 
ocupação de cada cargo dentro da empresa, garantindo o bom funcionamento da organização 
e a perfeita harmonia entre as equipes de trabalho.  

Por muito tempo o capital humano foi dividido entre introvertidos e extrovertidos, até que um 
estudo realizado em 2013 por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados 
Unidos, identificou um grupo de indivíduos que possui maior flexibilidade social e emocional, os 
ambivertidos. 

Conheça as características destas três personalidades e saiba como ambos os extrovertidos, 
os introvertidos e os ambivertidos podem contribuir para o sucesso do seu negócio se 
estiverem no lugar certo dentro da equipe! 

https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-os-extrovertidos-os-introvertidos-e-os-ambivertidos-podem-contribuir-para-o-sucesso-do-seu-negocio
https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-os-extrovertidos-os-introvertidos-e-os-ambivertidos-podem-contribuir-para-o-sucesso-do-seu-negocio
https://procenter.habitissimo.com.br/post/saiba-como-os-extrovertidos-os-introvertidos-e-os-ambivertidos-podem-contribuir-para-o-sucesso-do-seu-negocio
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Extrovertidos 

Pessoas extrovertidas são sempre muito comunicativas, sociáveis, otimistas e muito ativas, 
no geral não conseguem ficar paradas. 

Por estarem sempre muito ativos, os extrovertidos têm rendimento melhor ao serem 
pressionados a realizar alguma tarefa, seja através de prazos ou supervisão e no geral lidam 
bem com grande quantidade de informações, desde que essas sejam de baixa complexidade. 

Os extrovertidos podem contribuir para o sucesso do seu negócio na venda de um 
produto ou serviço, na área de marketing da sua empresa e no treinamento de equipes, pois 
essas áreas requerem capacidade de comunicação interpessoal e criatividade do funcionário. 
E ambas habilidades o extrovertido tem de sobra. 

 
ITSS Tecnologia 

Introvertidos 

Pessoas introvertidas são mais ponderadas no pensar e no agir. Passam boa parte do 
tempo tentando solucionar problemas do dia a dia, sejam eles pessoais ou profissionais. 

Pessoas introvertidas são reservadas, não gostam de estar no meio de multidões e dão 
imenso valor à família e amigos. Discretos, os introvertidos ocupam muito bem posições 
administrativas de supervisão, coordenação e gerência, dada sua capacidade analítica e de 
domínio próprio. Pessoas introvertidas também são ótimos apaziguadores de conflitos. 

http://www.itsstecnologia.com.br/aprenda-com-pessoas-extrovertidas-a-levar-a-vida-de-forma-leve/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/extrovertidos_1523271
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Família 

 

https://familia.com.br/10564/pessoas-extrovertidas-e-introvertidas-qual-a-diferenca
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/introvertidos_1523269
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/introvertidos_1523268
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MDig 

Ambivertidos 

Algumas pessoas possuem características de pessoas extrovertidas e introvertidas ao 
mesmo tempo; são chamadas de ambivertidas. 

Essas pessoas têm personalidades mais equilibradas: gostam de socializar com outras 
pessoas, mas, depois de um determinado período sentem a necessidade da solidão, indo de 
sociais a solitários em um piscar de olhos. 

Possuem várias habilidades e conseguem se comunicar com um maior número de pessoas, 
com características e personalidades diferentes sem maior problema. 

 
Equilibrio em Vida 

 

http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=36148
http://www.equilibrioemvida.com/2016/02/ambivertido-voce-pode-ser-extrovertido-e-introvertido-ao-mesmo-tempo/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/ambivertidos_1523267
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/ambivertidos_1523265
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Sociedade Brasileira de Coaching 

Qual é o melhor perfil para o mercado de trabalho? 

Não dá para determinar um perfil pior ou melhor para o mercado de trabalho. É necessário 
avaliar e entender as diferenças de cada personalidade, o comportamento de cada uma e 
a capacidade de adaptação de cada perfil ao tipo de trabalho proposto pela empresa. 

Imagina colocar um introvertido para dar uma palestra sobre “como vender mais” na empresa? 
Agora imagina colocar um extrovertido no setor financeiro de uma organização, ambiente que 
requer silêncio e concentração?  

O perfil adequado no lugar certo facilita o dia a dia do funcionário no trabalho, seja com 
os demais colegas, seja na adaptação com o meio que o cerca, contribuindo positivamente 
para sua produtividade e para a lucratividade da empresa como um todo. 

 
O Segredo 

 
 

 

 

 

 

 

 Conteúdo produzido por Andreia Miranda M. Silva 

Proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/colaboradores/extrovertidoxintrovertido/
https://osegredo.com.br/2016/02/19-sinais-de-que-voce-e-uma-pessoa-introvertida-e-extrovertida-ao-mesmo-tempo/
https://fotos.habitissimo.com.br/foto/perfis_1523264

