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‘’Nas pesquisas caberá buscar 

maior variabilidade, tanto nas 

variáveis de orientação para o 

mercado quanto em seus 

antecedentes e consequências, é um 

requisito para robustecer as análises.’’ 
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RESUMO 

 
O conceito de marketing evoluiu paralelamente com as novas economias e foi 

progressivamente disseminado no vocabulário do mundo dos negócios. A ânsia por 

respostas e pela compreensão de um mercado cada vez mais complexo, especifico 

e competitivo refletiu na literatura não só acadêmica, mas aquela voltada para 

empreendedores que em grande maioria não tiveram oportunidade de entender a 

fundo sua natureza e seus desdobramentos, por maior que fosse a curiosidade que 

o tema despertava, de forma que chegou a ser confundido e mal interpretado ao 

chegar no Brasil. O presente estudo busca entender fenômenos e ações propostos 

por um periódico jornalístico nacional no que tanje a área de marketing, sua 

trajetória e suas repercussões até o panorama atual. Para isso catalogou-se e 

interpretou-se o conteúdo da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, um 

periódico de 25 anos de atividade. Destacam-se momentos em que ocorre o 

aparecimento de temas chave, relacionando com fatos sejam eles históricos, 

políticos, econômicos ou culturais. Utiliza-se a metodologia de bibliometria e análise 

de conteúdo com critérios adaptados, para um entendimento teórico. Descobre-se 

por fim além das principais recomendações, onde a pequena e média empresa deve 

investir esforços e recursos, para responder positivamente as principais tendências 

de mercado. 

 

 

Palavras-chave : Marketing, Pequenas e médias empresas, orientação, evolução, 
analise de conteúdo. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The marketing concept has evolved in parallel with the new economies and has 

gradually spread in the business vocabulary. The yearning for answers and 

understanding of an increasingly complex , competitive and specific market  has 

reflected not only in the academic literature , but also facing entrepreneurs that in  

majority were unable to understand  its nature and its consequences, however large 

curiosity was aroused to the subject , that became confused and misunderstood 

when arrived in Brazil . This study seeks to understand phenomenon and actions 

proposed by a Brazilian periodical in the marketing area , its history and its effects on 

the mold until you get to know today . It is cataloged and interpreted the contents of 

the magazine Pequenas empresas grandes negocios, a journal that is 25 years old. 

The highlight moments are the ones which key themes emerge, relating political 

,economical and cultural historical facts . It uses the methodology of bibliometrics and 

content analysis with criteria adapted to a teorical understanding.  By the end of the 

main recommendations, in addition , it shows where the small and medium 

enterprises should invest efforts and resources to respond positively to major market 

trends . 
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1 INTRODUÇÃO 

O marketing é compreendido como um norteador para tomada de decisões e 

é fundamental para qualquer empresa, de qualquer porte ou nicho de mercado. Sua 

importância é indiscutível em um ambiente tão disputado quanto o contemporâneo. 

Nas organizações de médio e pequeno porte, sua aplicabilidade é peculiar, e possui 

um caráter desafiador ao lidar com a necessidade de adaptar os moldes e modelos 

mentais mercadológicos que, em sua maioria, são projetados para empresas que 

vivem outras realidades,  em cenários completamente diferentes. As PMEs possuem 

limitações e diferenciais, cabe a elas detectar o que é considerado uma ameaça e o 

que é uma vantagem competitiva. Construir um concepção dinâmica em tempo, para 

não fracassar no futuro.  

O Brasil passou por significativas mudanças sociais, políticas e econômicas. 

Reflexos da globalização e investimentos estruturais elevaram seu status de um país 

de terceiro mundo para pais emergente.  A era da informação guiou corajosos 

empreendedores a desenvolverem e aprimorarem seus negócios levando a 

economia a traçar novos rumos para entender e atender de forma eficiente e eficaz, 

as inéditas demandas de um mercado consumidor cada vez mais exigente.  

O presente estudo busca compreender a evolução do marketing no Brasil 

voltado a pequenas e médias empresas criando uma perspectiva dessa trajetoria e 

relacionando a aplicação de conceitos de marketing em pequenas e médias 

empresas para orienta-las ao mercado. Em seguida mapeando a incidência de 

temas, explica-se por meio das metodologias adotadas, quais temas tiveram maior 

incidência númerica. As recomendações mais frequentes que a revista ofereceu ao 

seu público alvo em todos esses anos. O Objeto de estudo é a revista Pequenas 

Empresas Grandes Negócios, da editora Globo.  

A motivação em buscar compreender mais a fundo o conteúdo da revista se 

deu pelo fato de que ela representa um dos periódiocos mais antigos e tradicionais 

no segmento e celebrou 25 anos de história recentemente. Um dos poucos 

periódicos nacionais que prevaleceu anos no formato tradicional (impresso), soube 

se adaptar e migrou para outras plataformas durante a invasão do jornalismo digital. 

O seu reconhecimento é reflexo de anos de atividade com grandes profissionais no 

corpo editorial.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Ao analisar um periódico focado em negócios e empreendedorismo,  obtem-

se perspectiva para entender a evolução cronológica, assim como os impactos de 

fatores sociais no contexto de orientação para o mercado, relacionando com o  

teorias de Marketing que evoluiram paralelamente. Por ser uma revista de cunho 

jornalístico e não acadêmico, a percepção de tendências de mercado (buzz) é mais 

nítida, visto que em um veículo de comunicação é necessário despertar a 

curiosidade do receptor da informação, nesse caso o leitor.  A literatura acadêmica é 

obviamente muito mais refinada e especifica, porem nosso intuito é compreender o 

que a equipe de editores julgou adequada ou oportuna em todos esses anos, 

partindo do pressuposto de que a informação pertinente é o que o leitor busca.  

Foram comparados os últimos doze meses dos periódicos de status A através 

do site do IVC relacionados a categoria de Negócios e Finanças cujo seus critérios 

podem ser verificados no APÊNDICE C e percebido dois periódicos direcionados 

para pequenas e médias empresas, EXAME PME e Pequenas Empresas Grandes 

Negócios que por ter maior índice de circulação e também um maior número de 

anos em que se é publicada foiram estes os fatores determinantes para sua escolha. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar a evolução do conteúdo das reportagens de marketing na revista 

Pequenas Empresas e Grandes Negócios ao longo dos últimos 25 anos. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Avaliar teorias a cerca do marketing e sua evolução, resgatando   

considerações sobre o marketing para pequenas empresas; 

b) Mapear o conteúdo da revista Pequenas Empresas e Grandes 

Negócios no que tange o assunto e técnica de marketing; 
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c) Identificar os conceitos-chaves da área de marketing e principais 

recomendações feitas pela revista ao longo dos 25 anos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEORICA E PRATICA PARA O TRABALHO 

A compreensão longitudinal de um periódico jornalístico ilustra marcos 

históricos de nosso desenvolvimento econômico e social. É possível perceber 

avanços tecnológicos e mudanças de comportamentos do consumidor. Organizando 

dados  de acordo com as metodologias existentes no campo de pesquisa, busca-se 

entender as principais recomendações da revista ao publico gestor de PMEs. Ao fim 

será possível compreender além disso, onde pequenas empresas devem focar 

recursos para evoluírem e crescerem de forma saudável e gradual.  

A função básica do marketing é identificar as necessidades do consumidor e 

desenvolver produtos que os satisfaçam. Assim sendo, a função do marketing dentro 

de uma organização vai além da identificação das necessidades e desejos do 

consumidor, determinar quais mercados-alvos a organização pode atender melhor, 

planejar produtos, serviços e programas mais adequados que satisfaçam estes 

mercados, mas também convocar todos que participam da organização e pensar e 

servir os consumidores( MASO, 2010 p 3). 

A teoria sobre marketing em pequenas empresas é revista sistematicamente, 

traçando uma perspectiva delimitada que se desdobra ao longo do tempo. A partir 

desse estudo o mercado e profissionais poderão entender transições de conceitos  , 

posicionamentos ou posturas empresariais as quais as PME devem ser 

condicionadas. Mapeia-se o que aconteceu de fato involuntariamente ou 

deliberadamente ao longo dos anos em seu âmbito de atuação.  

  

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

Para gerar uma noção geral do cenário que está acerca das dimensões de 

nosso estudo, buscou-se embasamento na literatura de economia, orientação de 

marketing e Pequenas e Médias Empresas. Com o intuito de absorver conceitos e 

definições que serviram de alicerce , assim precedendo nossa metodologia. 
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 2.1 O cenário de marketing e a economia brasileira 

 

A popularização da palavra Marketing é expressiva e reflexo da globalização. 

Muitas vezes empregada de forma errônea ou confundida com publicidade e 

propaganda, o fato é que independente da conotação ela esta mais presente que 

nunca. Richers (2000) atribui essa veloz integração do marketing ao vocabulário 

popular a três fatores. Primeiramente ao processo de substituição de importações, 

que transformou o país de uma economia agrícola em uma nação industrializada. O 

Segundo esta ligado à profissionalização gerencial, escolas e cursos especiais que 

formaram milhares de jovens administradores e divulgaram conceitos modernos 

como o marketing.  A terceira esta associada ao sistema de comunicação e mídias 

que abusam da palavra, associando-a indevidamente a ações fatos e conceitos que 

não lhe dizem respeito. 

 O Conceito de marketing já existe há quase um século, mas ainda não é 

compreendido com clareza, e para muitos ainda significa autopromoção.  Essa 

desconfiança apresentada por leigos desgasta o papel de profissionais de 

marketing, encarado como estereotipado e sem credibilidade, quando na realidade é 

um papel fundamental de analise e compreensão num ambiente tão competitivo. 

Para compreender mercados, é necessário compreender perfis de consumo e 

o ambiente demográfico. Tendências demográficas, segundo Kotler e Keller (2006), 

são indicadores confiáveis no curto e médio prazo.  A principal força demográfica 

que profissionais de marketing monitoram é a população.    

O Brasil possui hoje cerca de 201.032.714 habitantes (IBGE 2012). Em 34 

anos população praticamente dobrou em relação aos 90 milhões da década de 70. 

Esse crescimento populacional mudou a economia, que  se moldou a demanda por 

novos produtos. O Brasil não pode ser encarado como uma economia integralmente 

reflexa ou dependente, e tampouco como inteiramente autônoma. 

Segundo Moyer & Hunt (1978), As atividades de marketing possuem um 

papel fundamental na formação, desenvolvimento e crescimento da economia dos 

países. O conceito de marketing no Brasil foi introduzido pela Escola de 
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Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas em 1954, antes do golpe 

militar.  Se hoje ainda existe ambiguidade e divergência quando tratamos de 

conceitos de marketing, é seguro dizer que nessa época muito pouco ou quase nada 

se sabia sobre essa ciência.  Nesse estudo vamos tratar especificamente dos 

últimos 25 anos e para isso, precisamos compreender, mesmo que levianamente as 

transformações econômicas e políticas pelas quais o País passou nesse período. 

Vamos ter como ponto de partida de analise o inicio da nova republica.   

O Brasil passou um período de intensa turbulência econômica e incansáveis 

tentativas de estabilização da inflação. Durante os cinco anos de governo de José 

Sarney, três tentativas ou planos foram adotados, o plano Cruzado em 1986, o plano 

Bresser em 1987 e o plano Verão em 1989.  Esses planos tinham como objetivo 

basicamente promover um choque deflacionário na economia e corrigir os erros 

cometidos no princípio do plano Cruzado.  O Plano Bresser teve sucesso inicial na 

redução da inflação, mas foi sucedido de uma serie de fracassos que acarretaram 

em um aumento que ultrapassou 80% ao mês em 1990.   

  A década de 90, no entanto, foi um período caracterizado pelo inicio do 

processo de privatização e abertura econômica. Com o desastroso impeachment do 

primeiro presidente eleito democraticamente pelo povo em eleições diretas em 30 

anos, o Brasil caminhava lentamente, e ainda estava muito distante de ter uma 

economia forte. Somente com o Plano real em 1994, ocorre à estreia de um novo 

cenário econômico, o Brasil finalmente conseguiu estabilizar a assombrosa e 

destrutiva inflação.  Temos como características do período a abundante liquidez 

internacional e um elevado patamar de reservas (estimados em R$ 40 bilhões). 

Raimar Richers (2000) afirma ‘’Aconteça o que acontecer, o plano real ficará como 

um marco significativo na historia do Brasil. Houve um crescimento, apesar da rígida 

política de restrição ao consumo’’. O novo desafio do governo seria a diminuição das 

altas taxas de juros e desemprego.   

Bresser (2005) relata que a partir do controle da alta inflação, configurou-se 

um novo quadro macroeconômico, com as seguintes características: (a) baixa taxa 

de inflação; (b) elevada taxa de juros básica (Selic), muito superior a que se poderia 

prever em razão da classificação atribuída ao Brasil pelas agências internacionais de 

classificação de risco; (c) taxa de lucro esperada baixa, em níveis insatisfatórios para 

os empresários; (d) taxa de câmbio valorizada (embora as crises de 1998 e 2002 
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tenham se encarregado de diminuir substancialmente essa valorização); e (e) taxa 

real de salários basicamente estagnada.  

  Não é errado dizer que aos olhos do investidor externo, o Brasil só nasceu de 

fato como economia solida e competitiva após o plano real. A estratégia de 

estabilização de preços, a política monetária com o objetivo de controlar o volume de 

reservas internacionais acalmou os ânimos após difícil período anterior.   

  Essas políticas asseguraram tranquilidade para o fortalecimento 

significativo do varejo. O foco das empresas foi transferido para outras esferas de 

conhecimento que fossem alem da competitividade pelo preço.  

 

2.2 Orientação de mercado 

 

A busca pela orientação ao mercado deve iniciar-se a partir de pesquisas e 

estudos, perspectivas que agreguem conhecimento e principalmente consigam ser 

mensurados.  Uma pesquisa deve ser encarada como um desafio que aprofunde a 

compreensão dos anseios do cliente, capacidade do concorrente e características 

de distribuição. Muitos autores se dedicaram a entender essa problemática, e entre 

eles destaca-se Day (1999) que apresenta um modelo pratico para auto avaliação 

de orientação de mercado para executivos, nele são identificados cinco 

componentes sendo: orientação geral (valores, crenças e comportamentos); 

capacidade de sentir o mercado; capacidade de relacionamento com o mercado; 

visão estratégica; sistemática operacional.  Em um contexto nacional, Mello e Souza, 

(2003), refinaram esse questionário, para melhor adaptar-se a uma realidade 

diferente.  Anteriormente, Narver e Slater (1990) e Jaworski e Kohli (1993) fizeram 

historia no campo acadêmico com concepções semelhantes entre componentes 

comportamentais, sendo que no primeiro direcionou o foco em informações e o 

segundo em ações profissionais. Eles definem o tema como a geração de 

inteligência de mercado, sua disseminação interna e a capacidade de resposta da 

organização. Naver e Slater (1990) a consideram fundamental fatores como a 

cultura empresarial estimulando comportamentos necessários à criação de valor 

superior ao cliente, proporcionando vantagens competitivas. Consiste em três 

elementos comportamentais, sendo eles a orientação para o consumidor, à 

orientação para os concorrentes e a interação interfuncional, e dois critérios de 

decisão, o foco no longo prazo e a lucratividade. 
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 Muitas são as variáveis que compõe uma ideia geral de orientação ao 

mercado.  O relacionamento com clientes, a tentativa constante de estabelecer 

fidelização com compreensão de oportunidades, o alinhamento com o mercado e o 

direcionamento. Essa noção aliada a uma estratégia consistente de penetração 

continua, reflexiva e mutante vão nortear e munir um pensamento estratégico 

cultural que traga benefícios.  Kotler e keller (2006) propõe uma mudança da 

estratégia de “fazer e vender” para uma filosofia de ‘’sentir e responder’’, essa 

máxima resume o que é a orientação de mercado. É deixar de tentar encontrar os 

clientes certos para os seus produtos, mas os produtos certos para os seus clientes.  

Um empreendedor precisa ter clara essa noção a cada dia.     

 Efeitos positivos significantes sobre o desempenho organizacional são 

percebidos ao implantar um processo eficaz de orientação de mercado, segundo 

Kirka, Jayachandran e Nearden (2005). Eles afirmam categoricamente que “embora 

a implementação para o mercado possa demandar recursos, ela gera lucro 

superiores aos custos envolvidos em sua implementação ao mesmo tempo que 

propicia o crescimento das receitas’’.  

 Organizações orientadas ao mercado identificam e desenvolvem capacidades 

especiais, nelas surge à vantagem competitiva. Essa orientação então se torna uma 

habilidade superior seja em atendimento ou satisfação de necessidades dos 

clientes. Day (1994) diz que tal habilidade é obtida pelo aperfeiçoamento de 

capacidades da empresa. Dentre elas, duas são especialmente importantes e 

merecem toda a atenção das empresas. A primeira é a capacidade de sentir o 

mercado, representando a atenção das empresas e mudanças e antecipação de 

ações para respondê-las. A segunda é a capacidade de ligação com o cliente, que 

abrange as competências, habilidades e processos necessários para alcançar 

relacionamento.   

 A orientação de mercado deve ser uma pratica continua de busca e 

aperfeiçoamento, isso não é novidade. Mas como mensurar se o nível de orientação 

esta de acordo com os anseios do mercado? 

 Kohli e Jaworski (1993) realizaram uma serie de estudos sobre o tema, 

desenvolvendo uma escala de medição de orientação de mercado, a escala 

MARKOR, derivada de Market Orientation.   

É imprescindível para organizações se manterem competitivas, buscarem 

constantemente uma cultura de aprendizado continua de mercado, composto de 
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informações relevantes filtradas e sintetizadas. George Day (1994) diz que ‘’sentir o 

mercado depende de pesquisar com a mente aberta e não da busca de informações 

para confirmar crenças já existentes a respeito do mercado. O estágio seguinte 

nesse processo de aprendizado é disseminar as informações geradas por essas 

pesquisas e absorve-las por modelos mentais coletivos pelos quais o mercado se 

comporta. ‘’ 

É necessário transformar informações em conhecimento estratégico, pois 

informações desmembradas ou ‘’soltas’’ não conseguem compor um composto de 

planejamento. A estratégia só existe com a estruturação coesa, solida e que 

resultem em ações. Que não sejam apenas interessantes, mas que iluminem 

questões estratégicas essências e indiquem uma direção a ser seguida. Quando 

estabelecida uma cultura positivista e desafiadora de compreender o mercado, a 

organização começa a criar uma nova postura que buscará a inovação.  

Tidd e Bessant (2009) descrevem a inovação como um processo desafiador, 

que requer um gerenciamento e uma avaliação abrangente (ambiente interno e 

externo da empresa). A evolução desse processo exige mudanças de 

comportamento coletivo e um trabalho conjunto em busca de sua realização.  

As organizações orientadas para o mercado são mantidas unidas por uma 

cultura disseminada, orientada para fora, concebida para oferecer qualidade e 

vantagens aos próprios clientes e criar vantagem em relação aos rivais (DAY 1994), 

uma cultura forte representa crenças, a mentalidade e a compreensão comuns de 

uma organização, e define oque é comportamento adequado e inadequado. Com 

frequência ela é resumida simplesmente como ‘a maneira pela qual fazemos as 

coisas por aqui’’.  

Compreende-se que a palavra cultura tem carater subjetivo,uma cultura tem 

muitos níveis e facetas, cada cultura é única, ela expressa o que é diferente a 

respeito de uma organização, que lhe da uma atmosfera, um sentimento ou um 

clima diferenciado.  

É essencial a essas culturas organizacionais o estabelecimento de modelos 

mentais, são estruturas simplificadoras que incluem o vocabulário utilizado para falar 

a respeito dos clientes e das hipóteses predominantes a respeito de como 

funcionam os mercados.  Sem modelos mentais para impor ordem, o volume de 

informações ambíguas e fragmentadas a respeito das tendências e condições do 
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mercado iria esmagar a limitada capacidade dos gerentes para extrair significado e 

tomar decisões.  

 

 

 

2.3 O universo da pequena e média empresa 

 

Segundo o SEBRAE (1998), o conceito de tamanho de empresas é amplo e 

diversificado: varia de região, estado ou município; depende de seu porte 

econômico-financeiro; depende do ramo de negócio e forma jurídica. Porém para 

levantamento de dados estatísticos, o SEBRAE utiliza o critério de numero de 

funcionários combinado com o setor em que a empresa atua. Assim: 

 

Tabela 1 

 
Fonte:IBGE, Dieese, Sebrae Nacional (2011) 

 

Vários fatores contribuíram para a expansão das PMEs nas economias de 

países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento afirma Sengenberger, (1991) 

eles são: 

-Política publica de apoio as PMEs. Elas em sua maioria são iniciativas de 

redução de impostos e desregulamentação; 

-A terceirização, que é o ‘’apoio por parte das grandes empresas’’ a criação 

de pequenas empresas para ocupar tarefas antes executadas internamente; 

-Especialização flexível, que é a substituição do modo de produção em massa 

por uma alternativa baseada em pequenas empresas. Isto ocorre, pois a pequena 

empresa tem estruturas com características de: dinamismo tecnológico; combinação 

de cooperação extensiva com vigorosa competitividade; localização em uma 

comunidade. A estrutura das PMEs se adapta melhor as mudanças dos hábitos dos 

consumidores do que as empresas de produção em massa.  

PORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO / SERVIÇOS

Microempresa 19 empregados 09 empregados

Pequena Empresa 20 a 99 empregados 10 a 49 empregados

Média Empresa 100 a 499 empregados 50 a 99 empregados

Grande Empresa acima de 499 empregados acima de 99 empregados
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As peculiaridades das PMEs são diretamente responsáveis por vantagens e 

desvantagens competitivas. PRATTEN (1991) identifica os principais fatores de 

competitividade desse grupo. Duas fontes básicas de competitividade, a 

flexibilidade, tipos de serviços oferecidos aos clientes e eficiência. Em resumo ,sua 

contribuição aponta que   flexibilidade tem relação com a capacidade em responder 

prontamente as demandas de mercado, mediante a adaptação de seus produtos e 

mudanças empreendidas pelos seus clientes. Esta flexibilidade é resultante não 

apenas de sua estrutura menos formalizada, como também de equipamentos menos 

especializados e que permitem introduções de alterações e adaptações mais rápidas 

que em grandes empresas com equipamentos padronizados.  

Considerando a estrutura menos complexa destas empresas,é possível que 

estas realizem trabalhos mais ‘’artesanais’’ e ‘’personalizados’’ e isto é uma grande 

vantagem em um mercado que busca produtos cada vez mais específicos.  

Outra vantagem destacada e fundamental é estarem mais próximas dos 

clientes. Assim, estas conseguem identificar rapidamente mudanças de demanda e 

então devem buscar se adequar a nova realidade. Sendo capazes de reagirem 

rapidamente de acordo com a evolução das condições de mercado, estão mais 

aptas a atuarem nestes nichos.  

A eficiência das PMEs esta intimamente associada aos baixos custos 

indiretos que caracterizam este tipo de empresas. Assim melhorias que tenham 

como objetivo abaixar ainda mais estes custos através da eficiência são estratégias 

que trazem benefícios relevantes à organização.  

Outro aspecto é que as grandes empresas antes de arriscarem seus 

investimentos, precisam determinar quais tendências e se o mercado tem potencial 

suficiente para produzir resultados significativos. Ao contrario das PMEs , que são 

capazes de reagir rapidamente de acordo com a evolução e condições do mercado, 

estão mais aptas a atuarem nestes nichos. Esta é a capacidade das PMEs em 

aproveitarem vantagens de curto prazo.  

Gonçalves e Koprowski (1995) resumem as vantagens das pequenas 

empresas afirmando que estas são eficientes em nichos especializados, sendo 

flexíveis em preços e salários. Assim , se os investimentos nas grandes empresas 

dependem das tendências do ramo industrial e das taxas de juros no mercado, as 

pequenas empresas tendem a fazer investimentos de acordo com suas 

necessidades imediatas de capital. 
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Tabela 2 

Principais áreas e problemas enfrentados pelas PME's 

 

 
Fonte: dados de pesquisa 

 

2.4 Marketing para pequenas e medias empresas.  

 

 As estruras das PME´s são diferentes. Informalizadas , enxutas e com níveis 

hierárquicos pouco definidos. A falta de profissionalização nessas empresas é  

 Apesar da grande significância das PME para a economia brasileira, muito 

pouco se escreveu sobre marketing direcionado para essas organizações de 

pequeno porte. A literatura acerca desse tema ainda é limitada e pouco conclusiva, 

conforme apontado por autores como Dutra e Ikeda, apesar dos subsídios, 

incentivos e destacada atenção dos órgãos governamentais.  

Elas representam 98,3% do total de empresas em âmbito nacional, já 

ultrapassam 5,5 milhões de estabelecimentos e crescem 10% ao ano, 

correspondendo a 20% do PIB, 59,4% da mão de obra e 42% da massa salarial. 

São responsáveis também por 1,4% das exportações, 43% da renda e 60% dos 94 

milhões de empregos formais. ( Fonte: IBGE, Dieese, Sebrae Nacional) 

 

Gestão Deficiência na condução Falta de Delegação
 Desconhecimento de variáveis macroeconômicas
Poder de Negociação            Frente a fornecedores e clientes

Frente a entidades financeiras
               Frente a organismos públicos
Custos                               Escassez e/ou ausência de uma política de custos 
Estratégia de Mercado       Falta de organização na comercialização         
 Falta de planos de vendas 
 Necessidade de maior vinculação com o mercado
Finanças Dificuldade no tratamento a variáveis macro e micoeconômicas;

Dificuldades em conseguir crédito por ter garantias insuficientes;
Dificuldade em obter e manter capital de giro

Escala Baixos níveis de produtividade 
Produção Escasso planejamento

Obsolescência tecnológica
Estrutura de Vendas Necessidade de dimensionamento

Escassa força de vendas
Capacitação Falta de motivação nos diferentes níveis;

Escasso treinamento;
Falta de informação

Diversificação de Produtos  Necessidade de dimensionamento
Falta de especialização

Aceitação no mercado               Escassa participação
Posicionamento nulo

Principais Problemas Enfrentados e Contextualização das PME's na atual Conjuntura Econômica Brasileira 

Principais áreas e problemas enfrentados pelas PME's
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Os principais fatores responsáveis pela falência de uma nova pequena 

empresa em qualquer segmento são atribuídos principalmente à inexperiência no 

ramo de negocio, desconhecimento dos instrumentos básicos de administração, falta 

de recursos financeiros e dificuldade para obtenção de créditos e financiamentos. 

Também lhes falta de resistência para sobreviver aos momentos de instabilidade 

econômica, por deficiências relacionadas a marketing/venda, concorrência,  

desentendimento entre sócios e falta de disciplina , responsabilidade e organização. 

(Sarquis 2003).  

 Para Kotler(2000), referencia na área, o marketing é importante pois faz parte 

das características de um negocio vencedor. Empresas bem sucedida são aquelas 

que têm bem definidos os mercados alvo, identificam as necessidades e 

expectativas dos clientes, de forma rápida e eficaz, que dedicam atenção à 

qualidade de produtos e serviços e que está decididamente orientada para o cliente.  

  Sheunemann(1993) defende a aplicação do marketing para todo e qualquer 

profissional, e conclui que mesmo para o micro empresário o marketing é 

fundamental, todo profissional que depende de qualquer atividade comercial pode 

tirar proveito do marketing, seu desconhecimento é considerado um retrocesso ou 

uma incompetência.  

 

 

2.5 O Pensamento de marketing  

 

O marketing envolve a identificação e satisfação das necessidades humanas 

e sociais. Para definir de maneira bem simples, podemos dizer que ele ‘supre 

necessidades lucrativamente’. Podemos estabelecer definições diferentes de 

marketing sob as perspectivas social e gerencial. “Marketing é um processo social 

pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam por meio da 

criação, da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com outros. “ Kotler 

e Keller(2006). 

Para Raimar Richers(2000) marketing é entender e atender ao mercado. Por 

mais que isso soe elementar demais, na prática o entrosamento dessas duas 

definições requer muito conhecimento de causa e muita flexibilidade de ação.  
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Segundo o autor, o comportamento básico do executivo de marketing e de sua 

equipe gira em torno das seguintes diretrizes: 

1. Objetivo: saiba o que você quer como empresa diante das oportunidades do 

mercado; 

2. Análise: descubra se e até que ponto seus objetivos são aceitáveis pelo 

mercado;  

3. Recursos: assegure-se de ter os meios para agir racionalmente em direção ao 

atendimento dos objetivos escolhidos;  

4. Adaptação: ajuste sua oferta ao mercado para torna-la mais facilmente 

aceitável; 

5. Ativação: ofereça seus produtos e serviços nos pontos, nas épocas e sob 

condições adequadas a sua demanda e use a mídia para divulga-los 

promovê-los junto a seu mercado; 

6. Marketing mix: monte (e mude durante a implementação) um composto de 

marketing para que se proponha a maximizar o impacto no mercado, a partir 

da dosagem dos instrumentos e de seus custos e retornos esperados; 

7. Avaliação: exerça controles contínuos sobre suas funções mercadológicas. 

8. Feedback: utilize o que a experiência lhe ensinou, para aumentar a eficácia 

dos processos futuros.   

Para coletar dados pertinentes e transformá-los em informações que venham 

a orientar os executivos de marketing na solução de problemas específicos e 

esporádicos, é de grande valia a pesquisa de marketing, que deve ser encarada 

como o elo que liga o consumidor, o cliente e o publico através da informação. 

Identifica e define oportunidades e problemas, gerando e refinando a avaliação 

da ação de marketing como um processo.  (Bennett, 1988, p.184). 

Dentre as pesquisas, a exploratória propõe ao pesquisador maior 

familiaridade com o problema em estudo, utilizando métodos amplos e versáteis, 

levantando fontes secundarias (bibliográficas, documentais, etc.), experiencial, 

casos selecionados e observação. A pesquisa descritiva objetiva conhecer e 

interpretar a realidade sem nela interferir para modifica-la (Churchill, 1987), pode-

se dizer que ela está interessada em descobrir e observar fenômenos, 

descrevendo, classificando e interpretando, porem sem ter o compromisso de 

explicar os fenômenos. Com uma proposta diferente, em uma pesquisa 

experimental, manipula-se deliberadamente algum fator da realidade. Ela é 
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utilizada para diagnosticar relações de causa e efeito.  A causalidade pode ser 

inferida quando entre duas ou mais variáveis houver variação concomitante, 

ordem de ocorrência correta das variáveis no tempo e quando os outros 

possíveis fatores causais forem eliminados. (MATTAR, 1999). 

 Miranda e Arruda (2004) mapearam a evolução do pensamento de marketing 

no seculo XX. Segundo as autoras,  na década de 1980 surge uma escola que 

difundiu o Marketing de relacionamento, com foco na criação de lealdade, na 

satisfação e reteção de clientes. São precursores dessa escola autores como Berry 

(1983) , Jackson (1985) e Johnson (1986). 

 Em seguida , na década de 1990 foi a vez do cybermarketing. Um instrumento 

facilitador , com foco na possibilidade de trabalhar a personalização em massa, 

proporcionar rapidez no processamento de transações e permitira a alta 

interatividade com os clientes. Precursores são Rowsom (1998) , Rosembloom 

(1999), Poel e Leunis (199), Graham (2000) e McCune (2000).   

 Paralelamente a essa,também ao fim da década de 1990 e inicio de 2000 

surge o marketing experiencial. Com foco nas sensações que os produtos possam 

proporcionar aos clientes e não meramente nas necessidades dos consumidores. O 

Precursor dessa é Schimitt.   

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A importancia do método numa pesquisa acadêmica é compreendida ao 

resgatar definiçoes basicas da palavra em si. A palavra método vem do 

grego, methodos, meta: através de, por meio, e de hodos: via caminho. Servir-se de 

um método é, antes de tudo, tentar ordenar o trajeto através do qual se possa 

alcançar os objetivos projetados. ‘’Por metodo entendemos caminho que se trilha 

para alcançar um determinado fim, atingir-se um objetivo; para os filosofos gregos, 

metodologia era a arte de dirigir o espirito na investigação da verdade. O metodo 

numa empresa ou instituição, abre caminhos, aponta ou intui soluçoes, minimiza 

tempo e gastos, estimula o diálogo entre opiniões contrarias e/ou diferentes, resgata 

a postura etica, cria o espirito de participação e responsabilidade comuns na solução 
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de problemas, no enfrentamento de desafios e na conquista de metas.’’ Quadros 

(2007). 

 Goldenberg (1997) define o método como a observação sistemática dos 

fenômenos da realidade através de uma sucessão de passos, orientados por 

conhecimentos teóricos, buscando explicar a causa desses fenômenos, suas 

correlações e aspectos não revelados. 

 A Abordagem deste trabalho é de natureza qualitativa, exploratória, pois é 

uma pesquisa que busca entender o fenômeno de evolução do marketing no Brasil 

de acordo com um periódico jornalístico. Trata-se de aprofundar conceitos 

preliminares, muitas vezes inéditos.Os métodos escolhidos foram a análise de 

conteúdo e a bibliometria.  

 

3.1 OBJETO DE ESTUDO 

Pequenas Empresas & Grandes Negócios  é uma revista publicada 

mensalmente no Brasil pela Editora Globo,e é marca líder em empreendedorismo 

nas plataformas revista, site, tablet, mobile e redes sociais. O primeiro exemplar da 

revista chegou às bancas em dezembro de 1988, custava 1.200 cruzados e trazia na 

capa um tema relacionado ao marketing: ‘’Aprenda com os papas da propaganda a 

anunciar melhor e mais barato". 

3.2 METODO DE ANÁLISE ADOTADO  

  A bibliometria Segundo Pritchard (1969)  significa “todos os estudos que 

tentam quantificar os processos de comunicação escrita” e serviu como 

embasamento teórico para a criação de nossa dinamica de pesquisa. 

É caracterizada como uma metodologia de recenseamento das atividades 

científicas e correlatas, por meio de análise de dados que apresentem as mesmas 

particularidades. Por meio dessa, pode-se, por exemplo, identificar a quantidade de 

trabalhos sobre um determinado assunto; publicados em uma data precisa; 

publicados por um autor ou por uma instituição ou difundidos por um periódico 

científico, o grau de desenvolvimento de P&D e de inovação, entre outros. Por meios 

bibliométricos pode-se, por exemplo, computar dados para comparar e confrontar os 

elementos presentes em referências bibliográficas de documentos representativos 
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das publicações. Kobashi  e Santos (2008). Os indicadores bibliométricos 

representam o aspecto quantitativo do processo avaliativo, enquanto que a 

avaliação por pares é de natureza qualitativa, sendo utilizada, em geral, para julgar 

propostas de pesquisa, avaliar grupos de pesquisa e artigos científicos, entre outros 

aspectos. Kobashi  e Santos (2008). 

  Guedes e Borschivier (2005) caracterizam a Bibliometria é também uma 

ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de 

tratamento e gestão da informação e do conhecimento, especialmente em sistemas 

de informação, de comunicação, científicos e tecnológicos e mensurando 

produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da 

tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país. 

 As principais leis bibliométricas são: Lei de Bradford, (produtividade de  

periódicos), Lei de Lotka (produtividade científica de autores) e Leis de Zipf  

(freqüência de palavras). 

 

Tabela 3 

 

 

A bibliometria pode ser aplicada para muitos fins, entre eles: identificar 

tendências e crescimento do conhecimento em uma determinada disciplina, 

dispersão e obsolescências dos campos científicos. É possivel atraves dessa 

metodologia medir o impacto das publicações e dos serviços de disseminação da 

informação, estimando a cobertura das revistas científicas, identificando autores e 
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instituições mais produtivos (as revistas do núcleo de cada disciplina). 

Compreendendo relações entre a ciência e a tecnologia, relações entre disciplinas e 

áreas do conhecimento e até mesmo adaptar políticas de aquisição e descarte de 

publicações . Araújo (2006) 

Por compreender uma limitação metodológica, pelo fato da tecnica de 

bibliometria ter a aplicação direcionada especificamente aos niveis de  conhecimento 

do campo científico e tecnológico, não serão utilizadas as duas primeiras 

leis(Bradford e Lotka) , pois o objetivo do estudo é abordar apenas um tema (o 

marketing na revista) . Assim, sera utilizada como referencia teórica a terceira lei , a 

de Zipf que propoe uma metodologia de contagem de frequencia das palavras.  

 
Figura 1-  Principais leis da Bibliometria, seus focos de estudo e suas relações com os sistemas 

de comunicação e de informação científica e tecnológica (GUEDES E BORSCHIVER 2005)   

  

Para  explorar mais profundamente por uma perspectiva qualitativa, opta-se 

também pela utilização da metodologia de análise de conteúdo. Essa,  é 

relativamente recente, permeia muitas áreas , como a literatura , a linguística e a 

história. Assim, B. Berelson (1952) definiu a analise de conteúdo como uma técnica 

de investigação para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação. Tendo em vista que o objeto de estudo é um periódico 

jornalistico focado em negócios e empreendedorismo, essa metodologia foi 

considerada mais adequada , embora as teorias bibliometricas tenham sido o 

alicerce norteador e a espinha dorsal no desenvolvimento do estudo. 

A análise de conteúdo surgiu nos Estados Unidos no inicio do século XX para 

analisar o material jornalístico , ocorrendo um impulso entre 1940 e 1950, quando os 
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cientistas começaram a se interessar pelos símbolos políticos , esse fato contribuiu 

para o seu desenvolvimento, anterior a analise de discurso. Caregnato e Mutti 

(2006). 

Essa análise pode ser quantitativa ou qualitativa,  na quantitativa se traça uma 

frequência das características que se repetem no conteúdo do texto (similar a lei de 

Zipf no campo da bibliometria).  Na abordagem qualitativa se ‘’considera a presença 

ou ausência de uma característica de conteúdo ou um conjunto de características 

num determinado fragmento de mensagem.’’  

Para a maior referencia na área de analise de conteúdo , Laurence Bardin(1977),  

a AC é um conjunto de técnicas de analise das comunicações visando obter , por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos as condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. . 

Godoy (1995) afirma que a análise de conteúdo , segundo Bardin, consiste em 

uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e que todas as 

formas de comunicação , seja qual fora a natureza do seu suporte. Assim buscando 

compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos 

fragmentos de mensagens tornados em consideração.  

 A AC costuma ser feita através do método de dedução frequencial ou analise 

por categorias temáticas. A primeira consiste em enumerar a ocorrência de um 

mesmo signo linguístico (palavra) que se repete com frequência , visando constatar 

‘’a pura existência de tal ou tal material linguistico’’, não preocupando-se com o 

‘’sentido contido no texto , nem a diferença de sentido entre um texto e outro’’, 

Culminando em descrições numéricas e no tratamento estatístico. Deduzem 

Caregnato e Mutti (2006). 

 A analise por categorias temáticas tenta encontrar uma série de significações 

que o codificador detecta por meio de indicadores que lhe estão sendo ligados. 

Codificar ou caracterizar o segmento é colocalo em uma das classes de equivalência 

definidas, a partir das significações, em função do julgamento do codificador. O que 

exige qualidades psicológicas complementares como a fineza , a sensibilidade , a 

flexibilidade, por parte do codificador para apreender o que importa. Caregnato e 

Mutti (2006). 
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A AC se compõe de três grandes etapas: 1) a pré-analise, 2) a exploração do 

material, 3) o tratamento dos resultados e interpretação.  

A primeira etapa é a fase de organização , que pode utilizar vários 

procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses , objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são 

codificados a partir das unidades de registro. Na ultima etapa se faz a categorização, 

que consiste na classificação dos elementos segundo semelhanças e por 

diferenciaçãoo, com posterior reagrupamento, em função de características comuns. 

Portanto , a codificação e a categorização fazem parte da AC.  

Segundo a análise e conclusões dos artigos que embasaram nosso referencial 

teórico, é indiscutível a utilidade da técnica , ela esta intimamente ligada com 

progressos metodológicos e técnicos, teóricos e práticos. No âmbito das ciências 

sociais, ela é capaz de detectar valores, imagens , modelos e símbolos.  

A Caracterização do estudo é temporal longitudinal, visto que se analisou um 

período de tempo estabelecido (fevereiro/1989 a janeiro/2014). 

          Foram coletadas 182 edicoes da Revista Pequenas Empresas Grandes 

Negócios no período de 11 de agosto de 2014 e iniciou-se a seleção e cópia das 

reportagens sobre marketing de cada edição da revista, posterior a isso, criou-se 

uma classificação de cada texto como descrito a seguir. Reunido o conjunto de 

textos que são o objeto de análise de 05 a 23 de setembro de 2014, concluiu-se as 

anotações nos materiais coletados e paralelo a esta ação feito uma tabela no 

software Excel com 300 linhas, uma para cada edição e preenchido suas colunas 

com as seguintes informações também acima classificadas: 

 

a) ano; 

b) número da edição; 

c) tem marketing na capa (sim ou não); 

d) se sim, qual tema ou conceito na capa; 

e) tem texto de marketing na edição (sim ou não); 

f) número de textos de Marketing por edição; 

g) número de páginas com reportagem de Marketing; 

h) natureza dos textos, reportagem, coluna, case, entrevista; 

i) conceito(s) abordado(s). 
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          Por fim, os resultados encontrados nas fases anteriores foram sintetizadas  

elaborando-se uma apresentação geral descrita a seguir: 

  

1-coleta dos periódicos; 

2-seleção dos textos; 

3-caracterização dos textos quanto sua natureza; 

4-conceitualização dos temas abordados; 

5-elaboração da tabela. 

Os procedimentos metodológicos aqui apresentados não buscam esgotar o tema, e 

sim aprofundar o estudo sobre a evolução do marketing para pequenas e médias 

empresas no Brasil, percebida nos últimos 25 anos a partir do conteúdo da revista 

Pequenas Empresa Grandes Negócios, a fim de contribuir para seu melhor 

entendimento. 

 
3.3 Sistematização dos procedimentos metodológicos adotados 
 
 

1-    Escolha dos periódicos 
Aquisição dos periódicos em empresas especializadas 
Acervo pessoal 
  

2-    Escolha dos artigos 
Listagem dos periódicos por ano e edição 
Busca nas páginas dos periódicos, de artigos com o tema marketing 
  

3-    Caracterização dos artigos 
Análise dos artigos selecionados de acordo com os seguintes parâmetros: 
edição, ano, tem marketing na capa, sim, não, tema da capa, tem marketing 
na edição, sim, não, número de textos com a temática de marketing por 
edição, natureza dos textos, entrevista, case, reportagem, coluna,  número de 
páginas com a temática de marketing por edição,  temática abordada pela sua 
natureza. 
  

4-    Análise da evolução do marketing 
Análise da evolução do marketing de acordo com a temática abordada, 
experiência e conceitos adquiridos no curso de bacharel em marketing. 
  

5-    Sistematização das informações 
Elaboração da tabela panorama geral 
Extração dos resultados 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar a evolução do discurso das 

reportagens de marketing na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios ao 

longo dos últimos 25 anos, também a teoria a cerca do marketing e sua evolução, e 

resgatar as principais considerações sobre o marketing para pequenas empresas, 

mapear o discurso da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios no que 

tange o assunto e técnica de marketing, identificar os conceitos - chaves da área de 

marketing e principais recomendações feitas pela revista no período de fevereiro de 

1989 a dezembro de 2013 dos periódicos localizados conforme demonstra figura 2. 

 

 

Figura 2 

 

ANO EDIÇÕES PERIÓDICO 

1989   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1990 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1991 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1992 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

1993 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

1994 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

1995 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

1996 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

1997 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 

1998 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

1999 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

2000 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

2001 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

2002 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 

2003 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

2004 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 
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2005 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 

2006 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 

2007 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 

2008 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

2009 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 

2010 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 

2011 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 

2012 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 

2013 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 

  Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

  PERIÓDICO LOCALIZADO 

  PERIÓDICO NÃO LOCALIZADO 

 

4.1 – Edições do periódico por ano  

 

A figura 3 relata a localização de 182 edições do periódico para análise e 

pesquisa por meio de livrarias especializadas e acervo pessoal. Pode se constatar 

que existe maior concentração de exemplares entre os anos de 2004 a 2013 na 

presente pesquisa devido ao período de aquisição por assinatura do periódico em 

questão. A baixa presença de periódicos nos anos de 1989 a 2003 não significa a 

falta de destaque para o tema, mais sim como poderá ser percebido nas análises 

seguintes, a dificuldade em encontrar nas livrarias especializadas edições do 

periódico anteriores a este período. 

As edições do periódico foram triadas primeiramente por ano, edição e são da 

mesma instituição de origem, fato que não se fez necessário citar a instituição na 

tabulação dos dados. O tema é tratado por diversos autores, sendo a maior parte 

dos artigos escrita individualmente. Sobre os autores é importante destacar José 

Roberto Whitaker Penteado Filho, na ocasião vice-presidente da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing que escreveu uma coluna chamada Você e o Mercado, nos 

anos 1989, 1990 e 1991, passou a se chamar Mercado nos anos 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996 e então foi batizada de Marketing nos anos de 1997, 1998, 1999, 

perdurando até março de 2000. Após esse período, pode se perceber a partir de 

maio de 2000 que no periódico ouve uma reformulação e o tema marketing passou a 
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ser tratado em uma seção chamada gestão, porém com destaque, ou seja, 

permanecendo a coluna de marketing. Seu início foi com Fátima Lourenço, e demais 

autores não puderam ser percebidos por falta destaque dos nomes como fonte da 

matéria. Esta faze foi até o final do ano de 2002, novamente reformulada em 2003, 

porém não mais tendo presença mensal, mais sim esporádica em alguns 

exemplares. Tal fato se repetiu pelos anos de 2004, 2005 retomou a ser constante, 

2006 perdeu força novamente e a partir de 2007 deixou de ser uma coluna para se 

tornar reportagens com ênfase de marketing, a seção gestão passou a ser chamada 

como fazer melhor e temas variados passaram a ser destacados vez ou outra com o 

título de marketing, cenário visto também em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2103. 

 

Figura 3 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

4.2 – Páginas com a temática de marketing do periódico por ano 

 

A figura 4 relata o número de páginas com o tema marketing por ano 

considerando o número de edições do periódico localizadas. Foram analisados 182 

edições do periódico com número médio de 110 páginas por periódico, somando um 

total de 20.020 páginas sendo consideradas 923 páginas com tema marketing. Um 
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total de 4,6% do conteúdo adquirido e pesquisado pode ser evidenciado como 

publicado contendo o tema marketing.  

As páginas identificadas por ano, edição e temática foram fotocopiadas de 

acordo com seu perfil, em segu

edição, identificadas por etiqueta e especificadas uma a uma de modo a que 

pudessem ser feitas as seguintes anotações: natureza do texto, número de páginas, 

conceitos de marketing presentes naquelas página

capas e materiais que se encaixavam no objeto de estudo, sumários contendo a 

palavra marketing também foram considerados em sua relevância nesta contagem 

de páginas.  

É possível perceber que o número de páginas por ano não tem 

número de exemplares adquiridos mais sim com a relevância dada para o assunto 

em um determinado espaço de tempo, ano ou edição, ou seja, a presença de uma 

matéria especial de marketing em uma determinada edição do periódico pode conter 

o mesmo número de páginas que um conjunto de edições do periódico de um 

determinado ano. 

 

total de 4,6% do conteúdo adquirido e pesquisado pode ser evidenciado como 

publicado contendo o tema marketing.   

As páginas identificadas por ano, edição e temática foram fotocopiadas de 

acordo com seu perfil, em seguida separadas por conjunto de folhas da temática e 

edição, identificadas por etiqueta e especificadas uma a uma de modo a que 

pudessem ser feitas as seguintes anotações: natureza do texto, número de páginas, 

conceitos de marketing presentes naquelas páginas. Foram considerados apenas 

capas e materiais que se encaixavam no objeto de estudo, sumários contendo a 

palavra marketing também foram considerados em sua relevância nesta contagem 

É possível perceber que o número de páginas por ano não tem 

número de exemplares adquiridos mais sim com a relevância dada para o assunto 

em um determinado espaço de tempo, ano ou edição, ou seja, a presença de uma 

matéria especial de marketing em uma determinada edição do periódico pode conter 

o número de páginas que um conjunto de edições do periódico de um 

 

Figura 4 

  Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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total de 4,6% do conteúdo adquirido e pesquisado pode ser evidenciado como 

As páginas identificadas por ano, edição e temática foram fotocopiadas de 

ida separadas por conjunto de folhas da temática e 

edição, identificadas por etiqueta e especificadas uma a uma de modo a que 

pudessem ser feitas as seguintes anotações: natureza do texto, número de páginas, 

s. Foram considerados apenas 

capas e materiais que se encaixavam no objeto de estudo, sumários contendo a 

palavra marketing também foram considerados em sua relevância nesta contagem 

É possível perceber que o número de páginas por ano não tem relação com o 

número de exemplares adquiridos mais sim com a relevância dada para o assunto 

em um determinado espaço de tempo, ano ou edição, ou seja, a presença de uma 

matéria especial de marketing em uma determinada edição do periódico pode conter 

o número de páginas que um conjunto de edições do periódico de um 
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4.3 – Textos com a temática de marketing do periódico por ano 

 

A figura 5 relata o número de textos com o tema marketing por ano 

considerando o número de edições do periódico localizadas. Ao todo foram 400 

textos que pelo seu número exato foram reconferidos para validar esta seção. Por se 

tratar de uma revista com foco em micro, pequenos e médios empresários pode se 

considerar relevante a quantidade e variedade de temas relacionados ao marketing 

bem como sua forma instrutiva na qual foram abordados os temas. 

 Os artigos coletados utilizam as temáticas de marketing para transcorrer 

assuntos diversos e os resultados transcritos adiante foram divididos por sua 

natureza tais como reportagem, coluna, entrevista e case com predominância de 

reportagem e coluna de acordo com a leitura e análise de cada texto, dado que nem 

todos traziam explicitamente o título, ou destaque em marketing.   

 

Figura 5 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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4.4 – Número de capas com a temática de marketing do periódico por ano 

 

A figura 6 relata o número de capas com a temática marketing por ano 

considerando o número de edições do periódico localizadas. Foram analisados 182 

edições do periódico com número total de 182 capas. Considerando a análise em 

um período publicado há 25 anos o número de capas relata uma média de 0,84 

capas por ano, quase uma, o que poderia ser considerado constante e positivo, uma 

por ano, dado sua média. A figura 5 nos mostra que 1989, 1995, 2004, 2007, 2009, 

2010 e 2011 foram os anos que maior concentraram o destaque ao tema. 

 

Figura 6 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

 

ANO EDIÇÃO CAPA TEMA
1989 5 1 telemarketing
1989 9 1 vitrine
1991 24 1 estratégias de marketing
1995 73 1 vendas com informática
1995 78 1 design aumenta vendas
1998 109 1 melhores datas para vender
2000 134 1 vendas porta a porta
2001 150 1 mulheres do marketing
2004 184 1 marketing pessoal
2004 188 1 benchmarking
2004 189 1 enfrentar gigantes
2005 197 1 aprenda com erros outros
2007 217 1 tornar empresa melhor
2007 220 1 vender mais
2009 241 1 crescer na crise
2009 243 1 melhores decisões
2010 254 1 cortar custos no marketing
2010 262 1 marketing nas redes sociais
2011 272 1 como agir nos negócio em marketing
2011 273 1 quantos amigos empresa tem nas redes sociais
2013 291 1 construção de marca

 TOTAL 21
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Figura 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

Esta capa foi selecionada de modo a representar o primeiro ciclo 1989 a 1994 

onde o Brasil enfrentava forte recessão econômica segundo o economista e 

professor da USP Joaquim Elói Cirne de Toledo. Raimar Richers afirmou para 

revista PEGN que as pequenas empresas tinham maiores chances de sobrevivência 

devido sua flexibilidade, marketing de nicho e o comportamento do consumidor, 

sejam pessoas físicas ou jurídicas no período  de crise.   
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Figura 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

O segundo ciclo 1995 a 1998 foi marcado pelo início do plano real e então a 

disputa pelo cliente não se dava apenas por preço como vantagem competitiva, os 

pequenos e médios empreendedores começaram a perceber que identidade visual, 

embalagem e projeto do produto não eram supérfulos mais condição fundamental 

para o crescimento do negócio e ao lado de inovadoras estratégias de marketing, 

arquitetura e desig ajudavam a atrair os clientes.  
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Figura 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

 

Entre 1999 e 2002, terceiro ciclo, destacou o que seria o milênio das mulheres 

que eram donas de 22,4% das empresas brasileiras (IBGE, 1998). Pesquisa de 

mercado, promoção, divulgação, levantamento de satisfação dos clientes e outras 

ferramentas de marketing são práticas gerenciais preferidas por elas. 
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Figura 10 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

 

A edição 184 representou o quarto ciclo 2003 a 2006 com destaque para o 

marketing pessoal como ferramenta para promover e melhorar o resultado nos 

negócios. Se vender como um produto, utilizar o marketing de relacionamento, 

definir estratégias B2B e B2C, manter um banco de dados atualizado, CRM, ser 

franco, promover as vendas são ações que criam condições para o cliente comprar 

mais.  
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Figura 11 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

40 dicas de marketing de baixo custo reforça através de sua capa, o propósito 

do periódico no quinto ciclo 2007 a 2010 onde 14 páginas foram destinadas as 

temáticas de marketing sendo algumas delas, marketing de guerrilha, links 

patrocinados, marketing pessoal, amostra grátis, marketing direto e promoção.   

 Durante a grave crise econômica mundial que teve início em 2008 o 

marketing foi deixado de lado de modo errôneo, sendo um grande equivoco segundo 

professor de finanças ESPM, José Eduardo Balian.  

 

 

 



 
 

45

Figura 12 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

Fechando o ciclo 2011 a 2014, através das temáticas de marketing exibidas 

nas capas do periódico PEGN, o marketing digital teve destaque por meio das 

mídias sociais que segundo Rafael Teixeira (PEGN, 2011), impuseram nova ordem 

nas empresas, os consumidores passaram a circular no mundo virtual, influenciar a 

opinião publicar, contruir ou destruir a reputação de uma marca apresentando 

ferramentas digitais de baixo custo, grande abrangência e estratégias de 

engajamento, marca, colaboração e vendas.  
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4.5 – Evolução da marca Pequenas Empresas Grandes Negócios 

 

A marca apresentada na capa da revista passou por sete reestilizações, 

sendo a primeira em um curto espaço de tempo 11 edições (1 ano), a segunda após 

12 edições (1 ano), a terceira com 113 edições (9 anos e cinco meses) a quarta com 

31 edições (2 anos e sete meses) a quinta com 11 edições (11 meses), a sexta com 

38 edições (3 anos e dois meses) e por fim a sétima e última reestilização até o 

momento deste estudo com 84 edições (7 anos). Na primeira versão e segunda 

reestilização o periódico utilizava o $ no lugar da letra S, na terceira reestilização 

variava as cores de fundo na sua impressão como vermelho, azul e amarelo, na 

quarta reestilização a revista passou a se chamar PEGN e da sexta reestilização em 

diante adotou o & comercial passando a se chamar Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios. Podemos perceber que houve uma evolução na própria marca do 

periódico também seguindo os princípios de orientação de mercado. 
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Figura 13 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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4.6 – Ranking de temáticas sobre marketing do periódico por ano 

 

A figura 14 relata os temas que tiveram alta presença de publicação durante o 

período proposto de estudo do periódico de 1989 a 2014 elencadas por meio de um 

ranking. Com base nas análises feitas por edição, somou-se o número de vezes que 

se apresentou cada temática. Por vezes um mesmo artigo apresentou mais de uma 

temática. Este ranking foi dividido em três níveis: Nível 1, alta presença da temática 

no periódico, Nível 2 média frequência da temática no periódico e Nível 3 baixa 

presença da temática no periódico. 

 

Figura 14 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014 

TEMAS RANKING

marketing direto 44

marketing de varejo 43

marketing digital 32

marca 29

marketing pessoal 24

endomarketing 18

marketing internacional 17

pesquisa de mercado 17

internet 16

marketing de relacionamento 16

marketing de serviços 15

merchandising 15

marketing de eventos 14

marketing esportivo 14

facebook 13

blog 12

twitter 12

licenciamento 11

propaganda 11

redes sociais 11

e-mail marketing 10

segmentação 10

geomarketing 9

marketing industrial 9

plano de marketing 9

identidade visual 8

mala direta 8

preço 8

promoção 8
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A figura 15 relata os temas que tiveram média presença de publicação 

durante o período proposto de estudo do periódico de 1989 a 2014 elencadas por 

meio de um ranking conforme descrito anteriormente. 

 

Figura 15 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

 

 

 

TEMAS RANKING

amostra grátis 7

fidelização 7

fundamentos de marketing 7

sites de busca 7

benchmark 6

marketing de nicho 6

marketing individual 6

ponto de venda 6

site 6

branding 5

comportamento do consumidor 5

design 5

engajamento 5

mix de marketing 5

venda direta 5

vendas pela internet 5

assessoria de imprensa 4

canais de venda 4

comércio eletrônico 4

compras coletivas 4

google 4

links patrocinados 4

loja virtual 4

marketing de guerrilha 4

marketing viral 4

posicionamento 4

público alvo 4

telemarketing 4
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A figura 16 relata os temas que tiveram baixa presença de publicação durante 

o período proposto de estudo do periódico de 1989 a 2014 elencadas por meio de 

um ranking conforme descrito anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 16 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

TEMAS RANKING

cores 3

embalagem 3

foursquare 3

hábitos de consumo 3

marketing político 3

marketing regional 3

mídias sociais 3

monitorar redes sociais 3

youtube 3

comunidades virtuais 2

cr-rom 2

e-commerce 2

estilo de vida 2

linkedin 2

marketing boca a boca 2

marketing de luxo 2

marketing de rede 2

marketing infantil 2

marketing one to one 2

marketing para pequenas empresas 2

métricas 2

mobile 2

neuromarketing 2

orkut 2

outlets 2

patrocínio 2

pintrest 2

porta a porta 2

pós-venda 2

Raimar Richers 2

relações públicas 2

ROI de marketing 2

sazonalidade 2
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Posterior ao rankeamento, foram agrupados as temáticas de modo a gerar 

uma tabela principal com as principais temáticas de maior presença publicadas no 

periódico, com maior destaque para o marketing digital, posterior marketing direto e 

final marketing de varejo. 

 

Figura 17 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

TEMAS RANKING

marketing digital 168

marketing direto 118

marketing de varejo 88

marca 34

marketing pessoal 24

identidade visual 19

endomarketing 18

marketing internacional 17

marketing de relacionamento 16

marketing de serviços 15

marketing de eventos 14

marketing esportivo 14

fundamentos de marketing 14

licenciamento 11

propaganda 11

comportamento do consumidor 10

geomarketing 9

marketing industrial 9

plano de marketing 9

marketing one to one 8

posicionamento 8

marketing de nicho 6

engajamento 5

assessoria de imprensa 4

marketing de guerrilha 4

marketing viral 4

marketing político 3

marketing regional 3

marketing boca a boca 2

marketing de luxo 2

marketing de rede 2

marketing infantil 2

marketing para pequenas empresas 2

neuromarketing 2

patrocínio 2

relações públicas 2
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4.7 – Temas de curta duração sobre marketing do periódico por ano 

 

A figura 18 relata os temas que tiveram destaque em um determinado período 

de tempo e depois não se fizeram mais presentes em outras edições do periódico 

sendo considerados como temas de curta duração. Tema de curta duração é todo o 

tema que aparece em destaque nas edições do periódico por um curto período de 

tempo e não apareça mais no decorrer das edições e dos anos. O fato desses temas 

não aparecerem mais com destaque nos demais anos não significa que eles estejam 

obsoletos, fora de moda ou desuso, mais apenas que não foram mais abordados 

com interesse jornalístico ou significante nesse periódico de modo a que pudessem 

ser classificados como temas de curta duração.  

Percebe-se que tanto nos primeiros cinco anos, quanto nos últimos cinco 

anos existiu um maior número de temas de curta duração, fato este cabível de 

conclusão que no início 1989 a 1994, o periódico tentava consolidar questões que 

deveriam ser transmitidas ao micro, pequeno e médio empresário para que ele 

pudesse estruturar seu negócio, bem como incutir os fundamentos de marketing, já 

atualmente à velocidade com que as coisas se modificam no mundo corporativo, 

bem como a maior presença do marketing digital e não se utilizando de modo 

leviano o jargão da “velocidade da internet” também fica evidenciado de modo claro 

o surgimento de novos temas que nasceram e tentaram se consolidar. A presença 

dos temas de curta duração, 56 no total enaltece o conteúdo publicado pelo 

periódico por sua relevância que vai desde fundamentos de marketing, modelos de 

pesquisa, formas de comercialização de produtos e serviços, divulgação, 

planejamento estratégico, visão de futuro, posicionamento, retorno do investimento, 

meio ambiente, networking, imagem de marca e demais temáticas ligadas ao 

marketing de grande valia.  
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Figura 18 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

4.8– Conceitos-chaves e principais recomendações sobre marketing para PMEs  

 

Esta seção transcreve as principais recomendações que a revista faz aos 

leitores ao longo do tempo e a relação dessa evolução de discurso com a teoria de 

marketing de forma mais geral sendo explanada por seus conceitos-chaves num 

período de quatro em quatro anos até completar o ciclo de 1989 a 2014 conforme a 

linha do tempo exposta na figura 19.  

O primeiro ano da revista, em 1989, evidenciava ferramentas de marketing 

como o licenciamento, telemarketing, assessoria de imprensa, vendedores 

temporários, plano de marketing, vitrine e até mesmo a utilização do fax como 

excelentes aliados. Em 1990 começou com a comemoração de um ano da revista, 

com o novo governo se esperava profunda mudança na vida das empresas, 

licenciamento de marca, atendimento aos desejos e necessidades do cliente. Já no 

ano seguinte, 1991, a revista tratava sobre estratégias de marketing para vencer a 

recessão, nicho, especialização, qualidade, envolvimento pessoal eram citados 

como segredo do sucesso para criar uma organização de alto desempenho e 

sobreviver em épocas mais difíceis. O ano de 1992 foi marcado por taxas de juros 

elevadas, congelamento de preços, baixa demanda pelos consumidores que junto 

ao periódico foram acompanhadas de dicas de especialização em marketing pela 

ESPM, produtos da nova era relacionados a ecologia, espiritualidade, estratégias de 

marketing adequadas e um alerta para o cuidado com as promoções excessivas, 

intitulado como vender ou dar de graça. Em 1993 tratava de venda direta ao 

consumidor, marketing direto como canal de vendas, destacava o Brasil como a 
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4ps endosso de celebridade aumentar valor percebido apresentação power point ações personalizadas clube de compras

AIDA marketing cultural cliente oculto atendimento robotizado buzz marketting compras coletivas

database marketing intuitivo estratégia de afastamento cd-rom freemium crowdsourcing

jornal próprio serviços profissionais leilão na internet imã de geladeira games em campanhas emotional branding

marketing agressivo venda por catálogo marketing boca a boca marketing calculado marketing de baixo custo hipersegmentação

marketing eficiente marketing industrial marketing correto, verde marketing sustentável marketing do ouvir

marketing moderno marketing próximo século móbile marketing marketing gratuito

mascote marketing solidário rodada de negócios marketing no brasil

maximarketing micromarketing venda conjunta negócio 3.0

mother in law survey wikipedia newismo

new era pocket

superespecialização qrcode

social commerce

vídeo corporativo 



 
 

54

segunda maior potência mundial em número de micro e pequenos empresários, 

falava sobre o fato de que os melhores clientes do futuro são os melhores clientes 

de hoje, o crescimento do fast-food e fechou dezembro com uma matéria especial 

na coluna marketing sobre o telemarketing como ferramenta para impulsionar as 

vendas das empresas. Janeiro de 1994 retratava o marketing esportivo como a 

grande jogada do ano, com possibilidade de lucros devido à copa do mundo. A 

revista completava cinco anos afirmando que havia aberto um espaço novo no 

mercado editorial brasileiro com sua proposta e quanto às temáticas de marketing, 

licenciamento e um conjunto de perguntas sobre hábitos de consumo tinham a 

proposta de contribuir para as PMEs permanecerem por um longo período no 

mercado.    

No ano de 1995 relatava os benefícios indiretos dos prêmios, benchmark, 

marketing diferenciado no setor de serviços, novamente citava o novo governo como 

esperança devido à estabilização da moeda e saneamento da economia. Design, 

marketing para serviços profissionais, web e páginas gráficas também foram 

destaque. Em 1996 destacava o Brasil como terceiro lugar no ranking mundial de 

vendas diretas, ressaltava o começo da internet como uma alternativa palpável para 

as pequenas empresas brasileiras, lojas virtuais e venda sem ponto comercial como 

tendência para o varejo, cliente oculto e combinação de dados sócio-econômicos e 

geográficos. No ano seguinte , em 1997, tornou a evidenciar o licenciamento, 

marketing esportivo e nicho, produto aumentado, marketing de luxo e citou os 

estados Unidos como o pior marketing de serviços do mundo explicando que a terra 

do marketing não conseguiu alinhar a teoria com a prática. Já em 1998 a coluna de 

marketing começou com frases de inspiração de grandes nomes da humanidade, 

depois como aproveitar as datas comemorativas para reforçar as vendas, 

sazonalidade, promoções em datas não convencionais e treinamento da equipe de 

vendas.  

A revista em 1999 já retratava o fim da década, do século, do milênio, e 

ressaltou uma dica sobre a evolução, em especial do marketing para pequenas 

empresas e da humanidade que indicava a grande capacidade de adaptação e 

como elas podem se aventurar “lá-fora” diante dos perigos reais e imaginários do 

mercado. Marketing direto era o tema abordado em uma capa do ano 2000 com o 

tema vendas porta a porta que também relata o crescimento contínuo do ramo, 

fidelidade com o cliente a atendimento a domicílio, dicas para escolha de uma boa 
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agencia de publicidade, nome da empresa, localização, nichos de mercado por 

região, importância do estacionamento em lojas de rua, marketing solidário ou social 

de modo a gerar emoção no consumidor, potencial ainda não definido das vendas 

na internet, ações locais de venda e estratégias de marketing de rede, ponto de 

venda, vendas pela internet e loja virtual, destacando o marketing de guerrilha como 

melhor aplicação para às pequenas operações virtuais, banners e links em 

endereços com grande tráfego na rede. No ano seguinte, em 2001, falou de temas 

legais no sentido jurídico como atenção aos detalhes que dão prejuízo no ponto de 

venda, ética na vitrine, micromarketing, regionalizar divulgação das franquias e 

reforçou o mito que a internet seria a coveira das vendas porta a porta. Falou das 

mulheres no comando das empresas e seu especial destaque com marketing devido 

a facilidade de relacionamento e persuasão, displays, marketing internacional, 

mailing, B2B e o acesso das pequenas que ganham eficiência com grandes 

compradores e novamente destaca a internet com uma previsão para o próximo ano 

de ser a melhor oportunidade para as pequenas empresas em vendas B2B, 

propostas comerciais via web, leilão de preços, quebra de barreiras e maior retorno 

financeiro. Em 2002, tratava mais sobre mala direta, canal direto com público, 

promoções dirigidas ao público realmente interessado, campanha bem planejada, 

plano de marketing consistente e destaque para as marcas eternas que fizeram 

nome forte e tradição atravessando décadas foram assuntos que ajudaram os 

pequenos a ganhar competitividade diante dos concorrentes.  

No ano de 2003, abordaram o tema de marketing internacional, nicho, público 

alvo, modernização, marca, capacitação, patrocínio, embalagem, mix de produtos, 

atenção ao concorrente e preço foram as estratégias destacadas para as pequenas 

empresas para conquistar o mercado. Marketing pessoal, de luxo e varejo, pesquisa 

de mercado e até mesmo uma entrevista com professor Ben Shapiro da 

Universidade de Harvard mostraram que as vendas são imprescindíveis para 

sobrevivência nos negócios. Kotler teve destaque também com seu novo livro “Os 

10 pecados mortais do Marketing”, fechando assim o ano de 2004. No ano seguinte, 

novamente foi apresentado como o pequeno empresário deve se portar mediante a 

questões relacionadas a imprensa, diferenças de consumo entre homens e 

mulheres, vendas de produtos customizados pela internet e como aparecer no topo 

da lista dos sites de busca. Marketing de eventos, atendimento robotizado e a 

evidencia de que o desejo do classe C não é melhor preço mais sim melhor 
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atendimento, lembrança de marca pelo consumidor e novas tendências de mercado 

como identidade com público alvo, múltiplos canais de atendimento, endomarketing, 

relação personalizada com o cliente e o pós venda fazem parte de uma estratégia 

para os pequenos e médios empresários.  Vender mais para as classes baixas, 

chamadas C,D e E foi destaque na coluna marketing em janeiro de 2006, ano que 

trouxe outros destaques como representante comercial, vendedor direto, entrevista 

com Ian Brooks sendo o preço como fator secundário, benchmark, boca a boca 

eletrônico através de e-mail, atendimento eficiente, a multiplicação dos blogs, 

evolução no marketing digital segundo Terrel Jones, links patrocinados e fecha com 

uma dica de Chis Anderson  em seu livro A cauda longa que diz que não adianta as 

empresas tentarem descobrir o que o consumidor quer como se tivessem uma bola 

de cristal, mais sim diversificar e atender uma demanda inesperada. 

Marketing bem bolado foi o tema de capa da edição 217 de fevereiro de 2007 

“Marketing serve para empresas de todos os tamanhos, pois é uma maneira 

diferente de pensar o negócio, tendo como ponto de referência o consumidor e suas 

expectativas”. Outra capa do mês de maio, edição 220, trazia 52 ideias para as 

empresas venderem mais com destaque para ações de marketing, promoções, 

agregar serviços à venda, ferramentas digitais como blog seguidas por matérias 

sobre marca própria e mensagens simples que grudam na cabeça dos clientes. Em 

2008 tivemos dicas para se ganhar dinheiro com o comércio eletrônico como: vitrine 

virtual, endereço correto, fácil de usar, promoção via e-mail, mecanismos de busca, 

certificado digital, diversidade nas formas de pagamento, área de cobertura e trocas 

sem custo. 2009 resgatava um assunto tratado há 20 anos, como crescer na crise, 

40 dicas de marketing de baixo custo que vão desde marketing de guerrilha, 

mensagem de texto, redes sociais, e-mail marketing, links patrocinados, marca, boca 

a boca, o velho folheto, slogan e promoções relâmpago mas tudo muito bem 

planejado para evitar prejuízos. Guerrilha, games em campanhas de marketing, 

eventos e outros velhos conhecidos também de baixo custo fecharam este ano 

acompanhados de novos nomes como youtube, facebok e Orkut. A palavra internet 

nunca esteve tão presente como em 2010, ano em que despontou o marketing 

digital na revista sendo daí por diante um caminho sem volta como estratégia de 

grande resultado e baixo custo. 

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 enfatizou as estratégias digitais citadas nos 

parágrafos acima adicionando prateleiras 3D, provador digital, ouve o surgimento do 
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conceito e palavra startup, tecnologias de A a Z para turbinar os negócios, negócio 

digitais, soluções para evitar erros tecnológicos, como abrir uma empresa digital sem 

depender de ninguém, quantos amigos uma empresa tem nas redes sociais, fala do 

Nordeste região brasileira que vem se destacando no meio digital, como lidar com as 

mídias sociais para fortalecer a marca, bons negócios na internet em que grandes 

empresas não conseguem atuar, o novo consumidor, como ganhar dinheiro com 

blogs, tecnologia, nuvem, pagamento por celular, aplicativos, compras coletivas, ser 

uma empresa do futuro e por fim, em dezembro do mesmo ano a edição 

comemorativa de 25 anos encerrando a proposta do nosso estudo que foi de 

identificar a evolução do marketing para pequenas empresa em um contexto 

brasileiro de acordo com a análise de conteúdo da revista Pequenas empresa 

Grandes Negócios.        
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os autores muito se entusiasmaram com o trabalho proposto visto que 

acreditam no tema bem como, nas características empreendedoras, na futura 

política e na sedente oportunidade de aprimorar o conteúdo na área de marketing 

principalmente em um cenário brasileiro. Adentrou-se os quase 200 exemplares 

localizados do periódico Pequenas Empresas Grandes Negócios que foi o objeto de 

estudo. 400 artigos foram encontrados de modo a transcorrer e apresentar sua 

natureza e seus desdobramentos.  

Utilizou-se a metodologia de bibliometria e análise de conteúdo para 

diagnosticar a evolução do discurso sobre marketing no Brasil para as PMEs, devido 

suas significativas mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas nos últimos 

25 anos.  

Percebe-se que o primeiro ciclo, 1989 a 1994 e o segundo ciclo 1995 a 1998 

ouve maior evidencia para o marketing direto, que é o ato de se comunicar 

diretamente com clientes-alvo, utilizando um ou mais meios para atingir o receptor 

onde quer que ele esteja, (Urdan; Urdan, 2006). O terceiro ciclo 1999 a 2002 e o 

quarto ciclo 2003 a 2006, predominou o marketing de varejo que engloba todas as 

atividades de vendas de bens ou serviços diretamente para consumidores finais 

(Kotler, 1998). O quinto ciclo 2007 a 2010 e o sexto ciclo 2011 a 2014 fecharam com 

o marketing digital, o que muda o marketing é a mudança do comportamento do 

público-alvo e não as tecnologias em si (Martha Gabriel, 2012). É de se concordar 

que pesquisa de mercado e mala direta se enquadra no conceito de marketing direto 

(primeiro ciclo), bem como facebook e redes sociais se enquadram no conceito de 

marketing digital (sexto ciclo), porém tornaria muito simplista estas análises se 

fossem somadas a seu conceito principal reforçando o mesmo posicionamento, ou 

seja, marketing direto e marketing digital continuariam em primeira posição apenas 

com uma pontuação maior. Portanto considera-se a importância das temáticas 

percorridas nas edições do periódico e não apenas seu conceito principal. 

Avaliando a teoria do marketing percebeu-se que o periódico sempre se 

preocupou em tornar o marketing uma ferramenta acessível, com temáticas de baixo 

custo e essenciais para as pequenas e médias empresas que são o seu público 

alvo.  
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Concorda-se que a popularização da palavra Marketing é expressiva e reflexo 

da globalização. Muitas vezes empregada de forma errônea ou confundida com 

publicidade e propaganda, o fato é que independente da conotação ela esta mais 

presente que nunca (Richers, 2000), sendo também interesse deste estudo 

transformar informações em conhecimento estratégico para as PMEs que 

representam 98,3% do total de empresas em âmbito nacional segundo o SEBRAE. 

 Reconhecendo as limitações deste estudo, sugere-se como futuras pesquisas 

a utilização desta mesma sistemática de análise considerando os artigos posteriores 

a dezembro de 2013 de forma a identificar a evolução das temáticas relacionadas ao 

marketing no Brasil para PMEs de modo a prestar suporte e identificar tendências. 
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APÊNDICE A– PESQUISA POR EDIÇÃO DO PERIÓDICO 

 

ANO – 1989 

EDIÇÃO – 5 

CAPA – telemarketing 

TEXTOS – 2 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

COLUNA – fundamentos de marketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – licenciamento 

 

ANO - 1989 

EDIÇÃO - 7 

CAPA – não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4  

NATUREZA 1 

COLUNA - plano de marketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – assessoria de 

imprensa 

 

ANO - 1989 

EDIÇÃO - 9 

CAPA - vitrine 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de varejo 

NATUREZA 2 

COLUNA – fundamentos de marketing 

 

 

ANO - 1989 

EDIÇÃO - 11 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – identidade visual 

NATUREZA 2 

COLUNA – regras de mercado 

desfavorece o marketing, burocracia, 

receita federal 

 

ANO - 1990 

EDIÇÃO - 16 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing político 

 

 

 

ANO - 1990 

EDIÇÃO - 23 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

merchandising, marketing pessoal 
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(com ajuda do fax consigo agilizar os 

pedidos em 15 dias). 

NATUREZA 2 

COLUNA – fundamentos de marketing, 

pesquisa de mercado 

 

ANO - 1991 

EDIÇÃO - 24 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 12 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - Raimar Richers, 

flexibilidade das pequenas empresas, 

nichos de mercado, design do produto, 

aposta na marca 

NATUREZA 2 

COLUNA – endomarketing 

 

 

 

 

ANO - 1991 

EDIÇÃO - 25 

CAPA - não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 18 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - endomarketing, 

marketing direto, pesquisa de 

mercado, segmentação 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - identidade visual, 

poder das cores, marketing de varejo, 

merchandising 

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing de varejo 

NATUREZA 4 

COLUNA - código de defesa do 

consumidor 

 

ANO - 1991 

EDIÇÃO - 31 

CAPA - não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de 

serviços, marketing de nicho, 

superespecialização, consumidor 

moderno  

 

ANO - 1991 

EDIÇÃO - 33 

CAPA - não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 16 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto, 

marketing eficiente, produtos,  marcas 

internacionais, representante 

comercial 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing direto, 

mala direta,  jornal próprio, 

endomarketing 
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NATUREZA 3 

REPORTAGEM – identidade visual, 

embalagem, sinestesia, marketing 

esportivo, mascote 

 

NATUREZA 4 

COLUNA – pesquisa de mercado 

 

ANO - 1991 

EDIÇÃO - 34 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing direto 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing direto, mala 

direta, maximarketing, segmentação, 

AIDA 

 

ANO - 1991 

EDIÇÃO - 35 

CAPA - não 

TEXTOS - 6 

PÁGINAS – 13 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de 

serviços, marketing de nicho, 

superespecialização, consumidor 

moderno 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marcas de luxo 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing direto, 

segmentação, Raimar Richars, mala 

direta, público alvo 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM – endomarketing 

NATUREZA 5 

REPORTAGEM - marketing esportivo, 

patrocínio 

NATUREZA 6 

COLUNA - marketing de serviços, 

intangível, experiência   

 

 

 

ANO - 1992 

EDIÇÃO - 36 

CAPA - não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing de 

relacionamento, new era, 

comportamento do consumidor 

 

ANO - 1992 

EDIÇÃO - 37 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de 

serviços, merchandising 

NATUREZA 2 
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COLUNA - propaganda, promoção de 

vendas, amostra grátis, geomarketing, 

canais de distribuição  

 

ANO - 1992 

EDIÇÃO - 38 

CAPA - não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing pessoal, 

presidente atender o telefone 

 

ANO - 1992 

EDIÇÃO - 38 

CAPA - não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – fundamentos de 

marketing 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing internacional, 

desejos e necessidades consumidor  

 

ANO - 1993 

EDIÇÃO - 51 

CAPA - não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de varejo, 

outlets, off-price 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing de 

serviços, marketing direto, mala direta, 

telemarketing, propagandas, venda 

direta  

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing pessoal, boa 

imagem pública, reputação, prestígio  

ANO - 1993 

EDIÇÃO - 52 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing de 

relacionamento, fidelização 

 

ANO - 1993 

EDIÇÃO - 55 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing de serviços, 

marketing internacional, marketing de 

varejo 

 

ANO - 1993 

EDIÇÃO - 56 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 
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COLUNA - marketing de 

relacionamento, estímulos negativos, 

PAVLOV e SKINNER 

 

ANO - 1993 

EDIÇÃO - 58 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing direto, 

telemarketing 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing pessoal, imagem 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 60 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - licenciamento, 

marketing esportivo 

NATUREZA 2 

COLUNA - pesquisa de mercado, 

hábitos sociais ligados ao consumo 

 

 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 64 

CAPA - não  

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing pessoal 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing de baixo 

custo 

 

NATUREZA 3 

COLUNA - comunicação, informática 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 65 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de 

eventos, promoção 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing direto, one-by-

one, banco de dados 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 66 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - pesquisa de mercado, 4ps, 

modelo americano de pesquisa mother 

in law survey 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 67 

CAPA - não  
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TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 5 

 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de varejo, 

marketing agressivo 

NATUREZA 2 

COLUNA – propaganda 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 68 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing  de eventos, 

assessoria de imprensa, patrocínio, 

marketing direto, database 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 69 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing internacional, 

preço 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 70 

CAPA - não  

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 13 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing esportivo 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing de 

eventos 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing de varejo, 

embalagem, merchandising 

NATUREZA 4 

COLUNA - planejamento de marketing, 

marketing moderno 

 

 

 

ANO - 1994 

EDIÇÃO - 71 

CAPA - não  

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de varejo, 

outleet, venda direta 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - benchmarking, 

identidade visual 

NATUREZA 3 

COLUNA - preço 

 

ANO - 1995 

EDIÇÃO - 72 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

 

NATUREZA 1 
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COLUNA - marketing industrial, 

relações públicas 

 

ANO - 1995 

EDIÇÃO - 73 

CAPA - vendas com informática 

TEXTOS - 5 

PÁGINAS – 13 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - posicionamento, 

benchmarking 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing de 

serviços, marketing de relacionamento 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing de 

serviços, marketing de relacionamento 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM - marketing direto, 

vendas diretas, endomarketing, 

estatística 

NATUREZA 5 

COLUNA - marketing político 

 

ANO - 1995 

EDIÇÃO - 78 

CAPA - design aumenta vendas 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - identidade visual, 

embalagem 

 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing pessoal 

(marketing para serviços profissionais) 

plano de marketing pessoal 

 

ANO - 1995 

EDIÇÃO - 79 

CAPA - não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - endomarketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing digital, 

páginas gráficas, internet, web, início 

USA 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing 

internacional 

NATUREZA 4 

COLUNA - fundamentos de marketing, 

marketing-mix, 4Ps 

 

ANO - 1995 

EDIÇÃO - 80 

CAPA - não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de 

eventos 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing 

internacional, joint-ventures 

NATUREZA 3 
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COLUNA - marketing pessoal, 

brainstorm, telefone 

 

ANO - 1996 

EDIÇÃO - 85 

CAPA - não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing direto, 

vendas diretas, Brasil 3º. lugar no 

mundo 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing internet, 

novo canal de negócios, 

correspondência eletrônica, site, 

comércio on-line, publicidade digital 

NATUREZA 3 

COLUNA - marca, marca de produtos, 

co-branding 

 

ANO - 1996 

EDIÇÃO - 86 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - pesquisa de mercado 

 

ANO - 1996 

EDIÇÃO - 87 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de varejo, 

internet, loja virtual, correio eletrônico, 

bbs, marketing direto, telemarketing, 

mala direta 

 

ANO - 1996 

EDIÇÃO - 90 

CAPA - não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - endosso de 

celebridade, promoção, política de 

marketing 

NATUREZA 2 

COLUNA - intranet para fins 

comerciais 

NATUREZA 3 

COLUNA - segmentação demográfica 

 

 

ANO - 1996 

EDIÇÃO - 91 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de varejo, 

marketing de serviços, endomarketing 

 

 

ANO - 1996 

EDIÇÃO - 93 
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CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - geomarketing, 

marketing direto, correlação 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing de serviços, 

marketing pessoal, marketing 

institucional 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 98 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - licenciamento 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing internacional, 

globalização 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 100 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing cultural, 

resgatar história da empresa  

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing pessoal, falar em 

público 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 101 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing esportivo, 

marca, estilo de vida, propaganda, 

marketing de eventos 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing pessoal, estudos 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 102 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing de serviços, 

produto aumentado 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 103 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing político 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 104 

CAPA - não  

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 5 
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NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de luxo, 

geomarketing, demanda 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing de serviços 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 106 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing pessoal, atingir 

objetivos 

 

ANO - 1997 

EDIÇÃO - 107 

CAPA - não  

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing de 

relacionamento, networking 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing direto, 

venda por catálogo 

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing pessoal, opinião 

pública 

 

ANO - 1998 

EDIÇÃO - 108 

CAPA - não  

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing pessoal, 

motivação 

 

ANO - 1998 

EDIÇÃO - 109 

CAPA – melhores datas para vender

  

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 10 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing intuitivo 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - sazonalidade, 

marketing de eventos, promoção, 

liquidação, campanha 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing direto, 

equipe de vendas, endomarketing, 

treinamento 

 

NATUREZA 4 

COLUNA - marketing internacional, 

boas práticas 

 

ANO - 1999 

EDIÇÃO - 122 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing individual 



 
 

74

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing pessoal, 

adaptação ao ambiente 

 

ANO - 1999 

EDIÇÃO - 126 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de varejo 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing pessoal, 

comunicação 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – marketing 

regionalizado 

 

 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM - marketing direto, 

canais de marketing, database 

marketing, e-commerce 

 

 

 

ANO - 1999 

EDIÇÃO - 127 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 10 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

merchandising 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing direto, 

venda por catálogos 

NATUREZA 3 

COLUNA– marketing próximo século 

 

ANO - 1999 

EDIÇÃO - 129 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA–  marketing pessoal, ética 

 

ANO - 2000 

EDIÇÃO - 134 

CAPA – vendas porta a porta 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 11 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto, 

porta a porta, marketing de rede, 

fidelização 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing direto, 

porta a porta, fidelização 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing industrial, 

comunicação, ganha-ganha 

 

ANO - 2000 

EDIÇÃO - 136 

CAPA – não 

TEXTOS - 6 
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PÁGINAS – 12 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing direto 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – pesquisa de 

mercado 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – identidade de 

marca, marca premium, marketing 

direto, identidade visual, marketing de 

nicho, ponto de venda, marketing 

promocional 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM – marketing solidário 

NATUREZA 5 

REPORTAGEM – vendas pela 

internet, marca 

NATUREZA 6 

REPORTAGEM – marketing local, 

franquia 

ANO - 2000 

EDIÇÃO - 141 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 12 

NATUREZA 1 

COLUNA – merchandising 

NATUREZA 2 

ENTREVISTA – marketing individual, 

experiências, marketing industrial pela 

internet 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

ponto de venda, merchandising 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM – vendas pela 

internet, logística, plano de marketing, 

sites de busca, marketing de guerrilha 

 

ANO - 2000 

EDIÇÃO - 143 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 11 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo, 

fidelização, venda adicional 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing de nicho, 

marketing de eventos, internet 

NATUREZA 3 

CASE – marketing pessoal  

 

NATUREZA 4 

COLUNA – pesquisa de mercado 

 

ANO - 2001 

EDIÇÃO - 146 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing direto, marketing 

de varejo 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – micromarketing, 

marketing regional 
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ANO - 2001 

EDIÇÃO - 149 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - endomarketing, 

marketing direto, marketing de rede 

NATUREZA 2 

COLUNA – slogan, utilização de 

termos estrangeiros 

 

ANO - 2001 

EDIÇÃO - 150 

CAPA – mulheres do marketing 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 17 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - plano de marketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – merchandising, 

displays 

NATUREZA 3 

CASE- marketing internacional, 

marketing de varejo, marketing direto, 

telemarketing, marketing individual, 

valor de marca  

NATUREZA 4 

COLUNA - marketing de varejo, venda 

casada, promoção 

 

ANO - 2001 

EDIÇÃO - 151 

CAPA – mulheres do marketing 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – fundamentos de 

marketing, 4ps, segmentação 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing esportivo 

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing de varejo, 

endomarketing 

 

ANO - 2001 

EDIÇÃO - 152 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

endomarketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – comércio eletrônico, 

marketing individual, leilão na internet 

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing de varejo 

 

ANO - 2001 

EDIÇÃO - 154 

CAPA – não 

TEXTOS - 5 

PÁGINAS – 13 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing pessoal, 

marketing direto, telefone, mala direta 

NATUREZA 2 



 
 

77

COLUNA – marketing boca a boca, 

marketing de eventos 

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing de varejo, 

atendimento, marca, design, preço 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM – marketing regional 

NATUREZA 5 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

aumentar valor percebido 

 

ANO - 2001 

EDIÇÃO - 155 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – estratégia de afastamento 

 

ANO - 2002 

EDIÇÃO - 157 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto, 

mala direta, internet 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing de local 

NATUREZA 3 

COLUNA - pesquisa qualitativa 

 

ANO - 2002 

EDIÇÃO - 158 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – propaganda, cliente oculto 

 

ANO - 2002 

EDIÇÃO - 162 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo, praça 

 

ANO - 2002 

EDIÇÃO - 164 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marcas eternas 

 

ANO - 2003 

EDIÇÃO - 169 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

marketing internacional, marca 

 

ANO - 2003 

EDIÇÃO - 172 

CAPA – não 
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TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de nicho, 

público alvo, marca, marketing 

internacional 

NATUREZA 2 

COLUNA – patrocínio  

 

 

 

 

ANO - 2003 

EDIÇÃO - 176 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing preço, 

marca, canal de vendas virtual 

 

ANO - 2003 

EDIÇÃO - 178 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – preço 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 181 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 6 

 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de luxo, 

marketing pessoal 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing pessoal 

NATUREZA 3 

COLUNA – fidelização, marketing para 

pequenas empresas 

NATUREZA 4 

COLUNA - e-mail, imagem da 

empresa 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 184 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing pessoal 

NATUREZA 2 

COLUNA – pesquisa de mercado 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 185 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

ENTREVISTA – marketing direto, 

vendas 

 

 

 



 
 

79

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 186 

CAPA – não 

TEXTOS - 9 

PÁGINAS – 12 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de 

relacionamento, marketing direto, mala 

direta 

NATUREZA 2 

COLUNA – pesquisa de mercado 

NATUREZA 3 

COLUNA – licenciamento 

NATUREZA 4 

REPORTAGEM – marketing correto, 

verde 

NATUREZA 5 

REPORTAGEM – marketing 

internacional 

NATUREZA 6 

COLUNA – marketing de serviços, 

marketing direto, folders, imã de 

geladeira 

NATUREZA 7 

ENTREVISTA  – marketing de 

relacionamento 

NATUREZA 8 

COLUNA – marketing direto, gestão de 

vendas 

NATUREZA 9 

COLUNA – marketing calculado, 

internet, cd-rom, hábito do cliente 

 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 187 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing 

internacional 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – identidade visual, 

marca 

NATUREZA 3 

COLUNA - internet, sites de busca, 

links patrocinados 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 188 

CAPA – benchmarking 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – benchmarking 

NATUREZA 2 

COLUNA – fundamentos de marketing, 

Philip Kotler, 10 erros 

NATUREZA 3 

COLUNA – plano de comunicação 

NATUREZA 4 

COLUNA - telemarketing 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 189 

CAPA – enfrentar gigantes 

TEXTOS - 3 
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PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing infantil, 

marketing direto, mala direta, e-mail 

marketing, site 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – plano de marketing 

NATUREZA 3 

COLUNA – apresentação power point 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 190 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – ROI de marketing 

 

 

 

ANO - 2004 

EDIÇÃO - 191 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo 

NATUREZA 2 

ENTREVISTA – marketing de varejo, 

Paco Underhill 

 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 192 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

COLUNA – assessoria de imprensa 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing de varejo 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 194 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de eventos 

NATUREZA 2 

COLUNA – propaganda 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 195 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – atendimento robotizado 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing de serviços 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 196 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 
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COLUNA – marketing de incentivo 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 197 

CAPA – aprenda com erros outros 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – mídias  

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – identidade de marca 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 198 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 13 

 

NATUREZA 1 

COLUNA – amostra grátis 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing de 

relacionamento, internet, canais de 

venda 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 199 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo, 

promoção 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 200 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

COLUNA – amostra grátis 

NATUREZA 2 

COLUNA – licenciamento 

NATUREZA 3 

COLUNA – telemarketing 

 

 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 201 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de eventos 

NATUREZA 2 

COLUNA – neuromarketing 

 

 

 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 202 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 
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COLUNA – propaganda, anúncios on-

line 

NATUREZA 2 

COLUNA – endomarketing, marketing 

de varejo 

NATUREZA 3 

COLUNA – ponto de venda, vitrine, 

merchandising 

 

ANO - 2005 

EDIÇÃO - 203 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo, cores 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 204 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

COLUNA – segmentação demográfica 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM - marketing direto, 

venda direta 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 205 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

ENTREVISTA – preço, criar valor, Ian 

Brooks 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 207 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

 

NATUREZA 1 

COLUNA - marketing de guerrilha, 

blog 

NATUREZA 2 

ENTREVISTA - endomarketing 

NATUREZA 3 

COLUNA - marketing de 

relacionamento 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 208 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

COLUNA – ROI de marketing 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 209 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

ENTREVISTA – comércio eletrônico, 

Terril Jones 
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ANO - 2006 

EDIÇÃO - 210 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing esportivo 

NATUREZA 2 

COLUNA – internet, links patrocinados 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – merchandising, 

licenciamento 

NATUREZA 4 

COLUNA – marketing de 

relacionamento, blog 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 211 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo 

NATUREZA 2 

COLUNA – preço  

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 212 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de 

eventos 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing direto 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing de 

relacionamento 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 213 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 13 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – loja virtual, internet, 

site 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 214 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo 

 

ANO - 2006 

EDIÇÃO - 215 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 6 

 

NATUREZA 1 

COLUNA – licenciamento 

NATUREZA 2 
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COLUNA – preço 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 217 

CAPA – tornar empresa melhor 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – plano de marketing  

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 218 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA - propaganda, amostra grátis 

NATUREZA 2 

COLUNA - comportamento do 

consumidor 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 219 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – pesquisa de 

mercado 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 220 

CAPA – vender mais 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de 

serviços, internet, blog, marketing viral 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 221 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 10 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marca própria 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing direto, 

crm 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 222 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

ENTREVISTA – slogan, marketing 

industrial 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 223 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – endomarketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing pessoal  
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NATUREZA 3 

COLUNA – Internet, vendas virtuais 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 225 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 10 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing pessoal 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – ponto de venda 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM –  identidade visual, 

embalagem, design 

 

NATUREZA 4 

COLUNA – novas mídias, sites de 

busca 

 

ANO - 2007 

EDIÇÃO - 227 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing esportivo 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 228 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

COLUNA – internet, e-mail marketing, 

marketing direto, sites de busca 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marcas de luxo 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – brindes, marketing 

sustentável 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 229 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 230 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

COLUNA – promoção 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – comércio eletrônico, 

internet, e-mail marketing, links 

patrocinados 

NATUREZA 3 

COLUNA – identidade visual, cores 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 231 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 
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PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marca 

NATUREZA 2 

COLUNA – internet, comportamento 

do consumidor jovem 

 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 232 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – propaganda, sms, celular 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing de serviços 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 233 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto, 

endomarketing, marketing 

internacional 

NATUREZA 2 

COLUNA – blog 

NATUREZA 3 

COLUNA – folheto, mala direta 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 234 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto, 

ações personalizadas 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 235 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing direto, 

vendas direta 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing de varejo 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 236 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing direto, rodada 

de negócios 

NATUREZA 2 

COLUNA – licenciamento 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 237 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 17 
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NATUREZA 1 

COLUNA – marketing direto, vendas, 

treinamento 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing de varejo, mix 

de produtos 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 238 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 17 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – segmentação 

demográfica  

NATUREZA 2 

COLUNA – geomarketing 

 

 

ANO - 2008 

EDIÇÃO - 239 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo 

NATUREZA 2 

COLUNA – marcas de luxo 

 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 240 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de 

guerrilha 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 241 

CAPA – crescer na crise 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 14 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing pessoal 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – comportamento 

consumidor jovem 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – marketing de baixo 

custo, marketing de guerrilha, 

marketing digital 

NATUREZA 4 

COLUNA – marketing religioso 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 242 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing infantil 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – games em 

campanhas de marketing 

 

ANO - 2009 
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EDIÇÃO - 243 

CAPA – melhores decisões 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing digital, 

propaganda, mix de marketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing de 

eventos, feiras 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 244 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing esportivo 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing digital, youtube 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 245 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

ENTREVISTA - marketing digital, 

facebook 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 246 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing digital, 

marketing de relacionamento 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 247 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM - marketing digital, 

sites busca, orkut, facebook, blog 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 248 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing digital, sites de 

busca 

NATUREZA 2 

COLUNA - buzz marketting, marketing 

digital 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 249 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing esportivo, 

marketing pessoal, estilo de vida 
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ANO - 2009 

EDIÇÃO - 250 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de nicho 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing digital, 

vendas pela internet 

 

ANO - 2009 

EDIÇÃO - 251 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing one to 

one, marca 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 252 

CAPA – não 

TEXTOS - 5 

PÁGINAS – 11 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing esportivo 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – e-commerce 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing digital 

NATUREZA 4 

CASE – marketing digital, e-mail  

NATUREZA 5 

COLUNA – merchandising, marketing 

de varejo 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 253 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing digital, 

marketing on-line, links patrocinados, 

banners, e-mail marketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – freemium + amostra 

grátis 

NATUREZA 3 

COLUNA – móbile marketing 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 254 

CAPA – cortar custos no marketing 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – redes sociais, 

merchandising, endomarketing, 

budget, venda conjunta, marca, 

fidelização, mensuração  

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing esportivo 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing digital, twitter 
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ANO - 2010 

EDIÇÃO - 255 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – preço 

 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing digital, 

wikipedia, imagem de marca 

 

 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 256 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – compras coletivas 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing esportivo 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 257 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 10 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing digital, 

marketing de eventos, loja virtual, sites 

de busca, domínios, amostra grátis, 

desenvolvimento de produto, 

microblog 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing digital 

novas tecnologias twitter, blog 

NATUREZA 3 

COLUNA – logística, delivery 

NATUREZA 4 

CASE – licenciamento  

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 258 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – monitorar concorrência, 

dados secundários 

NATUREZA 2 

COLUNA – endomarketing 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 259 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de varejo, marca 

própria 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing pessoal, 

boas idéias 

NATUREZA 3 

COLUNA – relações públicas, press 

release 
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ANO - 2010 

EDIÇÃO - 260 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – segmentação 

demográfica 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing boca a boca 

NATUREZA 3 

COLUNA – neuromarketing 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 261 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – compras coletivas, email 

marketing 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 262 

CAPA – marketing nas redes sociais 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 9 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – compras coletivas, 

marketing nas redes sociais 

NATUREZA 2 

ENTREVISTA – marketing direto 

 

ANO - 2010 

EDIÇÃO - 263 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – posicionamento de 

marca, internet, CD-ROM 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 264 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 11 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing de 

relacionamento, marketing digital, site, 

mobile, clube de compras 

NATUREZA 2 

COLUNA – força de marca 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 265 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing digital, twitter, 

facebook, redes sociais, comunidades 

virtuais 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing de mídias 

de divulgação, posicionamento, 

anúncio em revistas, marketing de 
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eventos, plano de marketing, 

segmentação 

 

NATUREZA 3 

CASE – benchmarking 

NATUREZA 4 

COLUNA – geomarketing 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 266 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – merchandising 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing digital, blogs, 

facebook, twitter, monitoramento 

NATUREZA 3 

COLUNA – canais de vendas, preços, 

distribuição, endomarketing, comissão 

 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 267 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing internacional 

NATUREZA 2 

COLUNA – plano de marketing 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 268 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 8 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – geomarketing, 

aplicativos, compras coletivas, design, 

e-mail marketing, foursquare, killer 

app, apontador, google maps, 

networking, redes sociais, qrcode, sms 

marketing, um a um, viral, zonas de 

influencia, sócio demográficas  

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 269 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 21 

NATUREZA 1 

CASE – marketing digital, loja virtual, 

marketing de varejo, merchandising 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – pesquisa de 

mercado, teste com consumidores, 

benchmark 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – marketing digital, 

internet, blogs, marketing viral, público 

alvo 

NATUREZA 4 

COLUNA – vendas nas redes sociais, 

facebook, twitter, foursquare, loja 

virtual, usuarios compram marcas que 

curtem facebook 
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ANO - 2011 

EDIÇÃO - 270 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – crowdsourcing, 

redes sociais, comunidades, marketing 

de relacionamento 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 271 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

COLUNA – merchandising, ponto de 

venda 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

amostra grátis, marca, marketing 

individual 

NATUREZA 3 

COLUNA – produto, melhoria após 

pesquisa de marketing, design de 

embalagens 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 272 

CAPA – como agir nos negócio em 

marketing 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing industrial 

 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 273 

CAPA – quantos amigos sua empresa 

tem nas redes sociais 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing digital, 

redes sociais, site, blogs, 

engajamento, fortalecer marca, 

desenvolvimento colaborativo, social 

commerce, facebook, orkut, twitter, 

youtube 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 274 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

ENTREVISTA – marketing de varejo, 

marketing digital, identidade de marca, 

e-commerce, mídias sociais 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing digital, twitter, 

microblog 

 

ANO - 2011 

EDIÇÃO - 275 

CAPA – não 
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TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 5 

NATUREZA 1 

COLUNA – fundamentos de marketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing digital, 

blogs, sites especializados, 

propaganda 

NATUREZA 3 

ENTREVISTA – branding, comparar 

marca e concorrente, benchmark, 

posicionamento 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 276 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing digital, palavra 

chave, métricas, tags, social media, 

facebook, twitter, linkedin, google plus, 

e-commerce, SEO 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 277 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – licenciamento  

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 278 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

CASE – marketing pessoal 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 279 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – varejo, loja virtual 

NATUREZA 2 

COLUNA – midias sociais, pintrest 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 280 

CAPA – não 

TEXTOS - 4 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – telemarketing, força 

de vendas, endomarketing 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – marketing viral, pós-

venda, design 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM – marketing de varejo, 

merchandising, ponto de venda, canais 

de venda, marca 

NATUREZA 4 
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COLUNA – marketing digital, 

geomarketing, contrução da imagem, 

monitoramento, métricas 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 283 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 2 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing de 

relacionamento, redes sociais, 

branding, engajamento, segmentação, 

linkedin, publicidade de baixo custo 

NATUREZA 2 

COLUNA – comportamento do 

consumidor, price-takers, price-makers 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 284 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing direto, venda 

porta porta, marketing digital, loja 

virtual 

NATUREZA 2 

ENTREVISTA – marketing industrial 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing digital, youtube, 

engajamento 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 285 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – licenciamento 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 286 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

REPORTAGEM – marketing digital, 

twitter, facebook, multiplataformas, 

tempo real, mobile, newismo, branding 

NATUREZA 2 

ENTREVISTA – emotional branding, 

marcas 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing do ouvir, 

myspace, facebook, pinterest , redes 

sociais, engajamento emocional, 

marketing gratuito, foursquare, google, 

dropbox, facebook, twitter, youtube, 

google insight of the searchs, 

hipersegmentação, indicadores de 

marketing, marca para público digital 

 

 

ANO - 2012 

EDIÇÃO - 287 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 
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COLUNA – marketing digital, negócio 

3.0, engajamento com a marca, canal 

de diálogo, nenhum investimento, 

marca longo prazo 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 289 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – assessoria de imprensa 

NATUREZA 2 

COLUNA – fidelização, pesquisa de 

satisfação, e-mail marketing, marketing 

individual, redes sociais, pós-venda, 

definir público alvo, mala direta, 

customização de produtos, canais de 

atendimento, twitter,  facebook, 

monitorar redes sociais, entender perfil 

cliente virtual e encontrar 

oportunidades de negócio com eles 

 

 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 290 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – mídias sociais, facebook 

NATUREZA 2 

COLUNA – pesquisa de mercado, 

marketing de nicho 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 291 

CAPA – construção de marca 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 7 

NATUREZA 1 

COLUNA – lembrança de marca 

NATUREZA 2 

REPORTAGEM – branding 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing digital, construir 

marca nas redes sociais, twitter, 

facebook 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 295 

CAPA – não 

TEXTOS - 1 

PÁGINAS – 1 

NATUREZA 1 

COLUNA – geomarketing, análise 

comportamento consumidor 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 296 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 3 

NATUREZA 1 

COLUNA – vídeo corporativo para 

ações de marketing 
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NATUREZA 2 

ENTREVISTA – marketing 

internacional 

NATUREZA 3 

COLUNA – marketing industrial 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 297 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 4 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing esportivo, 

produtos mix, sazonalidade 

NATUREZA 2 

COLUNA - marketing internacional, 

joint ventures 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 298 

CAPA – não 

TEXTOS - 2 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

COLUNA – marca, mix de marketing, 

geomarketing, construção de valor de 

marca 

NATUREZA 2 

COLUNA – marketing de varejo 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing 

internacional 

NATUREZA 4 

COLUNA - marketing direto 

 

 

 

 

 

ANO - 2013 

EDIÇÃO - 299 

CAPA – não 

TEXTOS - 3 

PÁGINAS – 6 

NATUREZA 1 

COLUNA – marketing digital, pocket, 

redes sociais 

NATUREZA 2 

COLUNA – hábitos de consumo 

NATUREZA 3 

REPORTAGEM - marketing no brasil 
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APÊNDICE B– TABELA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO EDIÇÕES
1989 4
1990 3
1991 6
1992 4
1993 5
1994 9
1995 5
1996 6
1997 8
1998 2
1999 4
2000 4
2001 7
2002 4
2003 4
2004 9
2005 11
2006 12
2007 9
2008 12
2009 12
2010 12
2011 12
2012 10
2013 8

TOTAL 182
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ANO PÁGINAS
1989 17
1990 12
1991 65
1992 9
1993 16
1994 38
1995 34
1996 24
1997 30
1998 11
1999 18
2000 46
2001 54
2002 10
2003 13
2004 48
2005 38
2006 57
2007 46
2008 73
2009 58
2010 72
2011 71
2012 30
2013 33

TOTAL 923
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ANO TEXTOS
1989 8
1990 5
1991 19
1992 6
1993 8
1994 19
1995 15
1996 11
1997 14
1998 5
1999 10
2000 17
2001 20
2002 6
2003 5
2004 29
2005 21
2006 24
2007 16
2008 25
2009 20
2010 31
2011 27
2012 19
2013 20

TOTAL 400
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APÊNDICE C – DEMONSTRATIVOS DE CIRCULAÇÃO IVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 102

 



 
 103



 
 104



 

 

 

 

 

 
 105

 


