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Visibilidade no PDV é fator de
sucesso para lançamentos
Pesquisa da ToolBox detalha hábitos de consumo do shopper
brasileiro

Pão de Açúcar
inaugura 16 lojas
Extra

Oi, Banco do Brasil e
Cielo fazem parceria
para oferecer serviço
de mobile payment

Apple é a marca mais
lembrada pelos
jovens de SP, diz
pesquisa

Fendi chega ao Brasil
com nova fragrância

Brasil é o emergente
que mais lança
embalagens no
mundo

Cases

Reserva transmite paixão e
experiência no ponto-de-venda
Lojas da marca carioca promovem ambiente
despojado, amizade e comunicação com jovens

Artigos

Publicidade, Criatividade e
Compulsividade
Filhas do mesmo PAI, mas não da mesma MÃE!

Entrevistas

Sua empresa oferece algo
verdadeiramente novo?
Para James Champy, uma empresa tem que
vender produtos e serviços originais. Saiba como.

Agenda 30/11/2010 | Estratégias de comunicaçao para Mobile | RJ Ver Todas

Publicidade

Blog News
1 de Outubro
WineTag investe em compras
coletivas

 
1 de Outubro
Eleições 2010 tomam conta das redes
sociais

1 de Outubro
SulAmérica e Credicard lançam
cartão de crédito

 
1 de Outubro
Bavaria Clássica cria site de conteúdo
sertanejo

1 de Outubro
Heineken promove tenda do SWU
em festas pelo Brasil

 
1 de Outubro
Oi patrocina campeonato de surfe no Rio
de Janeiro

1 de Outubro
Gestão da Força de Vendas na FGV
Online

 
1 de Outubro
MercadoLivre dá sugestão de presentes
para o Dia das Crianças

Marca Mercado
Promoção

e Eventos

Planejamento

Estratégico
Digital Endomarketing

Comportamento

do Consumidor
Relacionamento PDV

Pesquisa
Santander reforça marca com
investimentos no Rio de Janeiro

Marketing cresce no terceiro setor
e gera cases

Estratégia de Markerting
As maiores estratégias de Marketing em
artigos e matérias. Confira!
HSM.com.br

Vagas em Marketing
As melhores vagas em Marketing estão
aqui no Monster. Confira já!
Monster.com.br/Vagas_Marketing

Planejamento Estratégico
E-book Completo e Gratuito ! use o forum
para tirar dúvidas
www.brandme.com.br

Vai e Vem
Quem
Jacqueline Lopes

Onde estava
Umbria Group
(Spoleto)

Onde está
Universidade Anhembi Morumbi

Cargo Atual
Diretora de Marketing

Para: manter e ampliar a exposição da qualidade acadêmica e inovação que a
universidade possui

Quem
Melissa Ludeman

Onde estava
Opy Comunicação

Onde está
Sunset

Cargo Atual
Assistente de Arte para Web

Para: reforçar a equipe

E-mail Marketing  Gestão de Marcas  Oportunidades  Guia Salarial

Conteúdo Especial

Case CVC Manual para a produção de
templates de email
marketing

Vídeo no Email Marketing Checklist para ações de
email marketing

Patrocínio: 

Download

Patrocínio: 

Download

Patrocínio: 

Download

Patrocínio: 

Download

1 Aquecimento do setor imobiliário sofistica
ações de Marketing

2 Esquenta a briga no mercado de compras
coletivas

3 Pequenas e médias empresas superam
os desafios do e-commerce

4 Como pensam os jovens consumidores

+ Acessadas

1 Esquenta a briga no mercado de compras
coletivas

2 Amanhã é o grande dia

3 "Intenção de compra de Dilma" começa a
cair

4 Identidade e posicionamento da marca

+ Comentadas

1 Aquecimento do setor imobiliário sofistica
ações de Marketing

2 Esquenta a briga no mercado de compras
coletivas

3 Por que você precisa repensar a gestão
da marca?

4 Empresas investem em experiências para
incentivar público interno

+ Recomendadas

Erros de Marketing 

"Intenção de compra de
Dilma" começa a cair

Web 2.0 Expo – Diário
de Bordo 

Último dia da Web Expo 2.0:
Insaciável Curiosidade,
Framework e Facebook

Stella Pelissari -
Conexão em Paris 

A arte de fazer chapéus

Simone Terra -
Shopper View 

Universo Masculino – Os
homens vão às compras

Blogs

Publicidade

Fabio Mestriner

As cores da liderança

Silvio Tanabe

Comece a planejar suas vendas
de final de ano

Alexandre Soncini

ROI no e-commerce: Qual o
número mágico?

Artigos

Gerente de Vendas -
Máquinas Pesadas

Gerente de Marketing

Oportunidades

Publicidade

Você não tem idéias?
entra nesta página e
você verá
www.ideas4all.com

Planejamento
Estratégico
E-book Completo e
Gratuito ! use o forum
para tirar dúvidas
www.brandme.com.br

MBA B.I.
International
Gestão de Empresas e
Inovação em Marketing
com foco em inovação.
www.biinternational.com.br/

Os melhores
restaurantes
Economize até 70% em
Restaurantes. Não
perca!
www.ClubeUrbano.com.br/Restaurantes

Cognatis
GeoInteligência
A mais conceituada
consultoria e ferramenta
web em Geomarketing.
www.cognatis.com
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Visibilidade no PDV é
fator de sucesso para
lançamentos

Nestlé começa a fazer
barulho de ações
sustentáveis

E-book começa a
movimentar mercado
brasileiro

Neymar vira marca
com estratégia digital

Cursos Online

Domino s projeta
crescimento em São Paulo Pedigree cria projeto bom para cachorro

Publicidade

http://www5.fgv.br/fgvonline/CursosMaster.aspx?CONVENIADO=FGV%20Online&CONV_CD=FGVONLINE&LOCAL_SQ=0&PESSOA_CD=54548630
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Visibilidade no PDV é fator de sucesso para lançamentos
Pesquisa da ToolBox detalha hábitos de consumo do shopper brasileiro

Por Thiago Terra, do Mundo do Marketing | 01/10/2010
thiago@mundodomarketing.com.br

Uma pesquisa realizada pela internet com 1.488 participantes, homens e mulheres, entre 20 e 69 anos, das classes A, B e C reafirmou o que
muitos profissionais de Marketing dizem há anos: visibilidade no ponto-de-venda é o principal fator para o sucesso de um lançamento. Neste
quesito, os shoppings, que são sempre vistos como o centro das tendências, perdem espaço para os supermercados de rua, já que 53,7%
compraram novos produtos neste modelo de ponto-de-venda, contra 15,2% nos estabelecimentos dentro dos shoppings.

A busca pelo conhecimento sobre o que motiva a compra de um novo produto fez com que a revista Supermercado Moderno encomendasse um
estudo à ToolBox TM, empresa brasileira de métricas e indicadores de pontos-de-venda. Para chegar a um resultado relevante, a amostra foi
composta por shoppers, compradores de lançamentos nos últimos três meses ou que tivessem essa intenção no mesmo período futuro.

A prinicipal característica do shopper brasileiro indicado no estudo da ToolBox TM é o conhecimento sobre o produto antes de chegar ao PDV.
Isso muda a estratégia das lojas que, agora, devem se preocupar em disponibilizar o produto nas prateleiras e chamar atenção. “A importância
de encontrar o produto na loja passou a ser fundamental para que o shopper o experimente. Isto demosntra como o ponto-de-venda é importante
para estratégia de Marketing de lançamentos”, aponta Rafael D’Andrea, Diretor de Desenvolvimento da ToolBox TM, em entrevista ao Mundo do
Marketing.

Novos hábitos e velhas soluções
Assim como a visibilidade no ponto-de-venda é o prinicpal chamariz para um novo produto, a publicidade na TV ainda é a ferramenta mais eficaz
para que os shoppers conheçam as novidades do varejo. Dos 66% que disseram ter visto ou ouvido falar sobre um novo produto antes de
comprá-lo, 27,7% obtiveram a informação diante da telinha, contra 13,5% que conheceram o lançamento anteriormente pela internet.

A pesquisa mostra ainda que 55,4% dos shoppers que compraram um novo produto decidiram no ponto-de-venda, enquanto 44,6% já havia
planejado. “Para potencilizar a experimentação de um novo produto no ponto-de-venda, o ideal é usar material de PDV sucinto, convencer o
shopper em pouco tempo e ajudar na decisão dele”, ensina Chan Wook Min, Presidente do POPAI Brasil, em entrevista ao site.

De lá para cá, o comportamento do shopper tem demonstrado aumento na percepção dos materiais de ponto-de-venda. A lembrança do
material promocional aumentou desde 1998, quando registrava 44%; em 2004, 42%, e, em 2010, 71%. “Como as pessoas não têm muito tempo
para receberem informações sobre produtos e lançamentos, pode ser que no PDV ele esteja buscando essas informações”, acredita o
Presidente do POPAI Brasil.

Novidade X canibalismo
O levantamento aponta duas explicações para a busca por novos produtos. A primeira é a importância de investir em novidades, já que 58,5%
dos participantes do estudo disseram que substituiriam as compras que normalmente fazem por um lançamento. “Por outro lado, o índice de
canibalização de produtos é alto”, diz D’Andrea.

Uma das questões mais difíceis para o varejo é a fidelização do shopper. A pesquisa demonstra que os lançamentos têm niveis de fidelidade
diferentes dependendo da categoria de produto. Há categorias que conseguem reter mais os shoppers e, por isso, podem ousar em
lançamentos, como o caso do desinfetante Veja.

“Há 10 anos, a marca era composta por poucos produtos na categoria. Porém, a linha apresenta novidades constantemente com opções para
diversas superfícies e se mantém lider de mercado até hoje com grande fidelidade. Por outro lado, o alvejante relançado como Vanish ingressou
em uma categoria de baixa fidelidade”, analisa o Diretor de Desenvolvimento da ToolBox TM.

Exposição X visibilidade
Entre os lançamentos preferidos dos shoppers na catregoria de eletrodomésticos, a geladeira foi o produto comprado por 18,2% segundo a
pesquisa. Já na categoria eletrônicos, 31,9% compraram TVs, enquanto os celulares com rádio e MP3 foram os itens mais vendidos entre as
opções de aparelhos móveis. O principal canal entre o shopper e o produto, tanto em eletros quanto em celulares, é a internet. “Este é o grande
portão de entrada para estas categorias. A tendência é que migre para o celular e plataformas móveis que possibilitem a comparação de preços
de forma mais rápida”, afirma D’Andrea.

Outro movimento dos varejistas detectado no estudo é a adequação do sortimento de produtos ao desejo do shopper, dedicando mais espaço
para itens mais desejáveis. Esta estratégia é diferente do que se vê hoje em lojas de eletro e celular, que expõem principalmente os produtos em
oferta, de menor valor agregado, supostamente de olho apenas no aumento do tráfego na loja.

Segundo dados do estudo, a pior experiência que o varejo pode proporcionar hoje para o shopper é a falta do produto que ele busca na
prateleira. Do total, 32% concordam com a afirmação de que este é o principal motivo de irritação quando buscam um lançamento no ponto-de-
venda. “O Brasil tem muito espaço para lançamentos, mas não para arremesso de produto. Lançamento deve ser planejado, de acordo com o
varejista e com pesquisa com shopper e não com consumidor. A visibilidade no PDV é o principal fator para o sucesso de um lançamento”,
destaca D’Andrea.

Menos tempo, mais criatividade
Os estudos sobre os hábitos de consumo dos brasileiros se multiplicam. Tanto é que o POPAI Brasil, associação internacional de
desenvolvimento e valorização do Marketing no ponto-de-venda, apresentará no próximo dia 6 o resultado da pesquisa "O Comportamento do
Consumidor em Super e Hipermercados", que chega a sua 3ª edição desde 1998, ano em que a pesquisa foi feita pela primeira vez. Nesta
avaliação, percebe-se o crescimento de compras de reposição e a velocidade cada vez maior do consumidor durante o momento de compra.

“O dado mais importante desta pesquisa com relação ao shopper brasileiro é a diminuição de tempo de permanência e das compras de mês,
que estão sendo substituídas por compras de reposição”, antecipa o Presidente da entidade, ao Mundo do Marketing. O estudo do POPAI
mostra que a compra de itens não-planejados é 125% maior que os itens planejados. Com a dimunição do tempo de permanência nas lojas, e
por ser compra de reposição, o shopper só passa pelas gôndolas que lhe interessam.

“Como as pessoas estão sempre com pouco tempo, uma boa exposição de produto faz a diferença. Os lançamentos são inúmeros e em
algumas empresas a estratégia é justamente lançar produtos. As propostas informativas de forma sucinta farão diferença nesses milésimos de
segundo de decisão de compra”, completa Chan Wook Min.

 

Publicidade

Indicar Imprimir Comentar Google Bookmark Facebook Twitter Fonte: +   |  -

Indicar Imprimir Comentar Google Bookmark Facebook Twitter

Estratégia de Markerting As maiores estratégias de Marketing em artigos e matérias. Confira!  HSM.com.br

Conheça seu Público-Alvo Aproxime marcas a clientes usando as redes sociais! Saiba mais aqui.  www.4now.com.br/redes_sociais

Planejamento Estratégico E-book Completo e Gratuito ! use o forum para tirar dúvidas  www.brandme.com.br

Leia Também

Clear patrocina F1 para ganhar visibilidade dos homens
Marca da Unilever será exposta nos carros, no staff e no uniforme dos pilotos

Invisibilidade Pública
Comportamento

Kibon busca mais visibilidade no PDV
Unilever Brasil promove campanha de incentivo para stakeholders

Publicidade

E-mail Marketing  Gestão de Marcas  Oportunidades  Guia Salarial

Conteúdo Especial

Case CVC Manual para a produção de
templates de email
marketing

Vídeo no Email Marketing Checklist para ações de
email marketing

Patrocínio: 

Download

Patrocínio: 

Download

Patrocínio: 

Download

Patrocínio: 

Download

+ Acessadas
Marketing da Responsabilidade

Geração Z: quem são os consumidores do
futuro?

Aquecimento do setor imobiliário sofistica
ações de Marketing

Brigadeiros ganham status gourmet

+ Comentadas
Marketing da Responsabilidade

A transparência do migre.me durante a
crise

+ Recomendadas
Geração Z: quem são os consumidores do
futuro?

Aquecimento do setor imobiliário sofistica
ações de Marketing

Brigadeiros ganham status gourmet

Esquenta a briga no mercado de compras
coletivas

Erros de Marketing 

"Intenção de compra de
Dilma" começa a cair

Web 2.0 Expo – Diário
de Bordo 

Último dia da Web Expo 2.0:
Insaciável Curiosidade,
Framework e Facebook

Stella Pelissari -
Conexão em Paris 

A arte de fazer chapéus

Simone Terra -
Shopper View 

Universo Masculino – Os
homens vão às compras

Blogs

Publicidade

Paulo Silveira

Publicidade, Criatividade e
Compulsividade

Fabio Mestriner

As cores da liderança

Silvio Tanabe

Comece a planejar suas vendas
de final de ano

Artigos

Gerente de Vendas -
Máquinas Pesadas

Gerente de Marketing

Oportunidades

02/10/2010

Marketing Digital

05/10/2010

Bootcamp in Rio –
Planejamento de
Comunicação

Agenda

Publicidade

Planejamento
Estratégico
E-book Completo e
Gratuito ! use o forum
para tirar dúvidas
www.brandme.com.br

Agência de Mkt
Online
Posicionamento de
marcas em redes sociais
e buscadores. Conheça-
nos!
www.4now.com.br/google+redessociais

Rock it Trade
Marketing
PDV Blitz Sampling
Feiras Casting (19)
3325-7625/3367-
7625/7808-8560
www.rockitbtl.com.br

MBA B.I International
Gestão de Empresas e
Inovação em Marketing.
Acesse o site e conheça.
www.biinternational.com.br/

Eventos em São Paulo
Centro de Eventos do
Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas! A 1h de SP.
hotelfazendasolardasandorinhas.com

Home
Cases
Artigos
Agenda
BlogNews
Blogs
Entrevistas
Editorial
Vai e Vem
Busca
Política de
Privacidade

Marca
Mercado
Promoção e Eventos
Planejamento Estratégico
Digital
Endomarketing
Comportamento do Consumidor
Relacionamento
PDV
Pesquisa

Guia Salarial
Oportunidades
Guia de Gestão de
Marcas de Produto
Portal Móvel
RSS
Quem Somos
Cadastro
Anuncie
Fale Conosco

Buscar OK

Copyright © 2006-2010

Produzido por:

Cursos Online

http://www5.fgv.br/fgvonline/CursosMaster.aspx?CONVENIADO=FGV%20Online&CONV_CD=FGVONLINE&LOCAL_SQ=0&PESSOA_CD=54548630
http://www.mundodomarketing.com.br/cadastro
http://www.mundodomarketing.com.br/meucadastro
http://www.mundodomarketing.com.br/esqueci
http://www.mundodomarketing.com.br/home
javascript:enviabusca();
http://www.tecnisa.com.br/lp-numeros.html?utm_source=mundodomarketing&utm_medium=banner&utm_content=120x50_mundodomarketing_ros&utm_campaign=mo_institucional
http://www.mundodomarketing.com.br/rss
http://twitter.com/mundodmarketing
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mundodomarketing.com.br
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.mundodomarketing.com.br
http://www.mundodomarketing.com.br/home
http://www.mundodomarketing.com.br/cases
http://www.mundodomarketing.com.br/artigos
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://www.mundodomarketing.com.br/blognews
http://www.mundodomarketing.com.br/blogs
http://www.mundodomarketing.com.br/entrevistas
http://www.mundodomarketing.com.br/editorial
http://www.mundodomarketing.com.br/vai-e-vem
http://www.mundodomarketing.com.br/busca-no-site
http://www.mundodomarketing.com.br/politica-de-privacidade
http://www.mundodomarketing.com.br/marketing-no-seu-site
http://www.mundodomarketing.com.br/marca
http://www.mundodomarketing.com.br/mercado
http://www.mundodomarketing.com.br/promocao-e-eventos
http://www.mundodomarketing.com.br/planejamento-estrategico
http://www.mundodomarketing.com.br/digital
http://www.mundodomarketing.com.br/endomarketing
http://www.mundodomarketing.com.br/comportamento-do-consumidor
http://www.mundodomarketing.com.br/relacionamento
http://www.mundodomarketing.com.br/pdv
http://www.mundodomarketing.com.br/pesquisa
http://www.mundodomarketing.com.br/guia-salarial
http://www.mundodomarketing.com.br/oportunidades
http://www.mundodomarketing.com.br/guia-branding
http://www.mundodomarketing.com.br/portal-movel
http://www.mundodomarketing.com.br/rss
http://www.mundodomarketing.com.br/quem-somos
http://www.mundodomarketing.com.br/cadastro
http://www.mundodomarketing.com.br/anuncie
http://www.mundodomarketing.com.br/fale-conosco
mailto:thiago@mundodomarketing.com.br
http://ad.br.doubleclick.net/click;h=v8/3a27/0/0/%2a/w;44306;0-0;0;34419399;37333-801/61;0/0/0;;~sscs=%3f
javascript:mudaTamanho('texto',1);
javascript:mudaTamanho('texto',-1);
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BtCyTVoemTNe-JM-M8wbl47C2COyP18MBlOnJvRbAjbcBwIsREAEYASDNgd0EKAM4AFDB-O7U-P____8BYM2w7oCsA6ABmJr39wOyARt3d3cubXVuZG9kb21hcmtldGluZy5jb20uYnK6AQk3Mjh4OTBfYXPIAQHaAWdodHRwOi8vd3d3Lm11bmRvZG9tYXJrZXRpbmcuY29tLmJyLzE2LDE2MDU0LHZpc2liaWxpZGFkZS1uby1wZHYtZS1mYXRvci1kZS1zdWNlc3NvLXBhcmEtbGFuY2FtZW50b3MuaHRtgAIBqQLg6jyJJv-jPsgC-IDeCqgDAcgDF-gDGegDYfUDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtwz0vNc4CbnBofs-iPo6WPT13w1YQ&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.HSM.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BccGvVoemTNe-JM-M8wbl47C2CO_q7a8Bh-SxlxXnperiQqCkKBACGAIgzYHdBCgDOABQ7JSy7wRgzbDugKwDsgEbd3d3Lm11bmRvZG9tYXJrZXRpbmcuY29tLmJyugEJNzI4eDkwX2FzyAEB2gFnaHR0cDovL3d3dy5tdW5kb2RvbWFya2V0aW5nLmNvbS5ici8xNiwxNjA1NCx2aXNpYmlsaWRhZGUtbm8tcGR2LWUtZmF0b3ItZGUtc3VjZXNzby1wYXJhLWxhbmNhbWVudG9zLmh0bakC4Oo8iSb_oz7IAveq6Q-oAwHIAxfoAxnoA2H1AwAAAEQ&num=2&sig=AGiWqtxSKsXbClv9PWbC0-yeEQEExkL1qQ&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.4now.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCb8xVoemTNe-JM-M8wbl47C2CKmy1MkB-crbxhaBwKmVCpCDGRADGAMgzYHdBCgDOABQpPbck_z_____AWDNsO6ArAOgAfnm7-8DsgEbd3d3Lm11bmRvZG9tYXJrZXRpbmcuY29tLmJyugEJNzI4eDkwX2FzyAEB2gFnaHR0cDovL3d3dy5tdW5kb2RvbWFya2V0aW5nLmNvbS5ici8xNiwxNjA1NCx2aXNpYmlsaWRhZGUtbm8tcGR2LWUtZmF0b3ItZGUtc3VjZXNzby1wYXJhLWxhbmNhbWVudG9zLmh0bakC4Oo8iSb_oz6oAwHIAxfoAxnoA2H1AwAAAEQ&num=3&sig=AGiWqtyVX_RPk_nSi6agnWbaL8UF7sfXuQ&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.brandme.com.br
http://www.mundodomarketing.com.br/16,12551,clear-patrocina-f1-para-ganhar-visibilidade-dos-homens.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,12136,invisibilidade-publica.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,12052,kibon-busca-mais-visibilidade-no-pdv.htm
javascript:especial(1);%20marcaEspecial(1);%20someSeta(2);%20clicaSeta(1);
http://www.mundodomarketing.com.br/guia-branding
javascript:especial(3);%20marcaEspecial(3);%20someSeta(1);
http://www.mundodomarketing.com.br/guia-salarial
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=1
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=2
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=3
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=4
http://emailmarketing.virid.com.br/?utm_source=patrocinio&utm_medium=conte%C3%BAdo%2Bespecial&utm_campaign=MundoMkt%2B-%20Patroc.%20site%20
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=1
http://emailmarketing.virid.com.br/?utm_source=patrocinio&utm_medium=conte%C3%BAdo%2Bespecial&utm_campaign=MundoMkt%2B-%20Patroc.%20site%20
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=2
http://emailmarketing.virid.com.br/?utm_source=patrocinio&utm_medium=conte%C3%BAdo%2Bespecial&utm_campaign=MundoMkt%2B-%20Patroc.%20site%20
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=3
http://emailmarketing.virid.com.br/?utm_source=patrocinio&utm_medium=conte%C3%BAdo%2Bespecial&utm_campaign=MundoMkt%2B-%20Patroc.%20site%20
http://www.mundodomarketing.com.br/conteudoespecialform.php?link=4
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15642,marketing-da-responsabilidade.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15755,geracao-z-quem-sao-os-consumidores-do-futuro-.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15817,aquecimento-do-setor-imobiliario-sofistica-acoes-de-marketing.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15760,brigadeiros-ganham-status-gourmet.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15642,marketing-da-responsabilidade.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15692,a-transparencia-do-migre.me-durante-a-crise.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15755,geracao-z-quem-sao-os-consumidores-do-futuro-.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15817,aquecimento-do-setor-imobiliario-sofistica-acoes-de-marketing.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15760,brigadeiros-ganham-status-gourmet.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16,15855,esquenta-a-briga-no-mercado-de-compras-coletivas.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/115,blogs,erros-de-marketing
http://www.mundodomarketing.com.br/115,blogs,erros-de-marketing
http://www.mundodomarketing.com.br/115,blogs,erros-de-marketing
http://www.mundodomarketing.com.br/183,blogs,web-2.0-expo-diario-de-bordo
http://www.mundodomarketing.com.br/183,blogs,web-2.0-expo-diario-de-bordo
http://www.mundodomarketing.com.br/183,blogs,web-2.0-expo-diario-de-bordo
http://www.mundodomarketing.com.br/69,blogs,stella-pelissari-conexao-em-paris
http://www.mundodomarketing.com.br/69,blogs,stella-pelissari-conexao-em-paris
http://www.mundodomarketing.com.br/69,blogs,stella-pelissari-conexao-em-paris
http://www.mundodomarketing.com.br/104,blogs,simone-terra-shopper-view
http://www.mundodomarketing.com.br/104,blogs,simone-terra-shopper-view
http://www.mundodomarketing.com.br/104,blogs,simone-terra-shopper-view
http://www.mundodomarketing.com.br/blogsmm.php?hi=6
http://www.mundodomarketing.com.br/16057,artigos,publicidade-criatividade-e-compulsividade.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16057,artigos,publicidade-criatividade-e-compulsividade.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16057,artigos,publicidade-criatividade-e-compulsividade.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16006,38,artigos,as-cores-da-lideranca.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16006,38,artigos,as-cores-da-lideranca.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16006,38,artigos,as-cores-da-lideranca.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16003,artigos,comece-a-planejar-suas-vendas-de-final-de-ano.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16003,artigos,comece-a-planejar-suas-vendas-de-final-de-ano.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/16003,artigos,comece-a-planejar-suas-vendas-de-final-de-ano.htm
http://www.mundodomarketing.com.br/artigos
http://www.mundodomarketing.com.br/oportunidades
http://www.mundodomarketing.com.br/oportunidades
http://www.mundodomarketing.com.br/oportunidades
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://ad.br.doubleclick.net/click;h=v8/3a27/0/0/%2a/e;223261495;0-0;0;34419399;49-150/100;35964951/35982829/1;;~sscs=%3fhttp://www.freeshop.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BqrRTWIemTIaNK5O9sQeah6GdA6my1MkB-crbxhaBwKmVCrCfGhABGAMgzYHdBCgFOABQpPbck_z_____AWDNsO6ArAOgAfnm7-8DsgEbd3d3Lm11bmRvZG9tYXJrZXRpbmcuY29tLmJyugEKMTYweDYwMF9hc8gBAdoBZ2h0dHA6Ly93d3cubXVuZG9kb21hcmtldGluZy5jb20uYnIvMTYsMTYwNTQsdmlzaWJpbGlkYWRlLW5vLXBkdi1lLWZhdG9yLWRlLXN1Y2Vzc28tcGFyYS1sYW5jYW1lbnRvcy5odG3gAQKpAuDqPIkm_6M-qAMByAMX6AMZ6ANh9QMAAABE&num=3&sig=AGiWqtz9P5yIEcl4oEnWUyYvelO4TElSiw&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.brandme.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bv7-UWIemTIaNK5O9sQeah6GdA-_q7a8Bj-OxlxXnperiQsCxLhACGAQgzYHdBCgFOABQ7JSy7wRgzbDugKwDsgEbd3d3Lm11bmRvZG9tYXJrZXRpbmcuY29tLmJyugEKMTYweDYwMF9hc8gBAdoBZ2h0dHA6Ly93d3cubXVuZG9kb21hcmtldGluZy5jb20uYnIvMTYsMTYwNTQsdmlzaWJpbGlkYWRlLW5vLXBkdi1lLWZhdG9yLWRlLXN1Y2Vzc28tcGFyYS1sYW5jYW1lbnRvcy5odG3gAQKpAuDqPIkm_6M-yAL3qukPqAMByAMX6AMZ6ANh9QMAAABE&num=4&sig=AGiWqtx-KqHokxPDWEUs4jyrkGS_-BOFVA&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.4now.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BGm34WIemTIaNK5O9sQeah6GdA9r_3c4B6tqj8hXAjbcB0J0lEAMYBSDNgd0EKAU4AFDMtpCTAmDNsO6ArAOyARt3d3cubXVuZG9kb21hcmtldGluZy5jb20uYnK6AQoxNjB4NjAwX2FzyAEB2gFnaHR0cDovL3d3dy5tdW5kb2RvbWFya2V0aW5nLmNvbS5ici8xNiwxNjA1NCx2aXNpYmlsaWRhZGUtbm8tcGR2LWUtZmF0b3ItZGUtc3VjZXNzby1wYXJhLWxhbmNhbWVudG9zLmh0beABAqkC4Oo8iSb_oz6oAwHIAxfoAxnoA2H1AwAAAEQ&num=5&sig=AGiWqtzCF_K22ur3ALVd4dVr-S1t9-tEfA&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.rockitbtl.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BjVokWIemTIaNK5O9sQeah6GdA725rvMBrfeAoBXAjbcBsKBtEAQYBiDNgd0EKAU4AFCtpvWvB2DNsO6ArAOyARt3d3cubXVuZG9kb21hcmtldGluZy5jb20uYnK6AQoxNjB4NjAwX2FzyAEB2gFnaHR0cDovL3d3dy5tdW5kb2RvbWFya2V0aW5nLmNvbS5ici8xNiwxNjA1NCx2aXNpYmlsaWRhZGUtbm8tcGR2LWUtZmF0b3ItZGUtc3VjZXNzby1wYXJhLWxhbmNhbWVudG9zLmh0beABAoACAakC4Oo8iSb_oz7IAtXFyhaoAwHIAxfoAxnoA2H1AwAAAEQ&num=6&sig=AGiWqtyZ3Pqk7bCLAHSCWylXHscgCgL1pg&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.biinternational.com.br/mba-internacional/mba-internacional.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B4XYbWIemTIaNK5O9sQeah6GdA63U1fkBn-TTvQ_J_NO9C8CTOBAFGAcgzYHdBCgFOABQ5P--3gFgzbDugKwDoAHH6Pf8A7IBG3d3dy5tdW5kb2RvbWFya2V0aW5nLmNvbS5icroBCjE2MHg2MDBfYXPIAQHaAWdodHRwOi8vd3d3Lm11bmRvZG9tYXJrZXRpbmcuY29tLmJyLzE2LDE2MDU0LHZpc2liaWxpZGFkZS1uby1wZHYtZS1mYXRvci1kZS1zdWNlc3NvLXBhcmEtbGFuY2FtZW50b3MuaHRt4AECqQLg6jyJJv-jPsgC7e-AGKgDAcgDF-gDGegDYfUDAAAARA&num=7&sig=AGiWqtwys2Aj0BjtlPevwKRuiCNm1tNbWA&client=ca-pub-6469373996332436&adurl=http://www.hotelfazendasolardasandorinhas.com/centro_de_convencoes_eventos.asp
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.mundodomarketing.com.br/16,16054,visibilidade-no-pdv-e-fator-de-sucesso-para-lancamentos.htm%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-6469373996332436%26adU%3Dwww.brandme.com.br%26adT%3DPlanejamento%2BEstrat%25C3%25A9gico%26adU%3Dwww.4now.com.br/google%252Bredessociais%26adT%3DAg%25C3%25AAncia%2Bde%2BMkt%2BOnline%26adU%3Dwww.rockitbtl.com.br%26adT%3DRock%2Bit%2BTrade%2BMarketing%26adU%3Dwww.biinternational.com.br/%26adT%3DMBA%2BB.I%2BInternational%26adU%3Dhotelfazendasolardasandorinhas.com%26adT%3DEventos%2Bem%2BS%25C3%25A3o%2BPaulo%26gl%3DBR&usg=AFQjCNFZaqftXISAMiAl80DrYqqOELVEXQ
http://www.mundodomarketing.com.br/home
http://www.mundodomarketing.com.br/cases
http://www.mundodomarketing.com.br/artigos
http://www.mundodomarketing.com.br/agenda
http://www.mundodomarketing.com.br/blognews
http://www.mundodomarketing.com.br/blogs
http://www.mundodomarketing.com.br/entrevistas
http://www.mundodomarketing.com.br/editorial
http://www.mundodomarketing.com.br/vai-e-vem
http://www.mundodomarketing.com.br/busca-no-site
http://www.mundodomarketing.com.br/politica-de-privacidade
http://www.mundodomarketing.com.br/marca
http://www.mundodomarketing.com.br/mercado
http://www.mundodomarketing.com.br/promocao-e-eventos
http://www.mundodomarketing.com.br/planejamento-estrategico
http://www.mundodomarketing.com.br/digital
http://www.mundodomarketing.com.br/endomarketing
http://www.mundodomarketing.com.br/comportamento-do-consumidor
http://www.mundodomarketing.com.br/relacionamento
http://www.mundodomarketing.com.br/pdv
http://www.mundodomarketing.com.br/pesquisa
http://www.mundodomarketing.com.br/guia-salarial
http://www.mundodomarketing.com.br/oportunidades
http://www.mundodomarketing.com.br/guia-branding
http://www.mundodomarketing.com.br/portal-movel
http://www.mundodomarketing.com.br/rss
http://www.mundodomarketing.com.br/quem-somos
http://www.mundodomarketing.com.br/cadastro
http://www.mundodomarketing.com.br/anuncie
http://www.mundodomarketing.com.br/fale-conosco
http://www.tecla.com.br/
http://www.caranaweb.com.br/

