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QUEM SOU

Karen Reis

• Empreendedora digital, professora universitária e sócia-fundadora 
do Grupo Sautlink, uma empresa especializada em cyberbusiness 
para fornecer e aproximar cadeias de relacionamento B2B e B2C. 
Com experiência acadêmica e vivência profissional multidisciplinar 
(tecnologia, marketing e games) no gerenciamento e implementação 
de cyberbusiness, e-commerce, social commerce, social media, 
business game, business intelligence, dbm/crm social, datamining e 
na produção de e-magazine/e-books para iPad e Android, atuando 
em empresas nacionais e multi-nacionais. É Mestre em Tecnologias 
de Inteligência e Design Digital, Pós-Graduada em Administração de 
Marketing e Psicanálise e Bacharel em Administração de Empresas. 
Pesquisadora em Tecnologias de Inteligências e Ambientes 
Interativos para Gestão de Demanda pela PUCSP/ TIDD; Professora 
de Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Novas Tecnologias e 
Marketing Digital nas disciplinas: business games, protótipos de 
jogos digitais, comércio eletrônico, social learning, tecnologia móvel, 
métodos quantitativos, pesquisa & análise de mercado. Experiência 
nos seguintes mercados: serviços, editorial, farmacêutico, 
perfumaria & cosméticos, alimentar, telecomunicações,  saúde 
animal, material de construção, automobilístico, cartões de crédito, 
financeiro...



COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EM TI
M B A

Evolução e conceito da prospectiva estratégica. O papel 
dos cenários como instrumento estratégico. Construção de 
cenários alternativos. Matrizes Estratégicas. Evolução do 
pensamento estratégico. Análise de SWOT. Análises de 
Portfólio. Análise do Mercado Competitivo. Roteiros de 
Planejamento Estratégico. Balanced Score Card. Controle e 
Manutenção.
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O ambiente mutável do marketing

• ambiente competitivo (empresas, concorrentes (in)diretos e clientes)
• macroambientes (cenário social, político, econômico, cultural, religioso etc)

Pensamento Verde
Telecomunicações
Desterritorializações
Mundo móvel
Mobilidade



A bomba relógio demográfica

• mudanças políticas e econômicas
• mudanças socio-tecno-culturais
• mudanças tecnológicas
• mudanças no marketing
• impacto da mudança organizacional
• cultura organizacional
• turbolência e descontinuidade



Erosão no decorrer do tempo

• o que foi sucesso em uma certa época, não 
pode ser garantia de sucesso no presente 
e muito menos no futuro.

• novas estratégias para ambientes em 
transição (desterritorialização de 
negócios)

• posicionamento global
• marca-mestra (master brand)
• a empresa integrada e foco no usuário final
• personalização de massa
• tecnologia inovadora?



Estratégia baseada em mercado

• o mercado modela a estratégia de negócios
• redes de mercados de produtos interligados
• a mudança de funções para processos
• alianças estratégicas
• balanced score card

MOMENTOS DE REFLEXÃO
O cliente é o centro de tudo mesmo?



Levitt (1986) adoção abordagens de mercado

• Em que negócios estamos?
• Em que negócios podemos estar?
• Em que negócio queremos estar?
• O que precisamos fazer para entrar ou nos consolidar no negócio desejado?

• Clientes não compram produtos! 

Fornecer e aproximar cadeias de relacionamento



Mercados não são exclusividade de marketing

aí que mora o perigo



Planejamento Estratégico

• Estratégia é a compatibilização das atividades de uma organização com o 
ambiente em que ela opera e com a capacidades de seus próprios recursos. 
Johnson e Scholes (1998)

• Busca responder 3 perguntas básicas:
1. Qual é o negócio em que estamos agora?
2. O que está acontecendo no ambiente?
3. O que o negócio deveria estar fazendo?

Estratégia busca efetividade (fazer coisas certas) =>
minimizar impactos



Processo estratégico

Finalidade do 
Negócio

Análise da empresaEstratégia centralAnálise de 
mercado

Vantagem 
diferencial

Posicionamento 
competitivo

Objetivo de 
mercado

OrganizaçãoImplementaçãoControle

Mix de marketing



Estabelecimento da estratégia central

• É a declaração tanto dos objetivos da empresa como estratégias mais 
amplas que ela usará para atingi-los

• Definir a finalidade ou missão do negócio;
• Analisar o perfil das capacidades da empresa (pontos 

fortes e pontos fracos;
• Análise setorial (clientes / concorrentes)

antes => faça brainstorming



Fatores Chaves/Críticos de Sucesso - FCS

• estratégia central - “núcleo” - “core-business”
• análise comparativa entre “sucesso” e “fracasso”
• olhar dicotômico
• 8 ou 80
• ponto chave - “essência” para fazer acontecer
• muitas vezes está na mãos dos stakeholders 
• chave “relacionamento” - parcerias estratégicas de negócios
• deve-se ser tratado como algo “orgânico” - de vida longa
• não pode ser negligenciado 
• traduz-se por uma declaração de como a organização pretende atingir seus 

objetivos -> O que eu QUERO SER.



Brainstorming pode ser considerada uma 
ferramenta computacional?

• Brainstorming é uma técnica de geração de idéias. 
• Na língua inglesa, o termo brain significa cérebro enquanto que storming significa 

tempestade. A versão na língua portuguesa seria uma “explosão de idéias”[Minicucci, 
2001]

• A técnica Brainstorming é muito utilizada para promover a interação de um pequeno 
grupo de trabalho, onde o ponto chave está no incentivo à participação de todos em 
divulgar as idéias que vão surgindo. 

• Assim, um grupo se reúne com a finalidade de obter o maior número possível de idéias 
para a solução de um problema específico



Etapas do Brainstorming

• 1a Fase: Exposição de abertura: onde o animador ou responsável pela sessão 
expõe o problema e informações relevantes que possam ajudar na geração das 
idéias, deixando claro o objetivo da reunião.

• 2a Fase: Exposição de idéias: é considerada a etapa de produção, onde os 
participantes efetivamente vão expor suas idéias sobre o problema. Também 
denominada fase produtiva.

• 3a Fase: Fase de escrutínio: seleção das idéias emitidas. Para o presente 
estudo, essa fase não será considerada em virtude do escopo do objetivo 
delineado. Para um melhor aproveitamento da técnica Brainstorming, deve-se 
atentar para três fatores importantes: [Minicucci, 2001]



Problema

• Quero criar um canal de interlocução com os internautas que utilizam Redes 
Sociais?
• O que fazer?
• Como fazer?
• Pra que fazer?
• Quando fazer?

vídeo


