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Conheça algumas dicas que o ajudam a analisar se o seu Negócio tem Conceito. 

 

 

O McDonald´s é o exemplo mais simples de um Negócio com Conceito.  

Sabia que as cores quentes - vermelho, cor-de-laranja e amarelo - para além de 

potenciarem o apetite, ainda conseguem acelerar as pessoas, assim como as músicas 

mexidas e altas apressam os clientes a comer, libertando espaço e aumentando as 

refeições? Que as mesas e os bancos corridos favorecem o convívio e a visão do resto 

do espaço? Que os produtos de qualidade reforçam a ideia de garantia e segurança? 

Que as embalagens práticas geram um consumo informal? Que os Happy Meals com a 

oferta de brinquedos em colecções são uma relevante ferramenta de fidelização? Que 

cada McDonald´s se ajusta às diferentes culturas e à evolução dos estilos de consumo? 

 

Pergunte-se a si próprio: Qual é a essência do meu negócio? Que mensagem quero 

transmitir? Como me quero afirmar e diferenciar? 

 

Para o ajudar sugerimos um método muito simples: divida uma folha ao meio e no 

lado esquerdo escreva o que está a proporcionar ao mercado. Do lado direito escreva o 

que gostava de dar ao mercado. Vire a folha ao contrário e no verso, e depois de a 

dividir ao meio, de um lado escreva aquilo que você acha que sabe fazer e é capaz de 

fazer. Do outro lado da folha identifique a sua concorrência e registe os aspectos em 

que se diferencia dela. Agora reflicta: 

- estou a proporcionar ao mercado as minhas competências reais? 

- conheço o mercado e tudo o que o integra? 

- a mensagem que passo para o mercado é positiva? 

- tenho uma imagem própria ou sou apenas mais um? 

- os clientes encontram no meu negócio aquilo que esperam? 

 

Como se sente? Há muito a fazer? Então mãos à obra. 


