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Resumo 

 

Aplicação de um sistema de anúncios para melhoria da propaganda regional das 

empresas do litoral paranaense. Isto pretende melhorar a visão dos clientes com relação às 

empresas que oferecem serviços e produtos no litoral paranaense, fortalecendo a região como 

polo turístico e gastronômico, além de facilitar a aproximação dos clientes com as empresas, 

situação que atualmente não ocorre devido ao baixo nível de publicitação ofertado na região.  

 

Palavras-chave: propaganda, inovação, pesquisa, melhoria, tecnologia da informação.  
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Introdução 

Este trabalho apresenta-se como etapa de conclusão para o curso de Educação 

Empreendedora. A tratativa do problema que será proposto será desenvolvida com as 

ferramentas apresentadas ao longo do curso nas diversas disciplinas.  

Com o auxílio de boas ferramentas e um bom executor, geralmente o trabalho se 

realiza de forma satisfatória.  

O curso embasa de forma bem abrangente com ótimos exemplos de 

empreendedorismo o conhecimento para que o aluno possa abrir a visão sobre como 

ensinar a arte do empreendedorismo ou praticá-lo.  

O caminho escolhido para este trabalho é a aplicação empreendedora em um 

estudo de caso com produção de um produto para prestação de serviço, no caso a 

propaganda. 

Afim de possibilitar melhorias de comunicação entre as empresas e clientes do 

litoral paranaense, o local a ser foco deste trabalho será este, o qual possui inúmeras 

atrações turísticas e comerciais. 

Consiste em um litoral charmoso, repleto de alternativas turísticas. Apesar de 

sua pequena extensão concentra uma diversidade impressionante de atividades, 

surpreendendo o visitante por suas belezas naturais, vilarejos encantadores, rios, praias 

tranquilas e ilhas. Possui a famosa Estrada da Graciosa e a Estrada de Ferro Paranaguá – 

Curitiba destacando o centenário Caminho do Itupava, importante via de ligação entre o 

litoral e o planalto. Para os viajantes que apreciam a junção entre história e natureza, a 

bela Ilha do Mel e o Parque Nacional do Superagüi são programas imperdíveis. 

Paranaguá onde é possível conhecer um dos maiores portos do Brasil e o Santuário de 

Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná. No Litoral também está a porção de 

Mata Atlântica mais preservada do Brasil. Em suas baías, é possível avistar os golfinhos 

e a pacata vida dos pescadores da região. As atrações continuam ainda nos balneários de 

Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, propícios para atividades de lazer, sol e praia. 

No ramo da culinária, o saboroso Barreado que pode ser apreciado acompanhado da 

deliciosa cachaça de banana.
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Capítulo 1 – Empreendedorismo e sua relação com o Marketing 

 

Sabemos, de forma consensual, que o empreendedorismo está presente no dia a 

dia das pessoas, das empresas, dos serviços em geral. 

Mas, precisamos contextualizar o que caracteriza uma iniciativa empreendedora, 

a fim de montar um ambiente em que o desenvolvimento de uma iniciativa 

empreendedora deverá ser aplicada, portanto, precisamos de uma motivação para 

empreender. 

Cabe dizer que nem sempre uma ação empreendedora precisa necessariamente 

ser totalmente inovadora, até porque a inovação se dá de forma contextualizada. 

Podemos utilizar ferramentas já existentes e saber aplicá-las para melhorar um produto 

ou um processo de alguma empresa, região ou local, por exemplo.  

 

“Inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005, p.55). 

 

Adicionalmente, sabemos que há vários tipos categorizados de inovação, sendo a 

de produto ou a de processo, os conceitos mais consagrados. Mas, há ainda a inovação 

organizacional, e mesmo a de marketing que iremos nos debruçar com mais atenção 

neste trabalho. 

 

A inclusão das inovações organizacionais e de marketing origina uma estrutura 

mais completa, que está mais apta a apreender as mudanças que afetam o 

desempenho da firma e contribuem para o acúmulo de conhecimento. (OCDE, 

2006, p. 17) 
 

Neste contexto, temos que as inovações de marketing abrangem a 

implementação de métodos de marketing inovadores, incluindo tanto mudanças no 

design de um produto, ou na embalagem, ou na promoção do produto, na sua colocação 

no mercado, e mesmo nos modos de oferecer o produto quando do estabelecimento do 

preço dos bens (OCDE, 2006). 

Segundo Werkema (2006, p.13, apud CAMPOS, 1992), “um produto ou serviço 

de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, 

de forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente”. 
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Muitas vezes, uma iniciativa empreendedora pode iniciar com uma oportunidade 

de mudança ou de melhoria. Aproximando a necessidade de melhoria à realidade das 

empresas, temos uma oportunidade. 

Podemos dizer que existem diversas fontes de oportunidade, as quais segundo 

Cher (2014), podem ser: problemas enfrentados por pessoas físicas ou jurídicas, 

escassez de recursos, serviços e bens, atenta observação do cotidiano, atenção a seus 

hobbies, pesquisas de opinião e testes de mercado, revistas de negócios, viagens ao 

exterior, produtos introduzidos por trading companies, novas tecnologias e atenção às 

tendências (CHER, 2014, p. 62).Outro fator de extrema importância no 

desenvolvimento de um negócio é o marketing que pode ser um elo de ligação entre o 

cliente e o prestador de serviço ou vendedor. Segundo Chiavenato (2005): “o marketing 

constitui o principal elo entre o empreendedor e o cliente. É por meio do marketing que 

o cliente recebe o produto/serviço no momento certo, com características e preço 

adequados.” (CHIAVENATO, 2005). 

Atualmente, a maioria das empresas utiliza de alguma forma de mídias digitais 

para promover, divulgar, ou criar estratégias de publicidade para melhorar sua atuação 

de marketing no mercado. 

De acordo com Jensen (2017) algumas conclusões obtidas do estudo realizado 

pela Forrester Research são listadas abaixo: 

 

 Até 2019, líderes de marketing irão gastar mais de US$103 bilhões em 

marketing de busca, exibição de publicidade, mídias sociais e e-mail 

marketing - esse número será maior do que o utilizado em TV, rádio e TV a 

cabo combinados; 

  

 Ao longo dos próximos 3 anos, a otimização de sites continuará a 

representar a maior cota, contudo, o investimento nas mídias sociais irá 

crescer mais rápido do que os outros canais digitais de marketing; 

  

 A publicidade online (banner ads, display, vídeo online etc.) será o segundo 

maior investimento no período; 

  

 Os investimentos em mídias sociais continuarão a crescer em um panorama 

geral dos gastos online, mas essa área irá representar apenas 15% do total 

de investimento online (acima dos 6% de 2014); 

  

 Em 2016, uma empresa média tem a previsão de utilizar 30% de seu 

marketing para a área online, a expectativa é que esse número cresça para 

35% em 2019. (JENSEN, 2017) 
 

Certas empresas, em geral as de pequeno e médio porte, não querem (ou não 

dispõem de muitos recursos) para gastar com propaganda, ou se utilizam de ferramentas 
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como redes sociais, Facebook, grupos de mensagens instantâneas, entre outras, para 

divulgar seus serviços ou produtos.  

Há ainda outras empresas que, mesmo com recursos de grande monta para ações 

de publicidade e propaganda, terminaram por escolher justamente marketing de mídias 

digitais para atrair um nicho de mercado específico que são mais afeitos a tais 

plataformas.  

No entanto, estas mídias têm se ser usadas de forma estratégica e planejada, 

tanto quanto outras plataformas de comunicação que captam e ajudar a manter clientela. 

O que percebemos ao menos no litoral paranaense, é que quando utilizamos uma 

ferramenta como estas de redes sociais, temos de adequar o nosso conteúdo de 

divulgação ao que a ferramenta oferece. 
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Capítulo 2 – O local da intervenção inovadora proposta 

As empresas, ao menos na região do litoral paranaense, não gastam tempo em 

marketing e propaganda para se aproximar dos clientes. Isso se deve talvez pelas 

cidades da região serem de pequeno e médio portes, ou mesmo pela informalidade de 

suas iniciativas, o que leva esses agentes a utilizarem apenas de publicação simples e 

amadoras em redes sociais as quais se configuram como um elo econômico de estreitar 

os laços com o cliente, sem padronização e medidas. 

A proposta do presente trabalho vem na busca por criar um ambiente regional, 

neste caso, o litoral do Paraná, voltado para a propaganda de empresas locais entre os 

municípios desta região, composto atualmente em sete cidades, sendo estas Guaratuba, 

Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. 

O litoral paranaense tem cerca de 100 km de extensão, com cenários bem 

diversificados, desde a foz do rio Ararapira (ao norte) até a do Saí-Guaçu (ao sul). É 

delimitado por duas baías: ao norte, a de Paranaguá, e, ao sul, a de Guaratuba. 

Possui belas praias, morros, baías e enseadas. De paraísos ecológicos, como a 

Ilha do Mel e Guaraqueçaba, a cidades de veraneio agitado como Matinhos, Pontal do 

Paraná e Guaratuba. Uma planície costeira estende-se por cerca de 40 km com praias 

em mar aberto, terminando com as formações rochosas do Morro do Boi, em Caiobá.  

Segundo informações extraídas das estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), Tabela 1, podemos observar uma população estimada para cada 

município do litoral paranaense conforme segue na tabela abaixo: 

Tabela 1. População estimada para 2016, segundo IBGE. 

MUNICÍPIO População estimada [2016] 

Matinhos 33.024 

Guaratuba 35.588 

Pontal do Paraná 24.878 

Paranaguá 151.829 

Morretes 16.488 

Antonina 19.418 

Guaraqueçaba 7.944 

TOTAL 289.169 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2014. Rio de Janeiro: IBGE,2016. 
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Como podemos perceber, falamos de uma região que apresenta um conjunto de 

cidades de pequeno e médio porte. Porém, vemos na região diferentes formas de 

geração de renda sendo que a maioria se utiliza da atratividade das belezas e facilitação 

das áreas marítimas. Assim, as principais atividades econômicas estão ligadas à ação 

portuária em Paranaguá e Antonina e, nas demais cidades, pesca, agricultura, turismo 

ecológico e turismo histórico. Dentre as cidades listadas, apenas Morretes não possui 

nenhum contato com o oceano, porém, esta tem vários rios e iniciativas ligadas ao 

turismo radical. 

A distância em quilômetros entre uma cidade e outra do litoral paranaense, com 

exceção de Guaraqueçaba, é curta, girando em torno de no máximo 60 km. Deste modo, 

a via marítima aumenta a integração entre as cidades, podendo assim fortalecer um eixo 

comercial no litoral. 

Segue Imagem 1, do mapa do litoral do Paraná, para facilitar a visualização da 

proximidade entre as cidades, de forma comparativa, desenvolvido pela Secretaria de 

Turismo do Paraná. 

 

Imagem 1. Mapa da região litorânea com destaque para as cidades em foco 

 

Fonte: Guia Geográfico do Paraná, 2017. 

 

Ainda apresentando o estado ao qual a região pertence, temos um levantamento 

divulgado em 22 de novembro de 2016, pela Gazeta do Povo, jornal de grande 

circulação na capital e região metropolitana do Paraná, onde estado assumiu a quarta 

colocação no ranking entre todas as unidades federativas, em índice de desenvolvimento 
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humano (IDH). O IDH paranaense avançou 3,81%, passando de 0,761 em 2011 para 

0,790 em 2014, uma impulsão maior que a média nacional, que cresceu, no mesmo 

período, 3,11% (de 0,738 para 0,761). A lógica é que quanto mais próximo de 1, maior 

o desenvolvimento humano interpretado pelo indicador, constituído em cima das 

vertentes educação, longevidade e renda, sendo assim estamos falando de um estado 

prospero. (Maros, online, 2016). 

Conforme pode ser visto na Imagem 2, o Paraná ocupa a quarta posição no 

ranking do Brasil no IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano). Vale ressaltar que 

este índice é medido considerando a educação, longevidade e renda per capita. 

Imagem 2 – Ranking de IDHM – 10 melhores no Brasil 

 

Fonte: Radar IDHM. Infografia: Gazeta do Povo. 

Todos os indicadores apresentados até o momento reforçam a proposta de 

intervenção que será explanada mais à frente no decorrer do trabalho. Considera-se o 

Litoral do Paraná como a região da aplicação da proposta, também por sua proximidade 

com a Capital do estado, pela facilidade de acesso por vias rodoviárias, tanto pelo 

estado de Santa Catarina quanto pela região Metropolitana de Curitiba (Capital). 
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Capítulo 3 – O Portal - A proposta 

 

Após breve explanação sobre a região de atuação da proposta do trabalho, 

iremos focar na motivação de nossa proposta em que temos como alguns objetivos a 

serem alcançados. 

 

Objetivo Geral 

Criar uma integração mais abrangente das diversas empresas que estão 

instaladas no litoral paranaense por meio de um portal de anúncios para divulgação de 

suas atividades, serviços ou produtos permitindo ao cliente ou usuário aproximar-se da 

empresa pelos diversos canais de comunicação que a empresa oferecer. 

 

Objetivos Específicos: 

- Criar um portal de anúncios com estrutura para que qualquer empresa de 

qualquer ramo de negócio possa fazer seu anúncio ou divulgar suas informações de 

forma dinâmica. 

- Oferecer para empresas de maior visibilidade em cada um dos municípios do 

litoral paranaense um período de avaliação do uso deste portal para medir o retorno de 

aumento de clientes que vieram por meio do portal para suas empresas. 

- Após implantar o uso do portal nas empresas de maior visibilidade, colher de 

forma estatística por meio de termos mais buscados e números de acesso ao portal, 

quais as preferências das pessoas no litoral paranaense e apresentar esta estatística para 

as demais empresas da região a fim de tê-las como clientes promissores, que irão 

utilizar o portal como um canal oficial de propaganda. 

Considerando os objetivos citados a ideia é propor às empresas da região do 

litoral paranaense que façam parte de um portal de anúncios de propaganda do litoral, 

um site voltado exclusivamente para divulgação e contato com os clientes. 

Existem diversas empresas na região que gostariam de ampliar seu contato, ou 

até mesmo expandir, seus clientes. As ferramentas de comunicação com uma empresa 

podem e reduzem a distância entre a empresa e o cliente, possibilitando enxergar de 

forma mais clara o que o cliente deseja. 

Segue logo abaixo tabela, Tabela 2, com o número de empresas atuantes, por 

município do litoral paranaense. 
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Tabela 2. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2014 

Município 
Número de unidades 

locais 

Número de empresas 

atuantes 

Matinhos 1.718 1.675 

Guaratuba 1.539 1.479 

Pontal do Paraná 1.097 1.049 

Paranaguá 4.806 4.569 

Morretes 410 400 

Antonina 489 477 

Guaraqueçaba 127 126 

TOTAL 10.186 9.775 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 

 

Tendo como base os dados obtidos pelo IBGE, no ano de 2014, podemos 

perceber que existe um montante de quase dez mil empresas atuantes entre os sete 

municípios do litoral paranaense. Entendemos que eles são capazes de oferecer seus 

serviços ou produtos e com potencial para divulgar os mesmos. 

Quando falamos de sites de propaganda, geralmente os mesmos são estáticos em 

suas informações, onde a empresa deve pedir para que o desenvolvedor do site 

(prestador de serviço) atualize as informações, caso estas sejam alteradas, para o cliente, 

demandando tempo e prazo para tal. 

Para exemplificar, vamos a uma situação: a empresa X pretende alterar sua 

logomarca no mercado. Esta empresa já possui um site na Internet, que foi desenvolvido 

por um prestador de serviço que hospeda e desenvolve seu site. Sendo assim, a empresa 

X solicita de uma forma previamente acordada entre o prestador de serviço que troque a 

logomarca da empresa. Esta irá fazê-la, porém, muitas vezes não no tempo em que o 

cliente deseja. Portanto, a ideia aqui é que quando a empresa X estiver de posse de 

acesso ao seu sistema de propaganda ela mesma possa atualizar as informações por 

meio de um acesso restrito, permitindo maior flexibilidade com relação às mudanças de 

suas atividades, por exemplo. 

Conforme podemos observar existe um processo a ser trabalhado para o 

desenvolvimento do portal e de forma conceitual podemos dizer que processo pode ser 
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definido como um conjunto de ações ordenadas e integradas para um fim produtivo 

específico, coma finalidade de gerar produtos e/ou serviços e/ou informações, ou até 

mesmo que processos são resultados dos sistemas em ação, representados por fluxos de 

atividades ou eventos. (Mello, 2016, p.12)  

Considerando que toda e qualquer atividade de projeto deve ter um 

sequenciamento das etapas a serem realizadas, esta proposta também se enquadra neste 

requisito, sendo assim segue um quadro, Tabela 3, de sequenciamento de processos para 

a execução do projeto proposto. 

 

Tabela 3. Sequenciamento dos processos de Desenvolvimento do Portal 

Meses Processos Tipo de 

Atividade 

1º 

Levantamento de Sites de Anúncios do Litoral do 

Paraná 
Pesquisa 

Levantamento de Prestadores de Serviço de Internet 

(hospedagem, características de disponibilidade, formas 

de gerenciamento dos dados) 

Pesquisa 

Ver disponibilidade de domínio para o site (registro) Pesquisa 

2 º 

Identificar as reais necessidades dos clientes-alvo 

(Visitas aos Clientes) 
Estudo 

Contratar o serviço de Hospedagem para internet Investimento 

3 º 

Preparar Modelo de Portal de Anúncios Investimento 

Oferecer o serviço de forma gratuita para alguns 

clientes para demonstração do serviço prestado de 

forma online. 

Investimento 

4 º 
Apresentar o site com anúncios de clientes (gratuitos) 

para futuros clientes 
Divulgação 

5 º 
Fechamento de pequenos contratos de prestação de 

serviço 
Investimento 

6 º 
Apresentação das estatísticas de acesso para os clientes 

de forma online 
Divulgação 

7 º Levantar dificuldades encontradas pelos clientes Estudo 

8 º Implementação de melhorias apontadas pelos clientes Investimento 

 

Um breve detalhamento das atividades sequenciadas no quadro anterior se faz 

necessária para efeito de exemplificação. Sendo assim, vamos explanar um pouco sobre 

cada etapa: 

1- Levantamento de Sites de Anúncios do Litoral do Paraná: realizar uma 

pesquisa de quais sites no litoral paranaense oferecem pesquisa de 

anúncios por categorias, tipos ou outra diversificação de empresas, 
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visando mapear quais os diferencias devem ser adotados para a criação 

do portal. 

2- Levantamento de Prestadores de Serviço de Internet: quais os 

prestadores de serviço de hospedagem de sites, com segurança, 

flexibilidade podem atender à necessidade, visando uma relação também 

de custo benefício, buscando ter eficiência na contratação do serviço de 

hospedagem, sendo por facilidade ou até a oferta de recursos para 

gerenciar o portal. 

3- Ver disponibilidade de domínio para o site: no Brasil os domínios de 

sites são registrados, portanto necessita-se de fazer uma pesquisa se o 

domínio que a empresa gostaria de adotar já encontra-se registrado, caso 

contrário, registrar. 

4- Identificar as reais necessidades dos clientes-alvo: levantar por meio de 

visitas a potenciais clientes, quais informações estes gostariam de deixar 

disponíveis aos seus clientes, quais os canais de comunicação que as 

empresas estariam dispostas e preparadas para usar com seus clientes, 

como por exemplo, serviços de mensagens instantâneas, correios 

eletrônicos, telefones, chats, etc. 

5- Contratar o serviço de Hospedagem para Internet: uma vez escolhida a 

empresa a fornecer o serviço de hospedagem do portal, fechar contrato 

com a mesma. 

6- Preparar Modelo de Portal de Anúncios: desenhar um layout para o 

portal, contendo algumas telas que contemplem as funcionalidades do 

portal. Após a escolha do layout, partir para o desenvolvimento do 

sistema do portal, seja por meio de uma empresa contratada, ou 

desenvolvimento próprio, vale ressaltar aqui, que é necessário 

conhecimento técnico para desenvolvimento de software. 

7- Oferecer o serviço de forma gratuita para alguns clientes para 

demonstração do serviço prestado de forma online: listar algumas 

empresas que serviriam como chamariz para anúncios da região, de 

modo a de gerar credibilidade e confiança. 

8- Apresentar o site com anúncios de clientes (gratuitos) para futuros 

clientes: uma vez tendo empresas de visibilidade como clientes do portal, 
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utilizar esta visão como forma de conquistar novas empresas para o 

portal, ampliando os clientes e possibilitando o levantamento de novas 

necessidades para o uso do portal. 

9- Fechamento de pequenos contratos de prestação de serviço: neste 

momento, já com reconhecimento da funcionalidade do portal e 

visibilidade, pode-se fechar contratos de uso do portal com empresas, 

visando a partir daí retorno financeiro. 

 

As três últimas sequencias apresentadas no quadro, já caracterizam, 

oportunidades de melhoria do portal, sendo estas: 

-Apresentação das estatísticas de acesso para os clientes de forma online: 

esta seria uma ferramenta de acesso restrito para as empresas que 

contratam o serviço de propaganda, que possibilitaria ver o quanto sua 

empresa está sendo vista, e o que pode melhorar no seu portfólio para 

ampliar a busca pelos clientes. 

-Levantar dificuldades encontradas pelos clientes: nesta etapa, pode-se 

fazer um levantamento com os usuários do portal, como uma pesquisa 

disponibilizada no próprio portal sobre o uso do mesmo e quais as 

oportunidades de mudança ou melhoria em seu uso, permitindo uma 

visão sobre a interação dos usuários com o portal. 

- Implementação de melhorias apontadas pelos clientes: de forma cíclica, 

podemos fazer as mudanças apontadas pelos usuários, e sempre 

prosseguir melhorando a interação destes com o portal, sempre visando 

aumentar o uso do portal, como ferramenta principal de buscas de 

serviços oferecidos no litoral paranaense. 

 

 

Algumas propostas de incentivo ao desenvolvimento do portal e aproximação 

maior com os clientes, além de expansão da divulgação do portal na região e em todo o 

país, podem ser criadas: 

1- Criar um mecanismo de descontos para clientes, que informarem que 

souberam do local (empresa) por meio do portal, possibilitando assim 
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uma conferência, tanto para a equipe do portal quanto o utilizador do 

mesmo (empresa) que a ferramenta é eficiente.  

2- Ainda como forma de acompanhamento do uso da ferramenta pode-

se elaborar um feedback colaborativo, onde o cliente ganha pontos e 

posteriormente benefícios (descontos, brindes) com retorno sobre o 

uso do portal. 

3- Outra forma de propaganda e atrativo de ampla divulgação é a 

utilização de canais do YouTube, que são apresentados por youtubers 

famosos, e com grande visibilidade. Uma forma interessante seria 

contratar os serviços de parceria com alguns destes canais de 

visibilidade regional e nacional afim de divulgar o portal. Ou ainda 

blogs de personalidades do sul do Brasil. 

Esta sequência de ações possíveis para o desenvolvimento do portal, pretende 

organizar e criar método para que a proposta se concretize. Pretende ainda aproximar a 

proposta de uma realidade, permitindo que mesmo que a equipe de trabalho não possua 

conhecimentos técnicos em desenvolvimento de sites, possa contratar empresa que se 

encarregue desta tarefa, não distanciando assim o projeto de sua execução. Como pontos 

negativos da proposta, pode-se dizer que uma resposta negativa das empresas que serão 

visitadas, em anunciar no portal, se torne um grande entrave para o desenrolar das 

atividades, mas como qualquer proposta, vale a tentativa. 

  



21 

 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho veio com o intuito de apresentar uma proposta de mudança, 

mais no sentido de melhoria, que não deixa de ser inovadora, para uma região do estado 

do Paraná que já possui por si, inúmeros atrativos turísticos e também urbanos, porém 

não muito divulgados tanto no litoral paranaense quanto no estado ou Brasil. 

A proposta então vem como ferramenta de auxílio no crescimento da divulgação 

de quais opções tanto de comércio quanto serviços, podemos encontrar na região. Para 

que isso ocorra, as empresas devem estreitar os laços com os clientes e ouvi-los, de 

forma organizada, para melhorar, pois quem não mede não gerencia. 

Conforme apresentado a região, o litoral, é prospero e composto de vários 

municípios, próximos e interligados com a Capital, facilitando tanto o escoamento do 

turista quanto de mercadorias provenientes da indústria e comércio, tanto no sentido 

litoral para Capital e interior do estado, quanto o contrário. 

As ferramentas de divulgação, neste caso um site, tendem a continuar sempre 

evoluindo e se integrando umas às outras, portanto se utilizar destas para crescimento 

comercial, não se trata de uma escolha, mas sim uma necessidade. 

Como podemos perceber empreender, é sim uma arte, onde todos são capazes de 

executá-las, porém como tudo no ramo dos negócios, exige um método, uma regra, um 

estudo para sua concepção. Esta proposta apresentada, visa remeter o leitor a refletir 

sobre o que é empreender, buscar novos conceitos, e vislumbrar que a realidade em sua 

região onde mora ou atua, pode ser uma oportunidade de mudança ou melhoria, muitas 

vezes criando novos parâmetros de negócios, ou simplesmente enxergando que existem 

ferramentas já existentes que precisem ser lapidadas afim de alcançar um objetivo 

maior, como é o caso deste portal regional. 
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