
No último dia 19 

de janeiro, Mark 

Zuckerberg fez 

um anúncio que 

surpreendeu poucos: o 

alcance orgânico das 

marcas no Facebook 

está com os dias 

contados

Mas antes de entrar no 
mérito dessa questão 
quero fazer uma bre-

ve introdução.
Ainda criança conheci um 

perfi l que seria utilizado para 
ilustrar algumas situações 
desconfortáveis pelo resto da 
vida: o dono da bola. Usado 
frequentemente de forma 
metafórica, o dono da bola é 
aquele guri que por ter pro-
priedade sobre o elemento 
fundamental para o anda-
mento do jogo tem também o 
poder de ditar as regras. Ele 
joga na posição que quiser, re-
distribui jogadores, determina 
o tempo de jogo e até o que 
é falta ou escanteio. Achou 
ruim? Ele pega a bola, coloca 
sob o braço e vai embora. E 
hoje, amigos, a bola é do Mark, 
alguém tem dúvidas disso?

Por trás dessa mudança 
há um belo discurso. “Menos 
marcas, mais pessoas”, de 
forma pragmática ou “mais 
conexão entre pessoas, mais 
diálogo” de forma mais ro-
mântica. Há todo um “vamos 
desconstruir as bolhas”, como 
se elas fossem criadas ou 
alimentadas pelas empresas. 
Veja bem, Mark chegou a afi r-
mar que espera que com essas 
mudanças as pessoas passem 
menos tempo no Facebook. 

Na verdade, tudo se resu-
me a justifi car ao usuário, o 
produto vendido pelas redes 
sociais, uma mudança mais 
objetiva: vamos extrair mais 
alguns bilhões das marcas 
que, sem opção, terão que 
investir mais em mídia para 
falar com vocês.

Mas, como já disse, isso 
não pega muita gente de 
surpresa. Nos últimos meses 
o Facebook vem testando em 
6 países (Bolívia, Guatemala, 
Eslováquia, Sérvia, Sri Lanka e 
Camboja) uma timeline com-
pletamente livre de publica-
ções orgânicas de empresas. 
É, alcance zero. Quer falar 
com seu target? Pague. 

O teste visa entender a 
repercussão da iniciativa e, 
atingindo as expectativas, 
pode estabelecer um formato 
global. A redução do alcance, 
determinada por algoritmos 
secretos que nunca tiveram 
suas fórmulas divulgadas, 
foi gradativa e constante. 
Apesar desses testes serem 
recentes este cenário já se 
desenhava em 2011. De forma 
muito agressiva o Facebook 
abordava marcas e agências 
vendendo fãs.

“Deixe de lado todo o 
custo com desenvolvimento 
e suporte dos seus canais 
digitais, oferecemos tudo 
isso de graça. Use nossa 
tecnologia sem pagar nada e 
ainda garantimos a audiência. 
Você compra uma base de 
fãs e tudo que publicar em 
sua página impactará cerca 
de 25% deles!”. Aqui para 
nós, parecia perfeito, não? 
Compre um milhão de fãs e 
impacte 250 mil deles quan-
do quiser, com o que quiser, 
quantas vezes quiser.

Contudo algo não fazia 
sentido. Esse é um modelo 
de negócio fadado a se estag-
nar. Uma vez que os grandes 
players tivessem suas audi-
ências garantidas como seria 
possível manter a receita e o 
crescimento da plataforma? 
A resposta sempre foi óbvia, 
afi nal ter audiência - e isso eles 
têm, são mais de 2,07 bilhões 
de usuários - signifi ca ganhar 
dinheiro com mídia. Mas como 
ganhar dinheiro com mídia se 
os possíveis anunciantes já ha-
viam pago por uma audiência 
garantida? Simples: mudando 
as regras do jogo.

A redução do alcance orgâ-
nico é um movimento nesse 
sentido. Sem o orgânico não 
apenas há o aumento da 
necessidade de mídia, mas 
também o incremento de 
seu custo. Jan Rezab, diretor 
executivo do SocialBakers, 
declarou em dezembro de 
2017 que os custos dos anún-
cios haviam aumentado em 
média 35% em relação a 2016. 

Mas a grande pergunta é: 
o que o futuro nos reserva? 
Pistas podem ser encontra-
das no discurso do próprio 
Facebook. A plataforma já 
deixou claro que irá focar 
seus esforços no conceito de 
comunidades, esse é o drive 
divulgado por eles para 2018, 
deixando de lado o consumo 
passivo de conteúdo dos seus 
usuários. 

Some isso ao fato de que 
diversas marcas já incluíram 
em sua estratégia a necessida-
de de explorar de forma mais 
efi ciente comunidades, sejam 
elas de consumidores ou até 
mesmo de micro infl uenciado-
res, buscando descobrir novos 
meios de melhorar sua pre-
sença digital enquanto desen-
volvem alternativas à posição 
passiva quanto as mudanças 
constantes e unilaterais das 
grandes redes sociais.

Para que isso funcione no-
vas tecnologias e redes vão 
sendo exploradas e testadas, 
como o Talkative, desenvolvi-
do por nós, enquanto métodos 
e processos são implemen-
tados buscando gerar maior 
engajamento desses novos 
clusters. O gamifi cation, ci-
tado como tendência desde 
2011, parece ter encontrado 
o cenário ideal para se fi rmar 
com todas essas mudanças 
acontecendo. Criar, alimen-
tar e engajar comunidades, 
usando de mecânicas de jogo 
para garantir o envolvimento, 
criando laços mais fortes com 
esses grupos e explorando 
esse engajamento estimulado 
para ganhar relevância nas 
redes.

Em um momento onde o 
Facebook vai buscando su-
focar redes independentes, 
mantendo sua hegemonia, 
enquanto garante que a au-
diência não saia de sua plata-
forma, o interesse de grandes 
empresas de se livrarem do 
impacto de mudanças como a 
anunciada na última sexta é, 
sem dúvida, o incentivo para 
que novas tecnologias surjam 
e prosperem.

Parece que fi nalmente en-
tenderam que se não querem 
se dobrar aos desmandos do 
dono da bola precisam arru-
mar outra bola, ou arrumar 
outro jogo. 

(*) - É CEO e fundador Wololo e 
criador da Talkative, plataforma que 

cria, alimenta e engaja comunidades 
(https://talkative.media/).

O dono da bola nas 
redes sociais
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“Você precisa conhecer o seu processo do ciclo de ven-
das, deixando tudo bem claro, mapeado e medido com 
constância, além de ter presença na área digital, porque 

isso é vital para o sucesso das marcas. É neste ambiente que o 
público-alvo está buscando informações sobre produtos, serviços, 
e sendo comparado com a concorrência”, diz Itaguacy Ibrahim, 
especialista em Marketing e Vendas e sócio da DEX Advisors e 
especialista em gestão integrada de marketing/vendas,

Ele ainda argumenta: “é necessário que o vendedor revise os 
pontos de melhoria, intensifi que as ações que estão produzindo 
resultados e pense na venda como uma sucessão de etapas. Essa 
é a maneira mais efetiva para se ter sucesso nas vendas”, conclui. 
Veja a seguir dicas valiosas para aumentar suas vendas ou serviços:
 1) Saiba qual é o seu objetivo - Tenha metas estabelecidas 

claras, precisas e exequíveis de acordo com o mercado. 
Torne estas metas parte do dia a dia do vendedor, faça acom-
panhamentos, medições constantes e mostre claramente 
os acertos e áreas de melhorias no decorrer do processo. 
Isso é uma atividade orgânica e deve fl uir naturalmente 
com a equipe;

 2) Conheça e acredite no produto ou serviço - Somente vende-
se o que se compra. Se você acredita no seu produto ou 
serviço, terá a capacidade de explicar e convencer sobre 
o tema, pois isso virá naturalmente. Portanto, foque nos 
detalhes. Sempre escute primeiro o cliente, e depois veja 
o que tem de melhor para oferecer naquela situação;

 3) Conheça o cliente e o público-alvo - Público-alvo é um 
conjunto de pessoas e empresas que são seus potenciais 
compradores e têm capacidade de adquirir os seus serviços. 
Assim, você evitará desperdiçar esforço, tempo e dinheiro. 
Seu produto ou serviço não vai agradar a todo o mercado. 
Por isso é fundamental saber quem é o seu consumidor, 
que estará inclinado a comprar o que você tem a oferecer;

 4) Mapeie o processo de vendas - Você deve saber cada etapa 
e, o mais importante, ter metas constantes. “A maneira 
mais prática é implementar a Gestão de Relacionamento 
com o Cliente (CRM) na sua empresa. Você conhece o seu 
negócio? Então coloque no papel, desenhe, visualize grafi -
camente todas estas etapas desde a prospecção, a geração 
de leads até o fechamento do processo, incluindo o pós-
venda. Existem sistemas prontos que podem ser adaptados 

Dicas para melhorar vendas 
de produtos e serviços

Negociar e concretizar uma venda é uma das atividades mais importantes para as empresas nos dias 
atuais. Mesmo que o empreendedor não seja um vendedor nato, é possível ter ótimos resultados nesta 
área. O primeiro passo é formar uma boa equipe de vendas e se especializar no conhecimento da internet

ao seu negócio e que vão ajudar muito na compreensão e 
na busca dos resultados lucrativos;

 5) Seja entusiasmado, paciente e persistente no processo de 
vendas - Uma negativa em uma das etapas não é o fi m. Deve 
representar um momento de refl exão. Talvez você deva 
voltar ao planejamento, refazer alguns caminhos e estra-
tégias, além de voltar à atividade no momento oportuno. 
Lembre-se, o processo é cíclico, como uma roda gigante. 
As chances giram e as oportunidades podem voltar a passar 
na sua frente.  O importante é não perder o entusiasmo, 
continuar focado e otimista;

 6) Use estratégias de marketing - O marketing mudou radi-
calmente nos últimos anos, acompanhando as profundas 
transformações que a economia da era digital está impac-
tando em nosso mundo. Assim, as ações das empresas 
devem refl etir esse momento do consumidor/cliente, que 
está altamente conectado, procurando não só produtos/
serviços, mas experiências que o absorvam e tornem a sua 
vida melhor. Devemos pensar em uma presença marcante 
em todas as etapas do ciclo de produtos ou de vendas. Isso 
porque a vida fi cou mais competitiva;

 7) Tenha presença digital - Hoje a presença na internet é 
vital para o sucesso das marcas e produtos, pois é neste 
ambiente que o público-alvo está buscando informações 
sobre produtos, serviços, e sendo comparado com a concor-
rência. Atualmente, é a maior porta de entrada de clientes, 
prospects e novos negócios;  

 8) Seja relevante- Você tem site, possui páginas nas mídias 
sociais de sua marca? Ótimo, pois é um excelente começo, 
mas não o bastante. Porém na internet sua marca tem que 
ter relevância. Essa é a palavra que dita esse ambiente. 
Tem que ser relevante para o seu público, agregar, estar 
presente, dar respostas rápidas às perguntas, ser transpa-
rente, ou seja, movimentar-se para o seu grupo-alvo; 

 9) Personalize as vendas - O funil de vendas é uma representa-
ção da jornada de seus clientes, que começa no instante em 
que eles têm o primeiro contato com a marca e se estende 
até a efetivação da compra, incluindo idealmente a fase de 
pós-venda.

“Este processo pode ser representado por uma metodologia 
chamada AIDA, que é dividido em quatro etapas bem específi -
cas: A= atenção; I= interesse; D= Desejo; e A= ação”, conclui o 
especialista da Dex Advisors.
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Olhos inchados e verme-
lhos. Esses sintomas podem 
indicar muitas doenças ocu-
lares, mas, provavelmente, 
você pode pensar que se trata 
de uma simples alergia ou de 
uma conjuntivite. E isso não 
está totalmente errado, pois 
na maioria dos casos é o que 
acontece. Entretanto, a ver-
melhidão e o inchaço também 
são sintomas de uma condição 
pouco conhecida, mas muito 
perigosa: a celulite orbitária. 

Segundo a oftalmologista, 
Dra. Tatiana Nahas, Chefe 
do Serviço de Plástica Ocular 
da Santa Casa de São Paulo, 
trata-se de uma infecção que 
atinge os tecidos moles que 
fi cam na órbita ocular e, na 
grande maioria dos casos, 
atinge mais crianças que 
adultos. “Entretanto, adultos 
também podem desenvolver 
a celulite orbitária. Como a 
infecção pode se espalhar 
para o nervo óptico ou até 
mesmo para o sistema ner-
voso central, é preciso tratar 
rapidamente”.

Celulite Orbitária: parece 
conjuntivite, mas não é

O tratamento é feito com 
antibióticos, anti-inflama-
tórios, além de cuidados 
locais. “É muito importante 
diagnosticar e tratar rapida-
mente a celulite orbitária. No 
caso de crianças e idosos, o 
paciente pode necessitar de 
internação para início da an-
tibioticoterapia endovenosa. 
Em alguns pacientes, pode 
ser necessário a drenagem 
cirúrgica do abcesso”, conta 
a médica. 

“É muito importante que 
o diagnóstico e o tratamento 
sejam feitos precocemente. 
Quando isso não acontece, 
há um risco maior de com-
plicações, como perda visual 
devido ao comprometimento 
do nervo óptico ou ainda a 
propagação da infecção para 
o cérebro, levando a quadros 
de meningite, por exemplo”, 
comenta a oftalmologista. A 
celulite orbitária pode ser 
prevenida por meio do trata-
mento adequado das infec-
ções dentárias e dos quadros 
de sinusite (SCSP).

A maioria dos casos de ce-
lulite orbitária, cerca de 90% 
dos casos, é secundária a um 
processo infeccioso sinusal, ou 
seja, de uma sinusite que não foi 
tratada corretamente. Outras 
causas incluem: abcessos ou 
infecções dentárias, infecções 
de pele, traumas e cirurgias 
oculares. Os sinais clínicos são 
a proptose (olhos salientes), 
inchaço, difi culdade e dor no 
movimento do globo ocular, 
vermelhidão, calor local, febre 
e, em alguns casos, difi culdade 
para enxergar.

“O diagnóstico é feito a 
partir da história clínica do 
paciente, com exame físico e 
levando em conta os sintomas. 
Podem ser solicitados exames 
de sangue e uma Tomografi a 
Computadorizada para confi r-
mar a suspeita e avaliar a ex-
tensão da infecção. Também é 
preciso fazer o que chamamos 
de diagnóstico diferencial, ou 
seja, descartar outras causas, 
como inflamação orbitária 
idiopática, orbitopatia de Gra-
ves, neoplasias, entre outras”, 
explica Dra. Tatiana. 

O tratamento é feito com antibióticos, anti-infl amatórios,

além de cuidados locais.

Patrick Negri (*)
 
No Brasil, a maioria das empresas 

não tem muito acesso ao crédito. 
Isso torna o dinheiro muito mais 

forte no mercado e se refl ete na 
escolha do boleto bancário como 
uma das formas preferidas de pa-
gamento. Mas a dúvida de muitas 
empresas é: como facilitar todo 
esse processo? 

Antes de responder essa per-
guntar, temos que entender que, 

se por um lado o boleto se tornou 
“o queridinho” nas formas de pa-
gamento dos consumidores, por 
outro, o problema é a demora na 
confirmação do pagamento e o 
processo de envio do comprovan-
te da transação. Um alento é que 
a Febraban (Federação Brasileira 
dos Bancos), tem desenvolvido 
projetos para tentar eliminar 
esses efeitos do boleto. Isso deve 
fazer com que essa modalidade 
pagante se torne ainda mais forte 

no Brasil.
Hoje, mais da metade dos paga-

mentos realizados na iugu são feitos 
por meio do boleto bancário. Muita 
gente acredita que essa forma irá se 
extinguir. Mas não acredito nisso. 
Ele é um padrão de pagamento 
brasileiro e vai continuar existindo 
durante bastante tempo. A moder-
nização do sistema de pagamento 
via boleto está aí. A plataforma de 
nova cobrança deve trazer diversas 
melhorias que irão perpetuar a 

existência do boleto.
Além disso, os sistemas de pa-

gamento com o cartão de débito 
ainda são bem precários, então, 
o consumidor briga muito com a 
ferramenta para conseguir efetuar 
o pagamento e realizar a compra. 
Ele prefere muito mais digitar o 
boleto e resolver rapidamente o 
processo. Outro fator que contribui 
para a preferência dos brasileiros 
em utilizar o boleto, é a falta de 
acesso ao crédito. O brasileiro não 

tem muita noção de lidar com as 
fi nanças, então, a maioria não possui 
cartão de crédito.

Diante disso, devemos parar com a 
ideia de que o boleto irá sumir. O que 
deve acontecer é uma modernização 
do processo como um todo, para 
que ele se adeque às necessidades 
do novo consumidor.

(*) - É CEO e cofundador da iugu,
startup de automação fi nanceira que oferece 

serviços completos para pagamentos e 
recebimentos.

Boleto é a forma preferida de pagamento dos brasileiros


