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O que mudar em 
seu planejamento de 
marketing em 2017?

Em 2016, passamos 

por um momento de 

extrema instabilidade 

política, que resultou 

em um impeachment 

presidencial, além 

de outros fatores que 

atingiram diretamente 

os rumos da economia 

brasileira

Investimentos em queda e 
incertezas no futuro, fi ze-
ram com que o PIB  recu-

asse mais de 4% nos primeiros 
três trimestres desse ano, 
segundo dados divulgados pelo 
IBGE, no fi nal de novembro. 
São sete trimestres seguidos de 
recuo! Apesar dos economistas 
não estarem tão animados com 
a ano que chega, meu otimis-
mo me faz considerar a velha 
lógica de “quanto pior a crise, 
melhores os anos seguintes”, 
2017 poderá nos brindar com 
uma retomada no crescimento 
econômico, abrindo assim, no-
vas oportunidades para voltar 
a investir. 

Esse cenário nos leva a uma 
simples pergunta - sua empre-
sa e os projetos dos quais você 
faz parte estão preparados para 
explorar essa oportunidade? 
Creio que esse seja um momen-
to para ajustar seus esforços de 
Marketing Digital e aproveitar 
ao máximo a evolução que 
está por vir. Primeiramente, é 
preciso analisar o quanto você 
investe de seus recursos para 
levar visitantes para seu site. 
Certamente deve ser um nú-
mero muito superior ao que é 
investido no que acontece após 
a chegada deles ao seu site. 

Lembre-se que é isso que 
transformará essas visitas 
em clientes ou leads e esse 
desequilíbrio provavelmente 
está impedindo seus projetos 
de crescerem em seu máximo 
potencial. O direcionamento 
de tráfego para uma página 

que não está otimizada para 
converter esses visitantes traz 
baixíssimo retorno. Ao planejar 
as ações de marketing digital 
da sua empresa em 2017, 
busque um equilíbrio entre 
os investimentos em geração 
de tráfego e otimização de 
conversão (CRO). 

A principal vantagem disso 
é um exponencial aumento de 
faturamento, já que o aumento 
das suas conversões, sejam 
elas vendas diretas ou leads 
qualifi cados, naturalmente au-
mentará os seus recebimentos. 
Isso faz com que sua margem 
de lucro também suba. Temos 
exemplos de empresas que 
obtiveram 10% de aumento 
em seu faturamento, após 
investimentos na conversão 
de visitantes, e que tiveram 
50% de aumento nos lucros, 
pois eles elevaram seus ganhos 
sem adicionar novos custos ao 
seu negócio.

Outro fator bastante rele-
vante é o aumento do ROI 
(retorno sobre o investimento) 
em todas as fontes de tráfego 
de seu site, que otimizado traz 
mais efi ciência na conversão. 
Com um retorno favorável, é 
possível investir de forma mais 
agressiva em mídia do que 
seus concorrentes, o que lhe 
dá uma vantagem competitiva 
gigantesca.

Após passarmos por um pe-
ríodo tenebroso, acredito que 
2017 será de fato um ano de 
novas oportunidades e preci-
samos aproveitá-las ao máximo 
de forma efi ciente. Pense mui-
to e reveja suas perspectivas 
para explorar os próximos 12 
meses para que seu negócio 
cresça na velocidade mais alta 
possível, assim você colherá os 
frutos desse esforço por um 
bom tempo! 

(*) - É CEO da Supersonic, primeira 
empresa brasileira 100% focada no 
aumento das taxas de conversões 

de sites.

Rafael Damasceno (*)

A - Prova da OAB
Bacharéis e estudantes de Direito dos dois últimos semestres da graduação 
que estejam em busca do exercício regular da profi ssão de advogado, devem 
começar a se preparar e a intensifi car os estudos para a primeira fase do XXII 
Exame da OAB. A prova objetiva está marcada para 2 de abril. Com foco 
neste público e visando promover o maior índice de aprovação do mercado, o 
recém-criado Centro Preparatório Jurídico está iniciando a primeira turma do 
Curso Intensivo OAB Online e Ao Vivo. Com alcance nacional e carga horária 
de 180 horas, abrangendo todas as 17 disciplinas exigidas, oferece bônus 
que contribuirão para a fi xação do conteúdo e para ampliar as chances dos 
estudantes. Saiba mais no tel. 4118-4080 ou(www.portalcpjur.com.br). 

B - Contrato de Emprego 
A Roncato Advogados promove no próximo dia 19, às 9h30, o evento “Relação 
entre PJ - CLT - Terceirização - Cooperativismo”. A palestra será comandada 
pela advogada Michely Xavier, especialista em Direito do Trabalho. Coorde-
nadora da área trabalhista e previdenciária do escritório, Michely abordará 
as particularidades de cada forma de contrato de emprego, destacando as 
vantagens e desvantagens. A palestra é voltada a administradores, diretores, 
gestores e supervisores e será realizada no Auditório Roncato Advogados, na 
Vila Mariana. A inscrição gratuita pode ser feita por e-mail (comunicacao@ron-
catoadvogados.com.br) ou por telefone: 3171-0588. As vagas são limitadas.

C - Conteúdo Audiovisual
O RioContentMarket 2017 acaba de confi rmar a presença de mais quatro 
keynote speakers de peso para o evento, que acontece de 8 a 10 de março 
de 2017, no Rio de Janeiro. Vão apresentar cases e suas experiências 
no mercado audiovisual Marie Jacobson, vice-presidente executiva de 
programação e produção da Sony Pictures Television; Michelle Satter, 
diretora do programa de longas-metragens do Sundance Institute; Alon 
Shtruzman, CEO da Keshet International, e Perla Farias, vice-presidente-
sênior de desenvolvimento de roteiros da Telemundo Studios. O evento 
acontece nos dias 8, 9 e 10 de março, no Hotel Windsor Barra. As inscri-
ções estão abertas. Informações: (www.riocontentmarket.com).

D - Rota Mais Longa 
A British Airways aterrissou na última quarta-feira (4) no Aeroporto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, com o 

voo que inaugura a rota entre Londres e a capital chilena. Este é o 
primeiro voo sem escalas entre as duas cidades e a rota mais longa 
operada pela aérea britânica, com duração de 14 horas e 40 minutos. 
São quatro voos semanais, operado pelo Boeing 787-9 Dreamliner, a mais 
nova e mais avançada tecnologicamente aeronave da frota da British 
Airways. O avião tem capacidade para 216 passageiros e apresenta 
quatro cabines diferentes Econômica, Econômica Premium, Executiva 
e Primeira classe. O modelo conta ainda com o novo design da cabine 
First, desenhado especialmente para esta aeronave.  

E - Luxury Store
Punta é um lugar para quem vê a vida com olhos acostumados ao que 
há de melhor, e para aproveitar o clima de festas do ano, o Fasano Las 
Piedras de Punta Del Leste, no Uruguai, traz uma pop-up store com 
algumas das marcas mais desejadas do mundo como Emilio Pucci e 
Ralph Lauren. Peças selecionadas das marcas estarão à venda no hotel 
durante todo o período de férias, se estendendo até 20 de fevereiro. 
Outras marcas internacionais também terão suas coleções expostas 
no espaço montado durante a temporada no Lounge do Fasano Las 
Piedras. Outras informações em: (www.fasanolaspiedras.com).

F - Agente de Transformação 
O Setor de Transdisciplinaridade Aplicada à Saúde do Departamento 
de Medicina Preventiva da Unifesp está com inscrições abertas para 
curso de especialização intitulado ‘A Transdisciplinaridade aplicada 
ao cotidiano das Empresas, da Educação e da Saúde: a Integrali-
dade’. Sua metodologia valoriza e intervém em todas as dimensões 
do paciente (física, metabólica, vital, mental e espiritual), criando 
condições para que a cura das doenças crônicas seja despertada, isto 
é, aborda a saúde multidimensional, alcançando a plenitude do ser 
humano, inclusive a dimensão espiritual. Destinado a quem cuida 
de Ambiente Organizacional, Saúde ou Educação. Mais informações: 
(http://procdados.epm.br/).

G - Profi ciência no Inglês
O Skills and Enterprises Development (Seda) acaba de inovar mais 
uma vez e chega ao Brasil oferecendo um curso de MBA com foco em 
negócios e profi ciência no inglês. O programa Seda Executive Education 
de MBA é oferecido em parceria com a ESUP, com aulas ministradas 

por professores bilíngues, duração de 18 meses em formato presencial 
quinzenal, além de imersões em Dublin, na Irlanda, onde possui sede. 
Todo o curso foi pensado para que o aluno tenha uma experiência 
internacional, com a possibilidade de fazer, de fato, um intercâmbio 
de conhecimento. Afi nal, para ser um bom profi ssional não há receita 
infalível, tem que se qualifi car cada vez mais. Outras informações: 
(http://mbaseda.com).

H - Master Imobiliário  
O Secovi-SP e a FIABCI-Brasil promovem anualmente o Master Imobiliá-
rio que, em 2017, chega à sua 23ª edição. O prêmio Master Imobiliário 
está dividido em duas categorias: ‘Empreendimento’, voltada para as 
edifi cações residenciais, comerciais, de lazer e urbanização, de dife-
rentes portes e que devem estar totalmente concluídas; e ‘Profi ssional’, 
destinada aos trabalhos e projetos específi cos de qualquer natureza 
ligados à área imobiliária. É a maior premiação nacional do setor e 
reconhece projetos ou soluções que contribuam para o aprimoramento 
das atividades do segmento. Informações e inscrições: tel. 5078-7778 
e (www.premiomasterimobiliario.com.br). 

I - Pontos no Rio
A Aya Tech, startup brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento de pro-
dutos de saúde e bem estar com nanotecnologia, abre cadastramento 
de distribuidores e pontos de venda no Estado do Rio de Janeiro. O 
objetivo, além de aumentar o alcance da inovadora linha de produtos 
biorepelentes aplicáveis em roupas e superfícies para combate aos 
mosquitos da dengue, zika virus e Chikungunya, entre outros insetos, 
é capilarizar a presença da empresa a nível nacional. A empresa pre-
tende captar mais de 100 novos canais, entre distribuidores e redes de 
supermercados, drogarias e livrarias no Rio de Janeiro e outras cidades 
do Estado. A política de canais é estruturada em preços diferenciados 
por quantidade, com ações extras de suporte e apoio aos distribuidores. 
Saiba mais: (www.aya-tech.com.br).

J - Engenharia Automotiva  
O Centro de Engenharia Automotiva da Poli-USP abriu o segundo 
(e último) período de inscrições para o processo seletivo do curso 
de Especialização em Engenharia Automotiva - turma 2017. O prazo 
termina no próximo dia 20. As aulas começam em fevereiro. A fi cha 
de inscrição está disponível em (http://www.automotiva-poliusp.org.
br/). O processo seletivo inclui análise de currículo e, se necessário, 
entrevista. Com carga horária mínima de 372 horas/aula e duração de 
até 30 meses, o curso é presencial, ministrado no campus do Butantã 
da USP. O programa inclui disciplinas de tecnologia e de gestão de 
empresas. Outro diferencial é a monografi a, que deve ter foco na so-
lução de um problema real de empresa do setor automotivo. Outras 
informações tel. 3817-5488 ou (mpauto@usp.br).
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SER FEITA ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO
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O mercado fi nanceiro espera 
que a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
fi que em 4,81% este ano. A 
projeção está no boletim Focus, 
pesquisa semanal do Banco 
Central (BC) feita com insti-
tuições fi nanceiras e divulgada 
sempre às segundas-feiras. Na 
semana passada, a previsão 
para o IPCA era 4,87%.

A expectativa é de que a infl a-
ção de 2017 se situe bem abaixo 
da projetada para 2016, cuja 
estimativa passou de 6,38% 
para 6,35%, entre a primeira 
semana de janeiro e esta sema-
na. Para a Selic, taxa básica de 
juros da economia, a previsão 
do mercado foi mantida em 
10,25% ao ano. As instituições 
fi nanceiras, portanto, apostam 
na continuidade da trajetória de 
redução dos juros.

Diante da recessão econô-

mica e da melhora na infl ação, 
o BC tem sinalizado que pode 
intensifi car o corte da taxa bá-
sica. Nas duas últimas decisões, 
o Copom cortou a Selic em 0,25 
ponto percentual. Atualmente, 
a taxa está em 13,75% ao ano. 
A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-
dade econômica e, consequen-
temente, a infl ação. 

Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos 
preços, porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e estimulam 
a poupança. Quando o Copom 
diminui os juros básicos, a ten-
dência é que o crédito fi que mais 
barato, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o con-
trole sobre a infl ação. A projeção 
de instituições fi nanceiras para o 
crescimento da economia (PIB) 
este ano permanece em 0,50% 
(ABr).

Este foi o pior resultado do varejo nacional dos últimos 16 
anos, ou seja, desde o início do levantamento da atividade 
comércio pela Serasa. O pior resultado até então havia sido 

o recuo de 4,9% em 2002 por causa da crise do racionamento 
de energia elétrica.

De acordo com os economistas da Serasa, as difi culdades en-
frentadas pelos consumidores durante o ano passado (juros altos 
nos crediários, desemprego em alta, confi ança ainda em patamar 
deprimido) impactou negativamente a atividade varejista, ao 
longo de todo o ano de 2016. A maior retração do consumidor 
no ano passado deu-se no segmento de veículos, motos e peças, 
o qual registrou queda de 13,0% frente ao mesmo período do 
ano passado. A segunda maior queda foi de 12,6%, observada 
no movimento dos consumidores nas lojas de tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios. 

Houve recuo também signifi cativo, de 11,1%, nas lojas de mó-
veis, eletroeletrônicos e equipamentos de informática. Retrações 

Houve recuo também signifi cativo, de 11,1%, nas lojas de móveis, 

eletroeletrônicos e equipamentos de informática.
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Varejo teve o pior 
resultado em 16 anos
De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o movimento dos consumidores 
nas lojas de todo o país caiu 6,6% no ano de 2016 em relação ao ano de 2015

menores ocorreram nas lojas de material de construção (-5,4%) e 
nos supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-7,0%). 
Somente o segmento de combustíveis e lubrifi cantes se mantém no 
terreno positivo, com alta de 1,8% em relação período acumulado 
de janeiro a dezembro do ano passado (Serasa Experian).

Mercado fi nanceiro 
prevê infl ação de 
4,81% para 2017

O Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) apresentou variação 
de 0,50% na primeira semana do ano, 
com alta de 0,17 ponto percentual em 
relação à semana anterior. Os dados 
são da pesquisa do Ibre da FGV. 
Quatro das oito classes de despesas 
do índice tiveram alta em suas taxas 
de variação. A maior contribuição 
partiu do grupo habitação (-0,67% 
para -0,28%). Dentro desse grupo, 
a eletricidade residencial passou de 
-5,87% para -3,96%. Também regis-
traram alta os conjuntos alimentação 

IPC-S registra alta e fi ca em 0,50%
(0,44% para 0,75%), transportes 
(0,78% para 0,96%) e comunicação 
(0,25% para 0,36%). Nessas classes 
de despesa, destacaram-se os itens 
carnes bovinas (0,15% para 1,08%), 
tarifa de ônibus urbano (0,04% para 
0,68%) e tarifa de telefone móvel 
(0,03% para 0,30%), respectivamen-
te. Tiveram decréscimo os grupos: 
vestuário (0,73% para 0,27%), saúde 
e cuidados pessoais (0,71% para 
0,66%), educação, leitura e recreação 
(0,95% para 0,78%) e despesas diver-
sas (1,50% para 1,24%) (ABr)


