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#tenhacicatrizes
Hoje, queremos falar com você que já tem seu negócio, seja ele grande ou 

pequeno, comércio ou serviço, não importa o segmento. E se você ainda não tem pequeno, comércio ou serviço, não importa o segmento. E se você ainda não tem 
seu negócio próprio, mas está pensando em montar um, continue lendo, pois essas seu negócio próprio, mas está pensando em montar um, continue lendo, pois essas 

dicas irão servir para você também! Ou para alguém que você conhecedicas irão servir para você também! Ou para alguém que você conhece
Luiz Felipe Pateo (*)

A minha pergunta é: Você tem cuida-
do da sua presença no marketing 

digital? 
Que o mundo está cada dia mais 

conectado, isto não é novidade para 
ninguém. E que seu negócio deve ter 
uma presença no mundo digital também 
não deveria ser. No entanto, muitos 
empreendedores simplesmente não 
se atentam ou simplesmente não se 
ligam em planejar suas atividades de 
marketing digital. 

De baixo custo, simples de ser imple-
mentadas, as atividades de marketing di-
gital hoje são ferramentas essências para 
qualquer tipo de negócio: transmitem 
profi ssionalismo, credibilidade, tornam 
seu negócio visível para clientes novos 
e atuais e são excelente ferramenta de 
relacionamento e comunicação. 

Algumas pequenas dicas para começar 
ainda hoje a transformar a presença 
digital do seu negócio: 

Registre agora o nome de domínio do 
seu negócio: 

Seunegocio.com.br, ou seunegócio.
com (.org; .adv, .edu, etc)

Ao registar o domínio com o nome do 
seu negócio, você garante o endereço 
do seu e-mail profi ssional e o endereço 
de seu site. Existem diversos sites que 
oferecem este serviço por preços que 
variam de cerca de R$12,00 a R$60,00 por 

ano dependendo do plano e da extensão 
utilizada. (.com, .com.br, etc)

Se você quiser já fazer e hospedar 
seu próprio site, no mesmo fornecedor 
que registrar seu domínio,  você pode 
encontrar serviços de hospedagem à 
partir de cerca de R$100,00/ano e você 
mesmo pode montá-lo com o uso de fer-
ramentas no estilo “faça você mesmo”.

Tenha um e-mail profi ssional:

Com o registro do seu domínio feito, 
mesmo que você opte por não ter um site 
agora, é imprescindível que você tenha 
um e-mail profi ssional do seu negócio. 
Isto signifi ca que ao invés do seu e-mail 
ser algo do tipo “ seunegocio@hotmail.
com “  ele passará a ser algo do tipo “ 
contato@seunegocio.com.br” ou “ jose@
seunegocio.com.br” . 

Bem diferente né? Um e-mail profi s-
sional confere seriedade e credibilidade 
sobre seu negócio, gerando muito mais 
confi ança de seu consumidor. E custa 
algo à partir de R$2,99/mês. 

Importante dizer que existem diversos 
fornecedores de serviço de registro de do-
mínio, hospedagem de sites e e-mail profi s-
sional. É importante pesquisar e ver aquele 
que mais se adeque à sua necessidade. 

Dica: Você pode registrar seu domínio, 
contratar hospedagem de site e e-mail 
em: godaddy.com.br, locaweb.com.br, 
hostgator.com.br, uolhost.com.br entre 
outros.  

Redes Sociais: 

Tenha redes sócias separadas para seu 
uso pessoal e para seu negócio. Mesmo 
que você seja um profi ssional liberal 
como um fi sioterapeuta ou advogado. 
Em seu Facebook, Instaram ou outra 
rede pessoal, você posta as coisas que 
você gosta, para seus amigos e famílias. 

Já para o seu negócio, monte perfi s 
profi ssionais no Facebook, Instagram, 
LinkedIn (se for o caso). Estas redes pos-
suem perfi s profi ssionais e você encontra 
diversos tutorias de como melhor utilizá-
-las e até investir em anúncios com muito 
pouco dinheiro (à partir de R$10,00).  

Seja ativo nas redes (pelo menos 2 
posts por semana), mas cuide do conte-
údo à ser postado. Lembre-se que seus 
clientes ou potenciais estarão vendo, 
então, o conteúdo deverá ser relevante 
e restrito à assuntos do seu negócio. 
JAMAIS poste temas polêmicos: posições 
politicas, religiosas, futebol, apologias, 
sexualidade, etc.  (a não ser que seu 
negócio tenha a ver com isso). 

Verifi que com frequência possíveis 
contatos de clientes e tente retornar o 
mais breve possível. Mesmo diante de 
uma reclamação ou crítica, tente ser o 
mais cordial possível. Lembre-se: está 
todo mundo lendo...

Google Maps: 

Se você tem um local físico, certifi que-
-se que ele aparece nas pesquisas do Goo-

gle Maps ao digitar o endereço. Se não 
aparecer, basta clicar com o botão direito 
do mouse no alfi nete de seu endereço 
e selecionar “adicione sua empresa”e 
seguir os passos simples. Pronto! Após 
a validação do Google, você ira aparecer 
em eventuais pesquisas e sua relevância 
nas buscas irá aumentar. 

Whatsapp, Messenger, e outros app’s 

de mensagens

Estes app’s vieram para agilizar e 
facilitar a comunicação. Se for utilizá-
-lo para fi ns profi ssionais, tenha muito 
cuidado em utilizar uma linguagem cor-
dial, com bom português e evite gírias 
e abreviações. Cuide também da foto 
do perfi l. Prefi ra aquelas que passem 
profi ssionalismo, evitando por exemplo, 
fotos em trajes de banho ou no bar com 
os amigos. 

Dicas simples, de baixo custo e rápida 
implementação e que podem fazer toda a 
diferença na visibilidade de seu negócio! 
Está esperando o que para começar? 

Até a próxima! 

(*) É CEO dos Empreendedores 
Compulsivos, com mais de 20 anos de 

experiência como executivo de marketing e 
vendas, palestrante, professor e consultor. 

Tem MBA em Gestão de Negócios pela 
FGV-SP, especialização em Marketing Digital 

pela The Wharton School e é bacharel 
em Comunicação Social pela ESPM 

(compulsivos.org).

Caio Santana/Jornal da USP

Construção coletiva de uma proposta para as políticas públi-
cas de ensino médio. Esse é o nome de uma iniciativa que 
está percorrendo o País em busca de práticas inovadoras 

para um currículo que possibilite aos jovens diversas trajetórias 
e percursos formativos. A ideia é reunir em um documento as 
propostas para serem apresentadas a agentes públicos.

O grupo é formado por representantes da Faculdade de Edu-
cação (FE) da USP, da Campanha Nacional pelo Direito à Edu-
cação e pela Ashoka, ONG de empreendedorismo social criada 
na Índia em 1980 e presente no Brasil desde 1986. Eles contam 
com patrocínio do Instituto Unibanco, da Fundação Santillana 
e com o apoio do Instituto Alana e da Associação Cidade Escola 
Aprendiz. A coordenação é de Elie Ghanem, professor da FE.

“Consideramos necessário aproveitar as formulações já existen-
tes em diferentes organizações do País, mostrando um caminho 
democrático de elaboração de políticas públicas para o ensino 
médio”, declara Ghanem. Ele considera natural a liderança da FE 
na iniciativa já que a unidade integra uma universidade pública 
e acumula muitas pesquisas científi cas sobre educação.

A iniciativa para a motivação do grupo vem de números pre-
ocupantes apresentados por eles: 40% da população brasileira 
entre 25 e 34 anos não possui o ensino médio completo e os que 
conseguiram completá-lo apresentam uma renda mensal per 
capita de R$ 1.425, ante R$ 645 daqueles que não concluíram.

“Se o Brasil mantiver o atual ritmo de evasão escolar, o País 
pode levar até 200 anos – o equivalente a 15 gerações – para 
atingir a universalização do atendimento escolar a jovens de 15 a 
17 anos, meta do Plano Nacional de Educação prevista para 2016. 

Como melhorar o ensino médio do 
Brasil e combater a evasão escolar?

Grupo liderado pela Faculdade de 
Educação da USP realiza encontros 
pelo País em busca de práticas 
inovadoras e proposta para 
governantes

Série de seminários pelo Brasil pretende reunir propostas de melhorias para o ensino médio.
Por isso, é fundamental implementar medidas para combater 
esse problema”, diz manifesto no site do grupo.

Outro impulso foi a reforma do ensino médio aprovada em 2017 
pelo governo federal e as próprias discussões da Base Nacional 
Comum Curricular. Ghanem fala que o debate sobre políticas para 
o ensino médio praticamente não ocorreu.“A reforma foi muito 
abrupta, sem a devida discussão e sem considerar as diferentes 
realidades dos municípios brasileiros.”

Para o professor, uma reforma do ensino médio precisa estar 
relacionada com o ensino fundamental, o médio, o superior e com 
o mercado de trabalho. “A nossa educação escolar é homogênea. 
Ela não toca naquilo que são as incertezas, preferências e desejos 
de cada pessoa. A escola fi ca como algo universal e não chega a 
ser um lugar que acolhe a subjetividade e as características da 
origem social das pessoas que a frequentam”, ressalta.

Mas como 
chegar a uma 
proposta?

Desde o ano passado, o gru-
po está realizando séries de 
encontros por região do País, 
com participação presencial e 
virtual, para apresentação de 
propostas de políticas para o 
ensino médio e busca de con-
vergências.

A primeira região a ter se-
minários foi a Sudeste, com o 
primeiro encontro ocorrido em 
outubro, seguido de outro em 
fevereiro e março. Em maio, 
haverá mais um no dia 4 e o 
último será em 15 de junho. 
O primeiro encontro fora do 

Sudeste será na região Norte, em Palmas, no Tocantins, dia 30 
de abril. O primeiro seminário da região Sul ocorre nos dias 17 e 
18 de junho no Instituto Federal do Paraná (IFPR), no campus 
da cidade de Jacarezinho.

“Paralelamente, estamos incentivando outras unidades univer-
sitárias coirmãs, de faculdades de educação nos outros Estados, 
para que estejam em sintonia conosco nas outras quatro regiões, 
com seus respectivos seminários”, explica Ghanem. As propostas 
já apresentadas e as futuras podem ser encontradas no site da 
iniciativa.

Elas são baseadas em três pilares: inclusão, democracia e 
contemporaneidade. É uma base para que haja o diálogo com 
as autoridades públicas. A meta é produzir, entre o poder pú-
blico e a sociedade civil, peças para políticas educacionais para 
o ensino médio.

“Isso contraria o que é costumeiro: que políticas quaisquer, 
sejam econômicas ou sociais, não sejam defi nidas assim, com esse 
diálogo. Elas são defi nidas por pequenos ciclos de governança 
que contratam pequenos ciclos de especialistas, supostamente 
em benefício da grande parte do povo”, afi rma o professor da FE.

Para ele, uma política educacional deve responder às necessi-
dades da população. E precisa ser, ao mesmo tempo, uma política 
habitacional, de transporte, ambiental, cultural, esportiva, uma 
política de emprego. “E isso não faz parte da nossa tradição.”

Os principais interessados na discussão não fi cam de fora. 
Ghanem diz que está se empenhando para que a participação 
dos estudantes aumente e se possa contar com as opiniões deles 
também.

“É comum ouvirmos até mesmo docentes falarem que, se dese-
jam que se dê uma educação tão boa para quem está na periferia 
quanto para quem não está, isso seria ilusório e pouco. Porque a 
educação será boa se a prática escolar estiver conjugada ao esfor-
ço para que não haja pessoas em vulnerabilidade social. Não se 
trata apenas de dar escola de certo padrão para essa população. 
Trata-se de dar escola em padrões que se conjugam no esforço 
para que não haja gente vivendo em favela”, considera Ghanem.

Cecília Bastos/USP Imagens

Primeiro encontro da iniciativa ocorreu em outubro de 2018.
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