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OPINIÃO

A importância do 
marketing imparcial

Você confi aria em 

um médico que, 

independente do seu 

problema, lhe oferecesse 

sempre o mesmo 

tratamento? Ou um 

mecânico que, não 

importando a marca 

de seu carro, utilizasse 

sempre as mesmas 

peças? 

Colocando dessa forma, a 
resposta mais óbvia para 
as duas perguntas é não. 

Mas acredite, tem muita gente 
contratando agências de ma-
rketing digital dessa forma. Já 
está consolidada no mercado 
a ideia de que, com o advento 
e massifi cação da internet, as 
empresas em geral encontra-
ram não só um novo meio de 
promoção de suas atividades 
e produtos, mas principal-
mente um poderoso canal de 
comunicação com seus atuais 
e potenciais clientes.

O que começou com um 
banner há alguns anos, hoje 
se materializa em campanhas 
integradas que incluem estra-
tégias de inbound marketing, 
blogs, uso de redes sociais e um 
sem número de soluções tec-
nológicas. Tudo isso, somado 
às ferramentas de análise de 
resultados, tem o objetivo de 
ajudar as empresas a venderem 
mais e melhor.

Para compor esse mix de 
iniciativas e soluções, grande 
parte das empresas já perce-
beu a necessidade de contar 
com agências de marketing 
digital que, além de ajudar 
na criação de um plano estra-
tégico, também apontem os 
melhores caminhos para sua 
execução. Deveria ser assim, 
mas não é bem o que temos 
visto no mercado.

No momento em que con-
trata uma agência para cuidar 
de seu marketing digital, uma 
empresa espera um trabalho 
consultivo, que entenda seu 
negócio e a oriente na execu-
ção de todas as fases do plano 
estratégico defi nido. O que 
recebe, na maioria das vezes, 

são soluções empacotadas e 
prontas, frutos de parcerias 
e acordos de exclusividade 
fechados com fornecedores 
de tecnologia ou de platafor-
mas digitais. Este modelo, na 
média, gera algum resultado, 
mas nunca o que poderia ser 
alcançado de fato.

A verdade é que, ao se lançar 
no mundo digital, a empresa 
está posicionando sua marca 
e mostrando relevância em 
busca da lealdade dos atuais 
clientes e da conquista de 
novos clientes. Para isso ela 
precisa contar com todos os 
processos de comunicação 
existentes nestes novos canais 
absolutamente alinhados. Mais 
que isso, em algum momento, 
ao fi nal do processo, ela vai 
buscar o retorno do esforço e 
da verba investida ali.

É nesse momento que a 
imparcialidade faz toda a di-
ferença. A hora da escolha do 
orçamento disponível para os 
diversos canais digitais é um 
exemplo. Esta escolha precisa 
ser imparcial, pragmática e, 
principalmente, estar obri-
gatoriamente alinhada aos 
objetivos do cliente.

Para que isso ocorra, a agên-
cia precisa ter muito claro que 
o que funciona para um cliente, 
não vai funcionar para outro. 
Simplesmente não é possível 
padronizar o atendimento e as 
ofertas ou, ainda, direciona-los 
para o que for mais cômodo e 
habitual. O que menos importa 
nesse momento é se essa alo-
cação será feita AdWords, Face 
Ads, canal de vídeo, e-mail 
marketing ou todos juntos.

O que fará diferença e aten-
derá ao planejamento feito 
junto com o cliente é a impar-
cialidade. É ela que vai permitir 
é executar a estratégia certa 
pelo canal correto, gerando o 
resultado esperado e compro-
metido. Isso só vai acontecer 
no momento em que a agência 
deixar um pouco de lado os 
seus parceiros, e concentrar 
seu foco nos clientes.

(*) - É CEO e fundador da Seven7th, 
agência de marketing digital 

consultivo.

José Geraldo de Barros Coscelli (*)
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News@TI
Programa de Pós-Graduação em Química da 
UFSCar seleciona bolsista de pós-doutorado 

@O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições 

abertas em processo de seleção para bolsa do Programa Nacional 
de Pós-Doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). As inscrições deverão ser 
realizadas pelo supervisor do estágio de pós-doutorado, que precisa 
ser docente do Departamento de Química (DQ) e orientador per-
manente no PPGQ. Para a inscrição, dentre outros documentos, são 
necessários projeto de pesquisa resumido e informações curriculares 
e de produção científi ca de supervisor e candidato a bolsa. O prazo 
vai até o dia 17 de junho e as normas e outros detalhes da seleção 
estão no site do PPGQ, em www.ppgq.ufscar.br.

Solução para impulsionar o uso de carteiras 
digitais 

@Uma solução que usa a tecnologia de localização, sem identi-
fi car o consumidor, para infl uenciar o uso de carteiras digitais 

dentro dos estabelecimentos, será apresentada pela In Loco durante 
a  29º edição do CIAB FEBRABAN 2019, que acontece até quinta-
-feira (13). A empresa com sede em Pernambuco e escritórios em 
São Paulo e Rio de Janeiro é dona de uma tecnologia proprietária de 
localização indoor e trabalha no mercado brasileiro com o diferencial 
de garantir a privacidade do consumidor, mesmo em transações com 
agentes fi nanceiros. 
 
Vagas para profi ssionais de tecnologia

@A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – possui 
25 vagas abertas para profi ssionais de tecnologia nas cidades 

de São Paulo, Campinas, Jaguariúna, Barueri, Mogi das Cruzes e Li-
meira (SP), além de uma vaga para Analista de Recursos Humanos. 
A empresa busca candidatos com experiência anterior na posição 
escolhida e com disponibilidade para atuar no local da vaga. Para se 
candidatar, os interessados devem enviar currículo para o endereço 
de e-mail recrutamento@artit.com.br, colocando a vaga de interesse 
no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail. O processo de 
seleção será feito com uma triagem inicial pelo RH e, em seguida, 
agendamento de entrevistas com os candidatos.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Ter um celular e não poder usá-lo fora de 
casa parece ser um absurdo. Mas, essa é a 

realidade para muitas pessoas que circulam pelas 
ruas da capital de São Paulo. A população tem 
medo de ser roubada e fazer parte das estatís-
ticas – e, os dados realmente são preocupantes. 
De acordo com informações da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) obtidas por meio da 
Lei de Acesso à Informação e veiculadas na 
imprensa, foram registrados 15 mil roubos de 
celulares em 2018 na Capital.

A maioria dos casos se concentra na região 
central da cidade, em que há grande circulação 
de pessoas e movimentação de comércio. Pelo 
levantamento de 2018 do órgão, o bairro que 
mais registrou roubos no período foi a Repú-
blica (3.288 ocorrências), seguido de Sé (1.730 
ocorrências) e Consolação (1.148 ocorrências).

O volume de pedestres se torna um atrativo para 
a ação de quem rouba ou furta os celulares que, 
dependendo do modelo, podem ser itens caros e 
que são facilmente vendidos pelos criminosos. “É 
muito importante que a pessoa que anda a pé por 
esses lugares fi que alerta para cuidados básicos 
com o aparelho que, por vezes, pode ter sido um 
investimento alto”, analisa o CEO da Kakau Segu-
ros, que faz seguros para smartphones, Henrique 
Volpi. “Os celulares são objetos que interessam 
os criminosos por serem fáceis de pegar e de 

SP registra 15 mil roubos de celular em 2018
repassar. Toda atenção é pouca nesses casos”.

 
Situação no Brasil

As ocorrências de roubo e furto infelizmente se 
repetem nas grandes capitais brasileiras – empresas 
de segurança estimam que mais de 60 aparelhos se-
jam roubados por hora em capitais como São Paulo 
e Rio de Janeiro. O cenário nacional também não é 
animador. Levantamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações, a Anatel, de 2017, mostra que 
mais de 9 milhões de celulares foram bloqueados 
naquele ano por conta da ação de criminosos e em 
casos que o usuário perdeu o aparelho. 

 
Como se prevenir contra roubo

- Regiões que têm grande volume de pessoas, 
como saídas de metrô, podem ser alvos para a 
ação dos bandidos. Redobre a atenção quando 
estiver passando por esses locais;

- Guarde o aparelho no bolso ou na bolsa de 
forma que ele não fi que exposto. Mantenha a 
atenção quando estiver andando pela rua;

- Se for necessário atender uma ligação ou 
mandar uma mensagem, procure fi car dentro de 
um estabelecimento comercial, de forma segura. 
Evite fazer isso no meio da rua ou na calçada;

- Faça uma cotação de seguro do smartphone, 
caso você sinta necessidade. Assim, você evita 
ter prejuízos.

Registro de roubos na Capital acende alerta: como se manter seguro e evitar roubo de celular em áreas apontadas como mais arriscadas
O que fazer se tiver o celular roubado

- No caso de roubo ou furto, é necessário 
que você tenha informações do aparelho. En-
tre elas, o IMEI, um número que identifi ca o 
aparelho. Ele pode ser acessado se você digitar 
no seu aparelho a sequência *#06# como se 
fosse fazer uma chamada. A sequência de 15 
números corresponde ao IMEI. Se você achar 
necessário, guarde-o por precaução;

- Faça um boletim de ocorrência a respeito 
do roubo ou do furto do seu celular. Com o do-
cumento em mãos, caso o aparelho seja usado 
para atividades ilícitas, você conseguirá provar 
que não estava com ele durante as ações;

- Bloqueie o aparelho. É preciso impedir que 
o criminoso ou a pessoa para quem ele vendeu 
consiga usar o smartphone. Ligue para sua 
operadora e bloqueie a linha e o IMEI;

- Ative a seguradora do smartphone. Essa etapa 
vale para quem tem seguro para o aparelho, uma 
forma de evitar prejuízos caso aconteça uma 
situação assim

- Apague os dados pessoais do celular remo-
tamente. Com o “FindMyDevice” ou o “Localizar 
Meu Dispositivo”, do Google, é possível rastrear 
o equipamento e eliminar as informações que 
constam nele. No caso de iPhone, é necessário 
deixar o “Buscar iPhone” ativado.

A expectativa da entidade é 
reunir mais de 5 mil par-
ticipantes credenciados 

em todo o mundo até o próximo 
dia 21. Promovida anualmente 
pela agência multilateral da 
ONU, a Conferência é uma opor-
tunidade de representantes dos 
Estados-Membros discutirem 
os futuros desafi os do trabalho, 
tentando antecipar problemas e 
encontrar soluções.  

Cada Estado-Membro é re-
presentado por dois delegados 
do governo, um delegado de 
empregadores e um de traba-
lhadores, além dos respectivos 
assessores. Os delegados de 
empregadores e trabalha-
dores são nomeados pelas 
organizações nacionais mais 
representativas e têm direito a 
voto. Membros de organizações 
internacionais e ongs também 
podem participar como obser-
vadores do evento, não tendo 
direito à fala ou a voto.

A delegação brasileira con-
tará com representantes da 
Secretaria do Trabalho do 

Oportunidade para que representantes dos Estados-Membros discutam os futuros desafi os do trabalho.

Para garantir a segurança 
dos pequenos, o transporte 
de bebês e de crianças até 7 
anos e meio deve ser feito em 
bebê conforto, cadeirinha 
ou assento de elevação. E 
sempre no banco de trás. 
Com o uso recorrente de 
aplicativos como Uber, sur-
ge entre os pais a dúvida: a 
regra vale também para esse 
tipo de transporte? O diretor 
de Educação deTrânsito do 
Detran-DF, Marcelo Granja, 
explica que o previsto em lei 
é que veículos de aluguel e 
de transporte coletivo estão 
livres de seguir essa regra. 

“Táxi e Uber hoje não pre-
cisam usar os equipamentos 
de segurança. Esses veículos 
de aluguel e ônibus de trans-
porte coletivo não precisam 
ter essas adaptações”. Ape-
sar de não haver a obrigato-
riedade na lei, os pais devem 
sempre dar preferência a 
transportar as crianças nos 
dispositivos adequados que 
garantem maior segurança. 
“Até 1 ano, o bebê tem uma 
fragilidade muito grande, 
não consegue sentar. Os 

Os pais devem transportar as crianças nos dispositivos 

adequados que garantem maior segurança.
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Conferência internacional da 
OIT discute futuro do trabalho
No ano em que comemora 100 anos de sua criação, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
realiza sua 108ª conferência, em Genebra

Ministério da Economia e do 
Itamaraty; de todas as centrais 
sindicais de trabalhadores e de 
confederações de empregado-
res. A comitiva governamental 
será chefi ada pelo secretário 
de Trabalho, Bruno Dalcolmo. 
A empresarial será coordenada 
pela Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro (CNF), e a 
dos sindicatos de trabalhado-
res, pela Força Sindical.  

Considerado um fórum onde 
questões sociais e trabalhistas 
de importância para o mundo 
inteiro são debatidas, a con-
ferência é um espaço para a 
proposição da elaboração e 

adoção de normas internacio-
nais de trabalho. Seus mem-
bros também supervisionam a 
implementação de convenções 
e recomendações em nível 
nacional e vota resoluções que 
fornecem orientação para a po-
lítica geral e atividades futuras 
da OIT (ABr).

Detran explica transporte de 
bebês em veículos de aluguel

dados indicam o risco de um 
bebê estar no colo dos pais 
e em situações de frenagem 
poderem ser arremessados”, 
diz Marcelo. 

Nos demais veículos, é obri-
gatório usar os equipamentos 
de segurança até os 7 anos e 
meio. A partir daí, até os 10 
anos, a criança já pode usar 
apenas o cinto de segurança, 
mas continua sendo transpor-
tada no banco de trás. Após os 
10 anos, pode passar para o 
banco dianteiro.

Dados da organização 
‘Criança Segura’ mostram 
que, quando usados de forma 
adequada, os dispositivos de 
segurança reduzem em até 
71% o risco de morte em caso 
de colisão. 

A Organização Mundial da 
Saúde cita a falta do uso dos 
dispositivos de retenção para 
crianças entre os três prin-
cipais fatores de risco para 
acidentes de trânsito para 
essa faixa etária. Os outros são 
velocidade e distrações (ABr).

Ferrari recorre de 
punição contra 
Vettel no Canadá

A Ferrari entrou com um 
recurso contra a punição que 
tirou a vitória de Sebastian 
Vettel no Grande Prêmio do 
Canadá, no último domingo (9).

Os comissários de prova 
acrescentaram cinco segundos 
ao tempo de corrida do alemão 
por ele ter espremido Lewis 
Hamilton ao retornar à pista 
após uma escapada na grama. 
Com isso, o britânico ficou 
com o primeiro lugar, à frente 
de Vettel.

"Acho que ele não poderia ter 
feito nada de diferente do que 
fez, por isso decidimos apelar 
contra a decisão", disse o chefe 
de equipe da Ferrari, Mattia 
Binotto. A punição enfureceu o 
tetracampeão mundial, que não 
queria sequer subir ao pódio.

"Estou irritado, porque hoje 
a Mercedes tinha um ritmo de 
corrida mais rápido, mas nós 
cruzamos a linha de chegada 
em primeiro", disse o alemão 
no último domingo. "Eu estava 
saindo da grama, e os pneus 
estavam sujos, queria apenas 
manter o carro na pista, não 
podia ter feito outra coisa", 
acrescentou. O público também 
não gostou da punição e che-
gou a vaiar Hamilton no pódio 
(ANSA).


