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OPINIÃO
As maiores farsas 

do marketing digital 
O marketing digital, há 

anos, vem crescendo

O que antes era um diferen-
cial para empresas, hoje é 
quase obrigação para que 

elas não fracassem no mercado 
cada vez mais competitivo. 

As aplicações em setores como 
o comércio eletrônico e produ-
tos são óbvias, mas os efeitos 
desse investimento também são 
notados em outras categorias, 
como serviços, experiências e 
consumo. 

No entanto, como em muitos 
outros negócios, existem opor-
tunistas e pessoas que exploram 
a necessidade dos negócios 
para abocanhar as gordas fatias 
dos orçamentos destinadas à 
comunicação. Um dos efeitos 
evidentes e negativos da de-
manda que a internet criou para 
as empresas foi, por exemplo, 
o surgimento das agências de 
marketing digital, que seguem 
processos atrasados e fracas-
sados de execução. 

Esse modelo de trabalho, 
como alertou o ex-diretor de 
marketing da Coca-Cola Com-
pany Sérgio Zyman no livro “O 
Fim do Marketing como Nós 
Conhecemos”, deixou de fun-
cionar. As agências estão mais 
preocupadas em ganhar prêmios 
do que em realmente entregar 
resultados efetivos para seus 
clientes. 

A metodologia do “fazer por 
fazer” não tem vez no momento 
que estamos vivendo. Um agen-
ciador, como a própria palavra 
diz, é a fi gura que intermedia 
o negócio entre duas pontas. 
Nesse caso, entre o produto e 
a mídia. 

Na visão desse tipo de marque-
teiro, o importante não é o que o 
cliente precisa, mas, sim, o que 
é mais lucrativo para a própria 
agência. O lobby existente no 
setor potencializa o confl ito de 
interesses e degenera o sistema 
progressivamente. Além disso, 
essas agências digitais não agen-
ciam necessariamente mídia, 
como as de publicidade fazem, 
mas ferramentas de marketing. 

É preciso, então, fazer a di-
ferenciação da entrega pura de 
produtos - como posts em redes 
sociais, imagens, campanhas - de 
resultados reais e mensuráveis. 
No ambiente de hoje, o mais im-

portante para grande parte das 
empresas é o retorno palpável e 
perceptível do investimento que 
ele fez. Essas agências podem 
tentar ignorar, mas a geração de 
leads, a conversão, a venda e o 
faturamento são fundamentais 
para a empresa continuar em pé. 

No entanto, em outro ex-
tremo dessa vertente, estão 
os negócios especializados em 
marketing que promovem a 
garantia de resultados a todo 
custo. Independente do con-
texto, região, condições socio-
culturais e outras condições 
peculiares, é irreal se certifi car 
que a estratégia adotada vai 
funcionar. Independentemente 
da quantidade e assertividade de 
estudos, análises e apontamen-
tos, a venda, no fi m das contas, 
é uma questão humana. 

Responsabilizar-se pela en-
trega desses resultados é como 
garantir que um time especí-
fi co vai ganhar o campeonato 
de futebol. Ele pode ter os 
melhores jogadores, o melhor 
técnico e a torcida a favor, mas 
é impossível controlar o que o 
seu oponente vai fazer dentro 
das quatro linhas. Por isso, as 
fórmulas prontas de marketing 
são tão efi cientes e verossímeis 
para o negócio como as teorias 
de terra plana e a negação do 
aquecimento global. 

Não existem procedimentos 
incontestáveis no relacionamen-
to com pessoas. Máquinas são 
previsíveis, pessoas são incalcu-
láveis e incertas. O que se deve 
fazer é implementar processos, 
criar soluções, analisar os nú-
meros e conceber melhorias que 
ajudem a aumentar a chance de 
sucesso. O marketing digital, 
quando desenvolvido nessas 
condições, costuma superar 
todas as expectativas. 

É preciso entender que o 
marketing digital funciona e, 
quando bem realizado, pode 
alavancar uma empresa pequena 
de venda de livros no maior con-
glomerado do mundo. Porém, a 
atividade demanda responsabili-
dade, competência, organização 
e uma estratégia efetiva. 

Ninguém pode se aproveitar 
da falta de conhecimento do 
cliente para entregar promes-
sas inalcançáveis ou resultados 
improdutivos. 

(*) - É CEO da V4 Company.

Dener Lippert (*)  
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News@TI
Certifi cação de data centers

@Na América do Sul, a TÜV Rheinland, líder global em serviços 
de testes, inspeção e certifi cação, oferece aos mercados da Ar-

gentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru a certifi cação de data centers 
nível TR3, que tem como foco atestar que a infraestrutura instalada 
permite a realização de qualquer atividade planejada localmente, sem 
interromper a operação. A certifi cação de data centers tem caráter 
voluntário e é válida mundialmente. As atividades conduzidas são 
baseadas na norma ANSI/TIA 942, atendendo a ISO 27001/27002 e 
requisitos que atendam à legislação e às especifi cações operacionais 
de cada país (go.tuv.com/certifi cacaodedatacenters).

GolCam

@É um equipamento que une reconhecimento facial com teleme-
tria e veio para revolucionar a forma como os gestores de frota 

fazem a gestão de identifi cação e comportamento dos condutores. As 
funções de tracking (rastreamento) e excesso velocidade se fazem 
presente nesse modelo de equipamento. Ah, alerta de velocidade 
máxima excedida em pista seca também marca presença. ao ligar a 
ignição do veículo, o equipamento faz a captura de imagens e indica, 
no golfl eet, quem é que está ali dirigindo aquele veículo. Além dos 
relatórios de utilização, o gestor passar a ter certeza em relação a 
quem foi o condutor que cometeu uma infração. Ajuda demais na 
hora de realizar auditorias na operação.

Sebrae realiza Circuito de Investimento
em São Paulo

@O Sebrae encerra, nos próximos dias 30 e 31 de outubro, em São 
Paulo, as ações do projeto Capital Empreendedor em 2019. A 

iniciativa tem como objetivo preparar empreendedores de pequenos 
negócios inovadores para o processo de negociação com investidores, 
por meio de workshops e mentorias que habilitam os empresários 
a entender a lógica e os mecanismos do mercado de investimentos 
de risco. O Circuito de Investimento, última etapa do Projeto Ca-
pital Empreendedor, é o momento no qual os 30 empreendedores 
selecionados e preparados ao longo do ano, terão a oportunidade de 
apresentarem seus negócios a investidores de risco de todo o Brasil. 
O objetivo é iniciar um relacionamento que pode resultar em investi-
mentos. A programação contará ainda com palestras de autoridades 
e profi ssionais do setor.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Plataformas digitais e novas 
oportunidades para

o mundo dos negócios
Aproximar clientes e ofertas sempre foi uma ação essencial para empresas em busca do sucesso. Mas os 
avanços tecnológicos das últimas décadas vêm transformando profundamente os modelos de negócios e 
aumentando a relevância de estratégias digitais para oferecer mais conveniência aos consumidores

Romulo Cioffi   (*)

Hoje, soluções como Uber, Netfl ix e 
Amazon, entre tantas outras, estão 
redefi nindo o conceito de conexão 

entre clientes e serviços, colocando oportu-
nidades à disposição de todos com poucos 
cliques, de forma ágil e direta.

Graças à existência de ferramentas e 
soluções avançadas, as grandes marcas 
podem estar em qualquer lugar, usando tec-
nologia de ponta para encontrar, entender 
e atender seus consumidores. O fato é que, 
sem dúvida, estamos na era das plataformas 
digitais, com aplicativos orientados à alta 
disponibilidade das transações. Podemos 
organizar viagens, fazer pedidos de comida 
e até mesmo comprar um carro por meio 
de soluções virtuais sem ao menos sair de 
casa. Em síntese, o que antes fazíamos em 
um shopping center ou em uma loja, agora 
está disponível na palma de nossas mãos.

Tudo isso é possível graças a uma série 
de inovações, possibilitadas principalmente 
pela melhoria na infraestrutura de conexão 
à Internet, a popularização dos dispositivos 
móveis e o desenvolvimento de conceitos 
como Computação em Nuvem e Big Data 
- que estão ampliando a disponibilidade de 
informações e as oportunidades de gestão 
para organizações de todos os segmentos.

Do mesmo modo, os avanços tecnológicos 
têm sido fundamentais para simplifi car a 
experiência de compra e o atendimento 
aos consumidores, tornando as plataformas 
(e os negócios) digitais mais relevantes e 
efi cazes do ponto de vista dos clientes. A 
evolução está permitindo, portanto, que 
as companhias sejam capazes de entender 
como melhorar seus serviços, otimizando 
o valor de suas ofertas de forma persona-
lizada.

É essa capacidade que coloca as plata-
formas digitais em destaque no cenário 
atual, como um dos grandes exemplos de 
atuação corporativa na economia global. 
Elas possibilitam a criação prática de negó-
cios em grande escala, em um movimento 
que, entre outras questões, tem permitido 
o crescimento vertiginoso do e-commerce 
em todo o mundo, ampliando o potencial 
e a rentabilidade das marcas.

Outro benefício dessas ferramentas é 
gerar redução de custos e melhor aprovei-
tamento do tempo das equipes, na medida 
em que possibilitam um gerenciamento 
mais efetivo de todas as etapas de opera-

ção e a análise estratégica de informações 
para uma tomada de decisão mais ágil e 
assertiva.

Vale salientar que as plataformas digitais 
não são aliadas somente das vendas e lojas 
virtuais. Embora essas ferramentas sejam 
essenciais para impulsionar os negócios 
relacionados ao comércio eletrônico, a 
verdade é que também podem ser bas-
tante importantes para agregar valor à 
experiência geral das marcas, conectando 
diferentes públicos e equipes. É possível, 
entre outros exemplos, criar plataformas 
que otimizem a prestação de serviços e 
o gerenciamento interno das equipes, 
desenvolvendo um ambiente integrado 
e altamente conectado entre todos os 
públicos e times de uma operação.

Seja qual for o foco da plataforma, o fato é 
que o sucesso de uma aplicação desse tipo 
depende da capacidade de atrair, reter e 
satisfazer clientes e fornecedores de forma 
adequada. Em uma época totalmente de-
pendente da tecnologia, isso signifi ca que 
é imprescindível que as empresas foquem 
seus esforços na seleção e contratação de 
recursos de TI que garantam alta dispo-
nibilidade, efi ciência e praticidade. Além 
disso, é desejável que as plataformas sejam 
customizáveis, de forma que as companhias 
possam adaptar funcionalidades às suas 
necessidades de negócios. É fundamental, 
ainda, buscar opções seguras e estáveis, 
que não atrapalhem a experiência de uso 

https://www.mariaaugusta.com.br/plataformas-digitais/

e não coloquem em risco a integridade dos 
dados dos consumidores.

As organizações precisam contar com 
parceiros preparados para apoiar esse passo 
importante de sua jornada de transformação 
digital, buscando fornecedores que tenham 
capacidade de entender seus objetivos de 
negócios e suas necessidades, atuando des-
de o desenho do projeto e acompanhando 
todo o seu desenvolvimento, com oferta de 
consultoria, monitoramento e análise cons-
tante dos resultados obtidos. Considerando 
a atual dinâmica do mercado, é indicado que 
as empresas possuam parceiros que adotem 
um modelo moderno de organização, com 
squads distribuídos e capacidade de manter 
um fl uxo contínuo de entregas para gerar 
real valor às operações.

Os clientes, em qualquer período da histó-
ria, irão sempre buscar produtos e serviços 
de empresas que ofereçam a melhor jornada 
de consumo, e todas as organizações podem 
extrair proveito da tecnologia para entregar 
conveniência, praticidade e experiências 
inesquecíveis aos seus públicos. Mas, para 
isso, os líderes precisam tomar as decisões 
corretas, selecionando com sabedoria quais 
inovações podem agregar valor real às suas 
operações. Somente assim serão capazes de 
aproveitar todo o potencial das plataformas 
digitais e as novas oportunidades que trazem 
para o mundo dos negócios.

(*) É Vice-Presidente de Operações
da Squadra Tecnologia.

As compras pela internet mantêm a tra-
jetória de alta no Brasil. Um levantamento 
realizado pelo Compre&Confi e, empresa 
de inteligência de mercado focada em 
e-commerce, mostra que o faturamento 
com as compras on-line no terceiro trimes-
tre foi de R$ 18 bilhões, alta de 23% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
A cifra também representa aumento de 
12% em relação ao trimestre anterior.

De acordo com a companhia, a alta ex-
pressiva tem dois motivos: as promoções 
da Semana do Brasil e o Dia dos Pais. 
Somados, esses dois efeitos representam 
27% do faturamento do trimestre.

As categorias que geraram maior fa-
turamento no período foram: Telefonia 
(responsável por 15% da cifra atingida), 
Eletrodomésticos e Ventilação (12%), 
Entretenimento (11%), Moda e Acessó-
rios (9%) e Informática e Câmeras (9%).

 “O segundo semestre já tende a ser 
mais movimentado para o varejo, com 
a Black Friday e o Natal, datas tradicio-
nais cujo tráfego traz resultados para o 
ambiente do e-commerce também. A di-

ferença este ano foi que esse movimento 
começou mais cedo com as promoções 
realizadas pela Semana do Brasil e Dia 
dos Pais, fortalecendo a relação dos 
consumidores com o varejo digital”, 
afi rma André Dias, diretor-executivo do 
Compre&Confi e.

Ao todo, foram realizados 45 milhões de 
pedidos de compras via internet durante o 
terceiro trimestre, alta de 25% em relação 
ao mesmo período do ano passado e de 
12% em relação ao segundo trimestre.

A maior parte dos pedidos foi feita por 
consumidores entre 36 e 50 anos (34%), 
seguidos por compradores entre 26 e 35 anos 
(33%) e pelos mais jovens, de até 25 anos 
(19%). Os consumidores acima de 51 anos 
fi cam em quarto lugar, com 14% das compras.

As categorias com maior volume de 
compras foram: Moda e Acessórios (res-
ponsável por 17% do total de pedidos), 
Entretenimento (12%), Beleza, Perfuma-
ria e Saúde (10%), Artigos para a Casa 
(6%) e Telefonia (6%).

E-commerce fatura R$ 18 bilhões no terceiro trimestre, alta de 23%
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