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OPINIÃO
A revolução na 
relação entre

varejo e publicidade 
Até 20 anos atrás, 

divulgar sua marca 

e oferta ao público 

era uma vantagem de 

poucos

As empresas tinham raras 
e caras opções de mí-
dia - com espaços que 

podiam custar milhões e, logo, 
eram exclusivos das grandes 
companhias. Além disso, o 
modelo de divulgação era de 
um para muitos e de difícil 
mensuração. Tudo isso muda 
nos anos 2000 com a chegada 
da mídia de performance do 
Google. 

O modelo de anúncio alta-
mente segmentado, com ver-
bas iniciais irrisórias, colocou 
o mundo da publicidade de 
cabeça para baixo. Agências 
fecharam as portas porque não 
souberam como comprovar 
resultados. Pequenos negócios 
cresceram exponencialmente 
ao mostrar seu produto para 
quem estava buscando exata-
mente pela solução que eles 
tinham a oferecer. 

Agora, menos de duas déca-
das depois, estamos vendo uma 
nova revolução na publicidade: 
a mídia programática, uma for-
ma automatizada e efi ciente de 
comprar espaços publicitários 
na internet. Diferente dos pro-
cessos tradicionais, a compra 
de mídia é feita diretamente 
via software, muitas vezes em 
tempo real. 

Os dados gerados permitem 
anúncios muito segmentados, 
que olham o perfi l do usuário e 
cada momento na jornada de 
compra. Esse modelo permite 
mais transparência nos dados e 
que o processo seja otimizado 
constantemente em tempo 
real, agilizando a tomada de 
decisões. O resultado para as 
marcas? Ter seus anúncios 
veiculados em sites relevantes, 
com um preço justo e impac-
tando o consumidor certo. 

A mídia nativa chega junto 
desse contexto e com força 
transformadora ao e-commer-
ce, pois faz dos Marketplaces 
canais de publicidade alta-
mente rentáveis. O modelo de 
“anúncios que têm a mesma 
função e formato das mídias 
onde aparecem” não é novo. 
Já explorado no Facebook 
(com seus posts patrocinados) 
e, no próprio Google, eles 

nasceram da necessidade de 
canais digitais de alto tráfego 
monetizarem seus espaços 
mais nobres. 

A novidade fi ca por conta da 
adoção do formato pelo varejo. 
Sites que, ao longo dos anos, 
construíram reputação e, logo, 
atraem milhões de visitantes 
em busca de ofertas online, 
primeiro se transformaram em 
vitrines digitais com o modelo 
de Marketplace e, agora, pas-
sam a faturar também como 
publishers, oferecendo espa-
ço de alto valor para outros 
varejistas. 

Dessa forma, o usuário 
mantém a navegação no site 
e aumenta as chances de con-
versão não só para o produto 
clicado inicialmente, mas para 
outras ofertas relacionadas, 
resultando em um incremento 
no ticket médio. No exterior, 
Amazon e Alibaba desenvolve-
ram tecnologias próprias para 
comercializar espaço publici-
tário em seus sites. 

A gigante norte-americana, 
só em 2018, divulgou fatura-
mento de 

US$ 10 bilhões com anúncios 
online, o que faz da empresa 
de Jeff Bezos um player capaz 
de competir de igual para 
igual com Google e Facebook 
no mercado de publicidade 
digital americano. Já a mega 
varejista chinesa, é, segundo a 
eMarketer, o maior vendedor 
de anúncios digitais do mundo. 
Com receita de publicidade 
estimada em US$ 20 bilhões 
em 2018. 

Aqui no Brasil, esse novo mo-
delo começa a ser explorado, e 
ele não só multiplica as vendas 
dos sellers de shoppings virtu-
ais ao anunciar em posições 
privilegiadas, mas também 
transforma o negócio de Ma-
rketplace nacional. Varejistas 
tradicionais como Magazine 
Luiza já apostam nesse modelo 
e, nesse novo cenário, o para-
digma da publicidade online 
para o varejo está mudando. 

O vendedor deixa de ser 
um simples advertiser e os 
Marketplaces se tornam mui-
to mais do que um shopping 
center, aumentando a receita 
do mercado varejista ao se 
transformarem em um grande 
ativo publicitário. 

(*) - É gerente de Mídias Nativas
da Linx Digital.

João Werner (*)
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News@TI
Quectel celebra resultados no Futurecom 2019
@A Quectel Wireless Solutions, principal fornecedor global de 

módulos de celular e GNSS, celebra os resultados obtidos no 
Futurecom 2019. Para a 21a edição do evento, a Quectel levou um 
amplo portfólio de produtos, que abrange as mais recentes tecnologias 
sem fi o de 5G, LTE / LTE-A, CatM / NB-IoT, HSPA (+), GSM / GPRS 
e módulos GNSS. A empresa apresentou  ao público visitante, em 
conjunto com seus parceiros, soluções para iluminação, telemetria 
de água, telemetria agrícola SoftSIM (simcard dentro do módulo) e 
Módulo Android (https://www.quectel.com/).

Sankhya expande atuação em São Paulo
@O estado de São Paulo é uma das principais apostas da Sankhya 

- fornecedora de sistemas de gestão (ERP) e pioneira ao lançar 
o conceito de EIP (Enterprise Intelligence Platform), para ampliar 
ainda mais suas vendas. Prova disso é que a empresa está inaugu-
rando mais duas unidades de negócio na zona sul da capital paulista. 
Juntas, as unidades devem somar cerca de 50 novos clientes e 30 
funcionários até o fi nal deste ano. “É um estado rico em oportunida-
des e queremos atuar de forma cada vez mais forte com unidades de 
negócios localizadas em regiões estratégicas”, afi rma Breno Riether, 
Diretor Nacional de Marketing e Vendas na Sankhya. Atualmente, a 
companhia soma 31 unidades em todo o Brasil, e nove unidades no 
estado, das quais cinco delas estão na grande São Paulo.

Embratel lança solução com uso de robôs para 
automatizar tarefas
@A Embratel anuncia esta semana o lançamento de um sistema de 

Automação Robótica de Processos. Batizado como RPA Embratel, 
atua como uma força de trabalho virtual, com robôs capazes de automatizar 
processos repetitivos, permitindo que funcionários se dediquem a ativida-
des mais estratégicas. Trata-se de um sistema interessante para empresas 
de todos os tamanhos, pois informatiza ações rotineiras e operacionais 
que podem ser executadas por máquinas (www.embratel.com.br/rpa).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

UFSCar desenvolve aparelhos 
ortopédicos com custo até 80% menor

Além de mais barata, tecnologia agiliza o processo de produção das órteses

Uma parceria entre a equipe Enactus 
da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e a Unidade Saúde 

Escola (USE) da Universidade busca o de-
senvolvimento de órteses para os membros 
inferiores que sejam mais baratas, produ-
zidas em menor tempo e melhor ajustadas 
às necessidades dos pacientes. Esses equi-
pamentos servem para evitar que lesões 
e defi ciências progridam. Atualmente, o 
custo de uma órtese deste tipo varia de R$ 
1 mil até R$ 5 mil. Por meio da tecnologia 
desenvolvida na Universidade esse custo 
chega a ser até 80% menor.

A Reitora da Universidade, Profa. Dra. 
Wanda Hoffmann, conversou com partici-
pantes do Enactus e da USE/ UFSCar que 
vêm atuando no apoio às mães e crianças 
atendidas pela Universidade, bem como 
desenvolvendo equipamentos ortopédi-
cos a baixo custo. Durante a conversa, os 
participantes do projeto comentaram que 
a ideia surgiu a partir da constatação de 
que há grande procura por órteses para os 
membros inferiores (palmilha ortopédica, 
bota corretiva, joelheiras etc) nos centros 
de atendimento à saúde do município de 
São Carlos. No entanto, na cidade não há 
fabricantes desses equipamentos, o que 
impacta nos custos, no tempo de produção 
e entrega aos pacientes.

Nesse contexto, a equipe de trabalho 
observou que, devido ao tempo de fa-
bricação, crianças que precisavam dos 
equipamentos com 4 anos e recebiam aos 
5 anos já não podiam utilizá-los por terem 
crescido. Assim, o equipamento precisava 
ser reajustado, resultando em maior tempo 
da criança sem a correção proporcionada 
pela órtese. 

A tecnologia que vem sendo desenvolvi-
da na UFSCar tem como base procedimen-
tos europeus e a utilização de poliuretano, 
material que permanece em fase líquida 
por 4 minutos e, ao longo das 24 horas 
seguintes, torna-se completamente rígido. 
Durante os 4 minutos em que o poliure-
tano está líquido é possível manuseá-lo a 
fi m de obter o formato necessário para a 
confecção da órtese.

Inovadora e adaptável às distintas ne-
cessidades, a tecnologia resolve questões 
de logística, transporte e tempo para ajus-
te dos equipamentos corretivos. A técnica 
com a utilização do poliuretano também 
pode ser compartilhada, resultando em 

Enactus/ UFSCar

empoderamento de comunidades vulnerá-
veis e incentivando o empreendedorismo 
social. 

Em estudo realizado no município de 
São Carlos constatou-se que há pessoas 
aguardando por órteses há pelo menos 4 
anos. Buscando mudar esta realidade, os 
estudantes e pesquisadores da UFSCar 
trabalham para expandir a produção de 
órteses a baixo custo a outros centros de 
saúde do município. Impactar a sociedade e 
transformar vidas é o objetivo do Enactus, 
que atua na cidade de São Carlos desde 
2013, e também da USE, cuja missão é 
formar e atender pessoas por meio da 
assistência interprofi ssional em saúde.

Apesar de comprar na loja ser um prazer 
para os brasileiros, as marcas de varejo de 
moda ainda não aproveitam todo o poten-
cial que uma boa experiência do cliente 
pode trazer. Essa é uma das conclusões 
do relatório A Vantagem da Experiência – 
Brasil, realizado pela Kantar com marcas 
de varejo de moda com presença no país.

O estudo entrevistou 2.785 consumi-
dores de 10 marcas e constatou que os 
ambientes de varejo, on-line e off-line, 
sã o mais do que um local para comprar 
mercadorias, sã o onde as pessoas socia-
lizam, exploram, relaxam e se conectam. 
E os brasileiros valorizam as experiências, 
principalmente os jovens: 52% dos millen-
nials preferem gastar em experiências do 
que em bens materiais.

Já as marcas de moda de varejo estã o 
trabalhando para atender melhor a essas 
necessidades em experiência do cliente 
em constante evoluç ã o. Elas tê m pontos 
fortes a seu favor: clientes experientes no 
uso de smartphones, altamente engajados 
nas mí dias sociais e dispostos a gastar nas 
mais recentes tendências da moda.

Por outro lado, os clientes nã o estã o satis-
feitos com o atendimento na loja – apenas 
23% dos consumidores brasileiros acreditam 
que as lojas das marcas que frequentam são 
centradas no cliente -, suspeitam de paga-
mento online e ainda desejam a gratifi caç ã o 
instantâ nea de fazer compras offl ine.

O estudo conclui que as marcas que 
são centradas nos clientes trazem mais 
satisfação e vendas: aquelas com um aten-
dimento rápido têm 3,6 vezes mais clien-
tes satisfeitos e eles estão 2,4 vezes mais 
dispostos a comprar produtos adicionais. 
Elas também crescem mais. Segundo o 
estudo Mastering Momentum, também da 
Kantar, marcas que excedem altamente 
as expectativas dos consumidores em 
experiência crescem mais de 247%.

Aprendizados para empresas que 

querem melhorar sua CX

O relatório sobre da Kantar também lista 
alguns aprendizados que podem ajudar 
marcas a serem mais centradas em seus 
clientes:

 1. Comunique uma promessa diferen-
ciada de marca;

 2. Inspire seus clientes por meio das 
redes sociais;

 3. Promova a inclusão, celebrando a 
diversidade;

 4. Crie emoções positivas durante a 
experiência dentro da loja;

 5. Desenvolva aqueles aspectos espe-
cífi cos da experiência da compra 
online.

“Para aumentar o valor vitalí cio do 
consumidor, as marcas devem aumentar 
a fidelidade por meio de experiê ncias 
emocionalmente envolventes, orienta-
das pela promessa da marca”, afirma 
Juliana Honda, líder de CX da divisão 
Insights da Kantar Brasil. “Para além 
dos descontos, é preciso oferecer 
benefí cios e experiê ncias satisfató rias. 
As marcas de moda no Brasil precisam 
alcanç ar essa vantagem, já  que que 
esses elementos vã o se tornar cada vez 
mais importantes enquanto a economia 
cresce.”

52% dos millennials brasileiros preferem gastar 
em experiências do que em bens materiais
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A visão sofre as consequências das novas 
tecnologias. Televisores em HD, smartphones, 
Ipads. A lista de aparatos eletrônicos que 
fazem parte da vida das pessoas é imensa. 
E os impactos na saúde dos olhos também. 
Principalmente no caso das crianças, fi car 
tempo demais na telinha pode fazer muito 
mal, em longo prazo. “Já existem estudos que 
mostram um aumento exponencial dos casos 
de miopia, caracterizando uma epidemia. O 
dano acontece porque ao usar muito o foco 
para a visão de perto, os olhos passam a ter 
difi culdade de fazer o foco para longe, com o 
passar do tempo. E essa condição pode ser 
permanente”, explica o oftalmologista do 
Hospital CEMA, Omar Assae.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
já considera a miopia a epidemia do século. 
Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), cerca de 20% das crianças em idade 
escolar apresentam algum problema na visão. 
Estima-se que até 2050 metade da população 
mundial será míope. Porém, a prevalência das 
telas na vida das pessoas é uma realidade ir-
remediável. Então, o que fazer para preservar 
a saúde dos olhos, mesmo em meio a tanta 
tecnologia?

“Existe um uso considerado seguro. Tanto 
a Associação Americana de Pediatria quanto 
a Sociedade Brasileira de Pediatria têm reco-
mendações sobre isso. O mais importante é 
saber escolher um conteúdo de qualidade e 

adotar limites consistentes para as crianças que 
usam mídias digitais”, orienta o especialista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP), o mais indicado, de acordo com a faixa 
etária é:

• Crianças menores de 2 anos: O 
recomendado é evitar que crianças tão 
pequenas sejam expostas passivamente 
às telas de todo tipo;

• Crianças entre 2 e 5 anos: O tempo 
de exposição deve ser de, no máximo, 1 
hora por dia, com conteúdo de qualidade 
e supervisionado pelos pais;

• Crianças a partir de 6 anos: No 
máximo 2 horas por dia, também com 
supervisão.

Crianças e telas - A explicação por trás da epidemia de miopia


