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Como fazer o 
marketing da sua 
empresa em 2020

É de praxe, final de ano 
é o momento de fazer e 
refazer planos

Alguns fazem meta para 
emagrecer, outros para 
fazer aquela festa de 

casamento, muitos pensam 
em juntar dinheiro para aquela 
tão desejada viagem; e, claro, 
existem aqueles que querem 
tirar do papel o projeto para 
empreender. Como um grande 
número de desempregados - 13 
milhões, segundo o IBGE -, 
cresce também o número de 
pessoas que desejam ser donas 
do próprio negócio. 

São os chamados empreen-
dedores modernos, que encon-
traram na necessidade uma 
oportunidade de negócio. Sei 
que são muitas as dificuldades 
que surgem nessa hora - na 
verdade, em todas!  “O que 
eu tenho de fazer para minha 
marca ser destaque? Conheço 
o meu público-alvo? Quais são 
as necessidades dele? Quanto 
o cliente está disposto a pagar 
pelo meu serviço ou produto?”, 
são só algumas perguntas 
constantes. 

Não precisamos ver números 
e pesquisas para saber que 
o mercado digital é um dos 
que mais cresce no mundo. É 
também considerado o melhor 
ambiente de rentabilidade para 
o empreendedor moderno. 
Então, é preciso entender a im-
portância da tecnologia como 
aliada aos negócios. Sendo 
assim, o marketing digital deve 
fazer parte desde o processo 
criativo até a prática. 

Para tanto, apostar no de-
senvolvimento de sites é 
crucial. Ter uma página é uma 
exigência para quem quer ob-
ter destaque e a preferência 
na escolha dos clientes. É a 
ferramenta ideal para tornar a 
empresa acessível a qualquer 
pessoa que queira conhecê-la 
melhor, pois lá é o espaço que 
contém informações impor-
tantes, como segmento do 
negócio, produtos ou serviços 
oferecidos. 

Vou listar cinco etapas para 
um bom plano de marketing: 
 1) Objetivos - Nessa pri-

meira fase, você determi-
na suas metas: aumento 

de vendas, reconheci-
mento de marca; reco-
nhecimento de produtos 
e serviços; e/ou amplia-
ção da atuação online na 
internet. 

 2) Perfil do Público-
-Alvo - Para a definição 
da persona, você tem 
de considerar todas as 
características que seu 
cliente tem, como: de-
sejos, medos, hobbies, 
interesses, desafios, pre-
ocupações, relação fami-
liar, faixa salarial. Quanto 
mais você conhece seu 
público, mais fácil fica 
para oferecer uma solu-
ção. 

 3) SEO - A primeira coisa 
que qualquer pessoa faz 
quando tem desejo ou 
dúvida sobre um produto 
é pesquisar na internet. 
Para ser encontrado, uma 
boa técnica é o SEO — 
sigla para otimização de 
mecanismos de busca. 
São ferramentas e téc-
nicas para colocar o seu 
site entre os primeiros 
resultados do Google 
quando palavras-chave 
específicas são pesqui-
sadas. 

 4) Marketing de Conte-
údo - O marketing de 
conteúdo é uma forma 
eficiente de melhorar 
o seu SEO, mas ele vai 
muito além disso. Esse 
modelo de marketing tem 
o objetivo de produzir 
material como blog posts, 
e-books e artigos que 
sejam relevantes para a 
sua persona, eduquem e 
informem o público sobre 
assuntos relacionados ao 
que sua empresa oferece. 

 5) Redes Sociais - As redes 
sociais criaram uma nova 
dinâmica entre marcas e 
clientes, e sua persona 
vai querer se relacionar 
com a sua loja como se 
fizesse parte de sua rede 
de amigos. Portanto, não 
deixe perguntas sem res-
ponder e interaja o máxi-
mo possível sem parecer 
uma marca invasiva. 

(*) - É co-fundador e CEO da iugu, 
primeira plataforma online para 
automação financeira do Brasil.

Patrick Negri (*) 

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Ro-
mério Damascena. Impressão: LTJ Gráfica Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: André do Val, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Startups dividem experiências com futuros 
empreendedores

@Ter um negócio próprio ou uma startup talvez seja o sonho de 
muitos brasileiros que buscam o empreendedorismo, porém 

se manter no mercado e crescer pode não ser uma tarefa tão fácil. 
Mesmo com conhecimento do mercado e profissionalismo na área em 
que se busca investir, a grande maioria das startups acabam ficando 
pelo caminho. Há três anos, o Programa de Aceleração Visa investe e 
desenvolve o empreendedorismo e novas soluções para o mercado. As 
empresas recebem mentorias de executivos, têm a oportunidade de ir 
ao Vale do Silício revisar sua estratégia de negócio, fazer benchmark, 
além de validar se a solução criada por eles pode ser internacionalizada 
(www.visa.com.br).

Qintess chega ao mercado para unificar as 
operações do Grupo Cimcorp e Resource

@Fruto da integração do Grupo Cimcorp e da Resource, a Qintess 
nasce da obsessão de servir aos clientes criando valor real e 

compartilhando a visão de como a transformação digital pode criar 
um mundo melhor, mais sustentável, socialmente inclusivo e ético. 
Considerada a etapa mais avançada desde a união das duas empresas, 
a iniciativa tem como objetivo potencializar as ofertas já entregues 
por ambas ao mercado brasileiro e internacional, reforçando seu po-
sicionamento como uma empresa digital que, através do talento das 
pessoas e da tecnologia, pode entregar uma experiência excepcional 
a seus clientes. “A criação da nova marca faz parte de uma série de 
iniciativas estruturadas pelo Grupo, que ao longo dos últimos 8 anos, 
atuou por meio de aquisições de empresas como Getronics Brasil, 
Sopho e Damovo para diversificar seu portfólio de infraestrutura, 
conectividade, workspace e multicloud”, explica Nana Baffour, 
Presidente e CEO da Qintess. “A aquisição da Resource, em junho 
deste ano, coroou essa estratégia e trouxe para o nosso portfólio toda 
a competência de Apps, inovação e soluções de negócio. Agora, a 
Qintess nasce para levar essas ofertas de forma integrada, inteligente 
e inovadora ao mercado”, conclui (www.qintess.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Tendências em Telecom para 2020
Calos Eduardo Sedeh (*)

E desde o dia 1º de maio de 1995, quando pela 
primeira uma conexão à internet aconteceu 
no Brasil, o mercado não parou de evoluir. 

Desde então, mundialmente, vimos nascer a in-
dústria "ponto com" e sua bolha estourar - entre 
1999 e 2000. Após isso, o setor inteiro foi encarado 
com ceticismo, até o começo dos anos 2010, onde a 
partir daí, a economia passou a ser profundamente 
transformada pelas empresas de tecnologia.

Várias indústrias foram impactadas, com 
destaque para mobilidade urbana, educação, 
viagens, serviços financeiros, entre outros se-
tores que, por meio de empresas de tecnologia, 
essencialmente, ligadas à infraestrutura de 
telecomunicações, vêm experimentando novos 
modelos de negócios, aproximando-se dos 
clientes e tornando as relações mais amigáveis. 
Ao mesmo tempo vemos que, paradoxalmente, 
a tecnologia vem mudando áreas de atendi-
mento e backoffice para as relações digitais, 
com algoritmos potentes que transformam har-
dwares em dispositivos capazes de entender, 
interpretar e propor decisões, como Machine 
Learning e Inteligência Artificial.

No que se refere ao acesso à internet, atu-
almente, na América Latina, existem perto de 
2 bilhões de dispositivos conectados, o que 
significa que 70% da população está "online". 
O tráfego de dados vem crescendo 21% ao ano 
desde 2017 e continuará na mesma taxa até 
2022. A velocidade média de acesso deve subir 
de 11.7 para 28.1 Mbps nesse intervalo. E tudo 
indica que o aumento da demanda por dados 

não esteja em um ciclo de acomodação.
A demanda por conteúdo de streaming e 

VOD (vídeo sob demanda) vem crescendo 
rápida e constantemente. Também crescem as 
aplicações de câmeras IP, realidade aumentada 
e virtual, games, agricultura de precisão, entre 
outras aplicações. Além disso, é importante 
projetar aos efeitos do 5G, ainda desconhecidos.

Mas, um aspecto será mais importante, no que 
se refere à velocidade de conexão. Reduzir a la-
tência. Isso, porque o que importa é o quão rápido 
se consegue proporcionar ao cliente o acesso ao 
conteúdo desejado, e não mais a quantidade de 
banda ofertada. A tendência é que as operadoras 
invistam cada vez mais em fornecer um serviço que 
proporcione ao seu cliente, um acesso de maior 
velocidade a conteúdos específicos, como clouds 

e ambientes privados (CDNs, Peering Points, 
Direct Peering). Latência será um atributo muito 
importante mais do que a largura de banda (erro-
neamente chamado de velocidade de conexão).

Além disso, as tecnologias disruptivas como 
o 5G, que deve ter seu Leilão de frequências 
(ou pelo menos uma definição do seu modelo) 
em 2020, demandarão investimentos para atu-
alização de rede e novas células de transmissão 
(Small Cells/ Micro Cells), movimentando o mer-
cado de infraestrutura de telecomunicações.

Outras tendências do mercado de Telecom são 
aplicações de alta complexidade que demandam 
de redes Carrier Grade e de altíssima disponibi-
lidade. Isso criará a necessidade ainda maior de 
investimentos em segurança das informações com 
Big Data, Analytics e IoT. Para tanto, as operadoras 
passarão a ter ofertas mais sofisticadas de produtos.

Em 2020, ofertar somente Voz e Dados deixará 
as empresas defasadas. Disponibilizar soluções 
para os clientes é uma demanda do mercado no 
próximo ano e, cada vez mais, as operadoras 
que não investirem para acompanhar essa ten-
dência, ficarão marginalizadas, não atingindo a 
escala necessária e sofrendo com a queda de 
margem constante.

O próximo ano reserva grandes avanços 
tecnológicos, que demandarão investimento 
e inovação no mercado de Telecom.

(*) É CEO da Megatelecom, empresa que 
oferece serviços personalizados na área de 

telecomunicações e Diretor Executivo da Telcomp 
(Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços 

de Telecomunicações Competitivas).

A indústria de telecomunicações tem sido protagonista na transformação digital, que se encontra em 
andamento, pois sua infraestrutura é um caminho necessário para que a economia digital aconteça
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O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certificação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitiva 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confiável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profissionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso
Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Oficial Interina)

O pretendente: IVAN APARECIDO DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Bernardino de Amorim e de Maria Izildinha de Amorim. 
A pretendente: CAROLINA MARIN LAURINO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Santo Laurino e de Leila Lopes Marin Laurino.

O pretendente: MARCELO DA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Ferro dos Santos e de Fátima de Cassia da Cruz. 
A pretendente: MICHELE PAULINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Pereira da Silva e de Amelia Maria Paulino.

O pretendente: DANIEL DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
almoxarifado, nascido em Santo André, SP, no dia (07/01/1991), residente e domiciliado 
em Santo André, SP, filho de José Francisco de Sousa Filho e de Célia Maria da Silva 
Sousa. A pretendente: ANA KAROLINA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Tadeu Ribeiro e de Ana Paula Sobrinho Ribeiro.

O pretendente: RICARDO APARECIDO ALVES, estado civil solteiro, profissão enfestador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Silvia Aparecida Alves. A pretendente: ANA PAULA LEME RO-
DRIGUES, estado civil solteira, profissão operadora de tele atendimento, nascida em 
Osasco, SP, no dia (10/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Rodrigues Neto e de Angela Leme Rodrigues.

O pretendente: THOMAS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão taxista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Cicero Angelo da Silva e de Arleide Gomes da Silva. A pretendente: 
DALILA CARVALHO DE SÁ, estado civil solteira, profissão analista de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Araujo de Sá e de Ivonete da Silva Carvalho.

O pretendente: MARCELO BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
instrutor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Bezerra da Silva e de Edileuza Maria da Silva. A 
pretendente: TATIANA BATISTA GUIMARÃES, estado civil divorciada, profissão fisiote-
rapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ilso Batista Guimarães e de Neide Gomes Guimarães.

O pretendente: MARLON CESAR DOS SANTOS GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão cortador, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1993), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Gonçalves e de Sônia Regina Lima dos 
Santos. A pretendente: JOCIENE MACIEL LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Central, BA, no dia (28/04/1996), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Elio Maciel da Silva e de Ivonete Leite.

O pretendente: VALMIR OLIVEIRA PAIS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jesuino Pais e de Laudir Maria de Oliveira Pais. A pretendente: 
ILMA FRANCISCA CRUZ, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em 
Laranjeiras, SE, no dia (12/03/1958), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Cruz e de Francisca dos Santos Cruz.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: LUIS FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rosinalva dos Santos. A pretendente: LAURA 
CUNHA E CIRNE VASCONCELOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dorizar Alves de Vasconcelos e de Rosileia Cunha e Cirne de 
Vasconcelos.

O pretendente: AGNALDO DIAS DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
músico, nascido em Vitória, ES, no dia (03/02/1979), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Dias de Souza e de Pascoalina Paoli de Souza. A 
pretendente: KELLY SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Airton Sidnei Pereira Lima e de Esilene Almeida da Silva.

O pretendente: BRENO LUIZ BEZERRA MOREIRA, estado civil solteiro, profissão 
instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Jeferson Moreira e de Jeanice Barbosa 
Bezerra Moreira. A pretendente: ISABELLE RODRIGUES POCAIA, estado civil sol-
teira, profissão escrituaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Aparecido Pocaia e de Eliude 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Ramos da Silva e de Maria das Graças da Silva. A 
pretendente: BARBARA SILVA DE MOURA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Gomes de Moura e de Debora da Silva.

O pretendente: JULIO HENRIQUE CANUTO NEVES, estado civil solteiro, profissão 
instrutor de transito, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1993), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Demetrius Galloro das Neves e de Cristiane 
Canuto das Neves. A pretendente: JACKELINE LEAL DO VALLE, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/12/1991), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido do Valle e de 
Albanisia Leal do Valle.

O pretendente: BRUNO DE CASTRO MARTINS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Alberto Martins e de Eliana de Castro Martins. A 
pretendente: HEMELLE AZEVEDO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São João dos Patos, MA, no dia (25/04/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Cardoso da Silva e de Maria Aparecida 
Azevedo da Silva.

O pretendente: JOSIAS SANTOS DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão 
logistico, nascido em Suzano, SP, no dia (23/09/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco Leal de Medeiros e de Joselita Silva 
Santos de Medeiros. A pretendente: HELEN DOS SANTOS NEVES, estado civil sol-
teira, profissão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Bispo Neves e de Hosana 
Maria dos Santos Neves.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ SOARES DOS SANTOS MERCES, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de controle operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos dos Santos 
Merces e de Elba Maria Soares de Souza. A pretendente: ROSANE SANTOS DE AN-
DRADE SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (03/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Ronaldo da Silva e de Denise Santos de Andrade Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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