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Coworkings crescem 25%

@Os coworkings têm sido cada vez mais procurados  por 
profissionais de diversas áreas, conquistando progres-

sivamente espaço no mercado. Segundo um estudo realizado 
pela Coworking Brasil, em 2018, o modelo de negócio no 
país movimentava cerca de R$ 127 milhões. Em 2019, o 
crescimento do mercado de escritórios compartilhados 
cresceu 25%, chegando a 195 municípios e somando 1.497 
unidades em todo o país. Apenas no estado de São Paulo, 
foram registrados 198 novos espaços. Entre as vantagens 
estão as salas de reunião, endereço comercial, serviço de 
impressão e café grátis - todos esses benefícios são viabi-
lizados por mais de 90% dos escritórios compartilhados.  

  Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Inovação Digital
Nos dias 15 e 16 de abril, no São Paulo Expo, acontece 

a 8ª edição do Vtex Day, maior evento de inovação digital 
da América Latina. Gisele Bündchen está confirmada como 
uma das principais atrações do evento que vai discutir a 
ascensão e a expansão do Brasil nos mercados internacio-
nais, mostrando como as empresas brasileiras podem ser 
verdadeiras protagonistas ao redor do mundo. O evento 
terá palestras, debates e sessões de treinamento com temas 
importantes como omnichannel, unified commerce, marke-
tplace, logística, payment, moda, management, marketing, 
customer experience entre outros. Confira a agenda em 
(vtexday.vtex.com).    Leia a coluna completa na página 3

Lá fora os investimentos 
na internet já 
ultrapassaram os 
realizados nos meios 
tradicionais, o que deixa 
evidente que estar na 
mídia online é condição 
para o sucesso real 
independente do mercado 
de atuação

Pela primeira vez, o inves-
timento em publicidade 

digital superou o realizado nos 
meios tradicionais nos Estados 
Unidos, um feito importante 
para o setor que foi alcançado 
ano passado. 

Segundo levantamento da 
eMarketer, o mercado publici-
tário do setor no país recebeu 
cerca de US$ 130 bilhões em 
2019, o que corresponde a um 
crescimento de 19% em rela-
ção ao ano anterior e a 54% do 
bolo total. Google e Facebook 
lideram como principal destino. 

É uma tendência que deve se 
repetir no Brasil em algum mo-
mento. Muito embora, grosso 
modo, a distribuição de verba 
continue sendo puxada pela 
TV aberta, o movimento de 
expansão já sinaliza que não 
vai demorar muito. O Conselho 
Executivo das Normas-Padrão, 
o Cenp, que reúne os princi-
pais anunciantes, veículos de 
comunicação e agências de 
publicidade do País, divulgou 
dados que ainda mantém a TV 
como líder, seguida por Inter-
net e Mídia exterior. 

Mas quando comparada às 
mídias tradicionais, a projeção 
de investimento em TV é de 
5,5% de crescimento ao ano. 

Nos jornais e revistas, deve 
cair para 3% e 5% por ano, 
respectivamente. E, em mídias 
digitais, a expansão estimada é 
de 12% ao ano até 2021.

Parece desproporcional, mas 
faz todo sentido. A TV aberta 
fala para as massas enquanto 
na internet, graças à tecnologia 
programática, é possível uma 
segmentação inteligente. 

Assim, entende-se melhor o 
perfil dos consumidores para 
definir quem são os potenciais 
clientes e, a partir daí, criar 
mensagens personalizadas. Ao 
se direcionar a melhor mensa-
gem ao canal mais adequado 
e, ao consumidor com maior 
chance de compra, se garante 
também a comprovação do 
retorno sobre o investimento, 
permitindo mensurar os resul-
tados finais de cada ação com 
precisão.

Isso, contudo,  não muda o 
ranking dos maiores anuncian-
tes. Dados do Kantar Brasil 
mostram que o “top 5” setores 
entre os maiores anunciantes é 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter
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Este ano carrega boas perspectivas para os empreendedores de micro 
e pequenas empresas. É o que apontou a Sondagem Conjuntural/Sebrae, 
que registrou expectativa recorde na geração de novos empregos, e 
mostrou que os empresários estão otimistas com o futuro da economia. 
O levantamento, que é feito trimestralmente desde junho 2017, apontou 
em dezembro o melhor resultado da série histórica para a expectativa 
de contratações (41%) e o segundo melhor indicador quanto às expec-
tativas do futuro da economia (72%).   

Pequenos negócios otimistas

Você provavelmente já deve ter tido a sensação de não ter produzido 
nada ao longo dia, mesmo realizando várias tarefas, não é mesmo? Esse 
é um relato muito comum que ouço dos meus clientes. Isso acontece 
quando não planejamos nossa semana e os eventos acabam preenchendo 
nosso tempo e temos a sensação de não sermos produtivos, pois não 
temos uma visão geral de tudo que foi realizado. Sem dúvidas parar 
para refletir sobre onde se quer chegar e quais metas deseja alcançar 
não é uma tarefa fácil. Isso porque para nós é difícil escolher, já que 
toda escolha é uma renúncia, mas o ideal é não enxergarmos parte 
dessa decisão como uma perda.   

Plano assertivo

Em um mercado com clientes muito mais exigentes, as marcas viram 
a necessidade de oferecer elementos que tornem o atendimento mais 
atencioso. Um estudo recente apresentado pela NRF - Retail’s Big Show 
mostrou que cerca de 59% dos consumidores sentem que as empresas 
perderam o lado humano diante das experiências de compra. Para contornar 
esse cenário, empresas criaram estratégias eficientes e que podem ajudar 
a devolver o elemento humano.   

Otimizar o atendimento
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Brasil seguirá os passos dos EUA 
na publicidade digital

formado por Comércio; Servi-
ços ao Consumidor; Financeiro 
e securitário; Higiene pessoal 
e beleza; e Farmacêutico. Já o 
“top 5” categorias inclui Lojas 
de departamento; Supermer-
cados, Hipermercados e Ata-
cadistas; Campanhas públicas; 
Mercado Financeiro; e Mídia 
eletrônica.

O que é possível afirmar dian-
te desse cenário é que ter pre-
sença digital é um pré-requisito 
básico para ter sucesso no mer-
cado atual independentemente 
do setor. Isso porque o número 
de pessoas que têm acesso à in-
ternet vem crescendo dia após 
dia. São mais de 100 milhões de 
pessoas conectadas em todo o 
Brasil, somando mais de 63% 
dos domicílios do país. 

E as pessoas, de diferentes 
faixas-etárias e gênero, estão 
cada vez mais buscando solu-
ções cotidianas nos meios digi-
tais. Pesquisa da SEO Trends 
estima um aumento de 70% de 
novos investimentos em ma-
rketing digital pelas empresas 

no País nos próximos anos. A 
estimativa foi feita baseada em 
análise de investimentos em 
publicidade móvel nos últimos 
cinco anos e revela como a in-
ternet, associada ao marketing 
digital, tem se tornado um lugar 
rentável.

As redes sociais também ti-
veram um grande impacto não 
só na forma como as empresas 
fazem publicidade, mas tam-
bém no modo de se relacionar 
com seu público. Na internet, 
possuem a possibil idade 
de se posicionar de forma 
mais efetiva que nas plata-
formas tradicionais. Através 
do conteúdo produzido para 
Facebook e Instagram, por 
exemplo, a marca consegue 
afirmar sua personalidade, 
defender causas e se tornar 
mais popular.

O público exposto ao conteú-
do se identifica com o posicio-
namento da empresa e passa a 
divulgar e defender o negócio. 
Além disso, as redes sociais 
são ferramentas excelentes 
para garantir um atendimento 
mais ágil e eficiente.  Algo que 
antes demoraria horas para ser 
resolvido pelo telefone,  hoje 
com ajuda do chat e direct, por 
exemplo, pode ser resolvido 
muito mais rápido.

Fora a agilidade, as redes so-
ciais permitem que as empresas 
ofereçam atendimento cada 
vez mais personalizado, o que 
é essencial para a fidelização 
do cliente.

 
(Fonte: Thiago Cavalcante é diretor 

de Novos Negócios e sócio-fundador 
da Adaction, startup especializada 
em ações de mídia digital, que tem 

na carteira clientes como Bradesco, 
Banco Next, Nestle e Bayer.
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Divulgação

AI/GROW SPACE COWORKING

COMO DEsCOBRIR sE UMA IDEIA DE NEgóCIO 
PODE sE TORNAR UMA EMPREsA DE sUCEssO?

    Leia na página 6

Empreender

O mercado publicitário dos Estados Unidos recebeu 
US$ 130 bilhões em 2019, o que corresponde a 54% do bolo total.

Carnaval paulistano
A cidade de São Paulo realiza 

neste ano o maior carnaval da sua 
história. Serão 678 desfiles aprova-
dos e autorizados pela Prefeitura, 
38,5% a mais do que no ano passado, 
quando ocorreram 490 desfiles. Es-
tão distribuídos em 468 pontos da 
cidade e devem atrair 15 milhões de 
pessoas, de acordo com projeções 
dos blocos, superando os 14 milhões 
do ano anterior. No Sambódromo, 
as escolas de samba paulistanas 
realizarão um dos maiores desfiles 
carnavalescos do Brasil.
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