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Martech: precisa-se de 
bons pilotos

O novo marketing 
é alimentado por 
dados e facilitado pela 
tecnologia

Tal pensamento tem 
estimulado investi-
mentos cada vez mais 

expressivos em ferramentas 
para coletar e armazenar da-
dos, personalizar conteúdo 
e gerenciar o relacionamen-
to multicanal entre marcas 
e consumidores, o que 
chamamos de Marketing Te-
chnology ou Martech. Esse 
boom, inclusive, já colocou 
os CMOs no topo da lista de 
maiores investidores em TI, 
superando inclusive seus 
próprios CIOs.

A digitação das relações 
de consumo, o crescimento 
exponencial dos dados e 
mais recentemente o adven-
to da LGPD exigem que as 
empresas construam plata-
formas de CRM eficientes e 
seguras, permitindo que os 
dados estejam democrati-
camente disponíveis para 
apoiar o processo de conhe-
cimento e relacionamento 
com clientes, garantido ao 
mesmo tempo que os fluxos 
da informação dentro da 
empresa e eventualmente 
com seus parceiros trafe-
guem por processos bem 
governados e rastreáveis.

A construção desses ecos-
sistemas – que se dá pela 
composição e várias solu-
ções de Martech, cada uma 
delas com funções específi-
cas, como gestão de work-
flow, segmentação, disparo 
de mensagem, segmentação 
de conteúdo, ativação na 
mídia digital, monitoramen-
to social, apenas para citar 
alguns – apesar de exigir 
investimentos significativos 
não tem resolvido plena-
mente os principais desafios 
de comunicação dos profis-
sionais de marketing.

Depois de atravessar 
longos e penosos projetos 
de implantação de platafor-
mas de marketing, muitas 
empresas têm se frustrado 
com os retornos financeiros 
obtidos. Estudos recentes 
indicam que o incremento 
de negócios proporcionado 
por soluções de automação 
de marketing não tem supe-
rado a casa de 1 a 2% em 
conversão incremental de 
vendas, o que naturalmen-
te não justifica os milhões 
investidos. 

É importante destacar 
que essas mesmas empresas 
estão utilizando apenas os 
requisitos básicos de dispa-
ro de e-mail, sem se bene-
ficiarem dos recursos mais 
avançados de segmentação 
e construção de jornadas 
multicanal. Imagine que 
uma empresa comprou um 
avião a jato que faz acroba-
cias aéreas e colocou um 
motorista dos ônibus para 
pilotá-lo. E, além disso, to-
dos os passageiros, ou seja, 
todos os seus funcionários, 
estavam acostumados a via-

jar em terra e nem imaginam 
que poderiam fazer piruetas 
acrobáticas incríveis. 

É mais ou menos isso que 
tem acontecido no mercado. 
Ferramentas são só ferra-
mentas sem uma equipe  
treinada e com conhecimen-
tos sólidos do seu cliente e 
das melhores estratégicas 
de relacionamento e vendas 
que permitirão o uso correto 
de todos recursos técnicos 
da solução. A ferramenta 
pode sim fazer coisas incrí-
veis, desde que ela tenha 
“um bom piloto”. 

Para funcionar bem, uma 
tecnologia de Martech pre-
cisa vir acompanhada da im-
plementação de uma nova 
cultura de marketing orien-
tada a dados. O time precisa 
conhecer as ferramentas de 
análises disponíveis e saber 
extrair valor dos dados. A 
forma de pensar é outra. 
Uma ferramenta de Martech 
exige a organização do seu 
banco de dados de clientes. 

Além disso, é preciso 
adotar a automatização 
sem abrir mão da criativi-
dade. Para atingir um grau 
elevado de personalização, 
entregando conteúdos e 
ofertas individuais em gran-
de escala, é necessário que 
a “big idea” ou proposta 
criativa seja corretamente 
“desdobrada” em centenas 
ou até milhares de versões 
de peças de e-mail, SMS, 
posts, entre outros forma-
tos, todos pré-formatos 
para alimentar os diver-
sos pontos de interações 
planejados nas réguas de 
relacionamento. 

Como a interação ocorre 
a qualquer momento, é 
preciso que todas essas 
mensagens estejam dispo-
níveis em regime 24X7 e em 
tempo real. É fundamental 
entendermos o que essas 
poderosas ferramentas são 
ou não capazes de fazer, e 
só então, planejar e execu-
tar estratégias relevantes 
e assertivas. O caminho do 
sucesso é a capacitação do 
time. Aqueles que deseja-
rem protagonizar o futuro 
do Marketing precisarão 
investir nas pessoas, sejam 
elas internas ou de parceiros 
especializados. 

Uma regra básica é consi-
derar que a cada 1 real que 
investir em ferramentas, 
você deve dedicar pelo 
menos outros 3 reais ao 
treinamento e capacitação 
do seu time.

Entre todas as incertezas 
que enfrentamos enquanto 
profissionais de marketing, 
pelo menos uma coisa é cer-
ta: a corrida pelo marketing 
orientado pela tecnologia 
será vencida por quem 
conseguir ter os profissio-
nais mais preparados para 
pilotar as melhores ferra-
mentas.

 
(*) - É diretor-executivo da 

Marketdata, empresa de data-
driven marketing do Grupo WPP e 

presidente da ABRADi, Associação 
Brasileira dos Agentes Digitais.

Marcelo Sousa (*)

A Black Friday, que acontece no próximo dia 27, promete 
bater recordes, passando dos R$ 3,2 bilhões vendidos, de 
acordo com estimativa da EbitNielsen. O grande cresci-
mento da data se dá, principalmente, pela popularização 
do e-commerce durante a pandemia, em que lojas físicas 
estiveram fechadas e os varejistas precisaram se adaptar 
à nova realidade. 

Entretanto, atrair o olhar do consumidor em uma das 
épocas mais disputadas do ano é um desafio e tanto para 
as marcas. Para apresentar dados sobre esse mercado e 
acabar com o “achismo” na hora de desenvolver ações 
de marketing, a VidMob, primeira e única plataforma de 
inteligência criativa do mundo, lançou um estudo sobre os 
criativos de peças publicitárias para campanhas de final 
de ano, como Black Friday e Natal. 

A empresa analisou um total de 8.366 anúncios em 
35 marcas de varejo e e-commerce, que geraram mais 
de 28.000 tags de visão computacional e 1,67 bilhão de 
impressões combinadas. Os anúncios analisados foram 
veiculados entre o último trimestre de 2018 e o penúltimo 
de 2019. A análise dos dados apontou que: 

- Anúncios em vídeo geraram vendas mais altas do que 
anúncios estáticos: o vídeo gerou uma taxa de compra 
48% maior em comparação a peças estáticas. 
	 •	A duração ideal do anúncio em vídeo foi de 10 

a 15 segundos: o vídeo de 10 a 15 segundos gerou 
uma taxa de compra 148% maior em comparação aos 
anúncios com 5 segundos ou menos. 

	 •	Começar com texto foi melhor: Quando o texto 
estava presente nos primeiros 3 segundos de um 
anúncio, a conversão de compra foi 46% maior. 

	 •	A escolha das palavras importou especialmente 
com o “call to action”: usar “Comprar” como call-

Aumentaram as exportações 
de carne suína 

As exportações de carne suína fresca, resfriada ou con-
gelada até a 3ª semana deste mês praticamente empataram 
com todo novembro de 2019. Foram embarcadas 55,54 mil 
toneladas nos primeiros 14 dias do mês, contra 57,55 mil 
toneladas daquele período. Os números são da Secretaria 
de Comercio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

Em média diária, a diferença tem sido de pouco mais 
de mil toneladas ao dia. Enquanto em novembro do ano 
passado, o país embarcou 2,87 mil toneladas da proteína 
por dia, neste mês a média é de 3,97 mil toneladas diárias. 
Isso representa um crescimento de 38,1% nos embarques.

As exportações neste mês de novembro foram US$ 9,86 
milhões em receitas diárias, ante US$ 6,92 milhões no com-
parativo. É um incremento de 42,45% nas receitas. Além 
do maior volume embarcado, contribuiu para isso o valor 
maior pago pela tonelada da carne suína. Em novembro de 
2019, o preço era US$ 2.405 a tonelada, enquanto neste 
mês é US$ 2.480. Fonte: Redação SI.

A criatividade vem an-
tes de tudo, afinal, 
por meio dela - e da 

verdade que ela é entre-
gue - que os produtores de 
conteúdo e empresas criam 
conexões com seus usuários 
e, consequentemente, uma 
comunidade cada vez mais 
fiel.

O número de seguidores 
pode ser relativamente 
pequeno se o engajamento 
(curtidas, comentários e 
compartilhamentos) for 
constante. Hoje, esses são 
alguns dos pré-requisitos 
que as marcas procuram 
na hora de contratar um 
influenciador, por exemplo. 
E, para ajudar quem está 
dando os primeiros passos na 
longa estrada da produção 
de conteúdo, os experientes 
fotógrafos Gilberto Dutra (@
thegilbz) e Wesley Allen (@
wesleyallen_), do coletivo 
I Hate Flash (@ihateflash), 
dão algumas dicas preciosas.

Técnica - Primeiramente, 
é importante dominar a arte 
de fotografar. Para isso, a 
prática é, com certeza, amiga 
da perfeição. Ser curioso, 
fotografar tudo que vê na 
frente, é o caminho para 
entender o que funciona 
para você. Em seguida, 
aprender a usar programas 

Fotografar tudo que vê na frente, é o caminho para entender o 
que funciona para você.
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As redes sociais como 
ferramentas para negócios
Um fato incontestável é que as redes sociais se tornaram negócio. Por isso, é essencial, para quem quer 
investir nesse caminho, saber utilizar ferramentas para entregar um trabalho cada vez mais profissional 
e assertivo

elevar o nível do conteúdo. 
Os que funcionam são natu-
rais. Os shows dão tão certo 
por isso. Já os produzidos, 
funcionam melhor quando 
são claramente caricatos e 
você admite que aquilo não 
é algo muito sério. 

Agilidade - A conta é 
simples. Muita criatividade e 
pouco tempo para chegar ao 
produto final proporcionam 
mais chances de sucesso, 
comercialmente falando. 
As ferramentas de edição se 
ligaram nisso e estão sendo 
adaptadas para esse ritmo. 
A fotografia é ressignifica-
da. Ela está cada vez mais 
fluída, menos estática. Por 
exemplo, um vídeo pode ter 
um GIF 3D no meio e voltar 
para ele. Tudo vale.

Equipamento - As câme-
ras Mirrorless são compac-
tas, têm grande desempenho 
e conseguem assimilar bem 
foto e vídeo. No caso dos 
GIFs, elas são melhores 
porque têm velocidade de 
obturação bem maior. Mas 
isso não quer dizer que seja 
necessário trocar de equi-
pamento todo ano, sempre 
que lançam algo. O segredo 
aqui é investir em um bom 
uma vez, praticar e voltar a 
comprar outro só depois de 
alguns anos.

de edição, como os da Adobe 
(Photoshop, Lightroom, Af-
ter Effects e Bridge), para 
manipular e fazer efeitos nas 
imagens e vídeos.

Linguagem - É por cau-
sa dela que as pessoas vão 
reconhecer seu trabalho e 
terão vontade de seguir o seu 
perfil. As marcas contratam 
influenciadores sabendo 
que aquela é a assinatura 
de quem está oferecendo o 
serviço. As empresas criam 
linguagens que conversam 
diretamente, de maneira 
personalizada, com seu 
público. Se você criar algo 
único, genuíno, vai chamar a 
atenção do seu público-alvo. 

Fazer diferente é o que vai 
atrair olhares e, quem sabe, 
com um pouco de sorte, até 
viralizar.

GIFS - É um processo de 
foto que vira uma espécie 
de vídeo, ou seja, é a união 
de várias imagens que dão 
impressão de movimento. Os 
GIFs são usados para muitas 
brincadeiras na internet, 
mas viraram também uma 
alternativa bem criativa de 
produzir conteúdo. Hoje, 
nos festivais que o coletivo 
I Hate Flash cobre, os GIFs 
fazem parte do conteúdo 
comercial e são o maior 
sucesso. Então, atenção! 
GIFs bem feitos podem, sim, 

As melhores práticas para peças 
criativas na Black Friday

Usar “Comprar” como call-to-action teve uma taxa de compra 
cinco vezes maior.
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to-action teve uma taxa de compra 5 vezes maior do 
que “Obter” e “Encontrar”. 

A tecnologia da empresa aplica visão computacional, 
reconhecimento óptico de caracteres e machine learning 
para marcar praticamente todos os atributos visuais que 
um espectador encontra em um anúncio. Esse conjunto 
de dados é então combinado com métricas de desempe-
nho em tempo real e multiplataforma para gerar insights 
mais profundos sobre o impacto que os recursos visuais 
do criativo - como objetos, formas, palavras, sentimentos, 
cores, logotipos, duração de exibição, compras e outros 
ações do consumidor. Saiba mais em (www.vidmob.com).

José Rubens Almeida (*)
 
Uma das mais importantes frentes de com-

bate à pandemia da Covid-19 é a tecnologia. 
Com ela, a eficiência na hora de tratar um 

paciente que se encontra em uma Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) se torna im-
prescindível. É possível, também, ver que 
todos os setores da sociedade estão reunin-
do esforços para superar esse momento. 
Com isso, diversas tecnologias ganham 
destaque no tratamento dos infectados.

Aplicativos já foram lançados para tirar 
dúvidas sobre sintomas, prevenção e demais 
informações a respeito da luta contra o Coro-
navírus. Tudo está sendo feito com o objetivo 
de minimizar seus devastadores impactos. E 
quem mais sofre com toda essa realidade, com 
certeza, são as pessoas que desenvolvem um 
quadro mais grave e têm de ser entubadas.

Nessas situações, o paciente necessita 
de toda a atenção da equipe médica, 
porém, por estar imobilizado e, portanto, 
sem condições de se mover com comodi-
dade, utiliza-se chamadores para que os 
enfermeiros venham ajudá-lo em algum 
momento. Um exemplo do uso desses 

aparelhos se dá no caso em que o paciente 
sente que não está bem, nesse momento 
que é utilizada a campainha.

Esses dispositivos que auxiliam de forma 
considerável na logística de um hospital 
são ferramentas que trazem agilidade no 
momento de salvar vidas. São soluções 
muito práticas que vêm ganhando bas-
tante espaço no mercado porque utilizam 
tecnologia sem fio, o que gera economia 
e maior praticidade na hora de instalar 
os equipamentos nos quartos dos enfer-
mos, já que a instalação não requer obras 
complicadas e que podem atrapalhar o 
funcionamento do local.

A importância de dispositivos sem fio 
em um hospital também se dá quando a 
necessidade de investimento em tecnologia 
não pode ultrapassar o orçamento dispo-
nibilizado pela administração. Por isso, 
equipamentos que dispensam a utilização 
de fiações são econômicos, pois geram agi-
lidade na instalação e, consequentemente, 
economia nos gastos. 

Quanto à agilidade, essa é causada pela 
necessidade de otimização dos cuidados 
com os pacientes diagnosticados com a 

Covid-19, e é suprida pela facilidade na 
utilização dos dispositivos que são implan-
tados nos locais de forma imediata.

Atualmente, a tecnologia sem fio usada 
nos chamadores utiliza a transmissão de 
sinais por rádiofrequencia, porém com 
a chegada do 5G os resultados do uso 
dessa tecnologia podem ser expandidos 
e potencializados de forma que a própria 
logística de um hospital tenha ganhos 
positivos também.

Os benefícios do uso da tecnologia sem fio 
na pandemia são agregados à agilidade no 
atendimento e no dinamismo da demanda 
adicional, que o novo Coronavírus provocou 
em todos os centros de tratamento. Com 
isso, sem sombra de dúvida, a recuperação 
das pessoas ganhará mais qualidade por-
que há a junção da prevenção, agilidade, 
tecnologia e economia. 

E esses aspectos juntos podem ajudar na 
retomada da vida cotidiana dos infectados 
sem maiores preocupações.

 
(*) - Graduado em ciências da computação, é 

diretor da AGM Automação, que produz toda a linha 
de equipamentos Psiu sem fio 

(www.psiusemfio.com.br).

A agilidade agregada aos benefícios da tecnologia sem fio


