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OpiniãO
Uma história sobre o 
poder transformador 

da educação

Ao comemorar 
ontem (16), 69 
anos de existência, 
a Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie (UPM), que 
ganhou este status 
em decreto de 1952 
do então presidente 
da República, Getúlio 
Vargas, referenda 
concretas razões 
para sua longevidade 
e reconhecimento 
nacional e 
internacional: 

A permanente ino-
vação, em sintonia 
simultânea com os 

avanços do ensino e das 
ciências; altos índices de 
empregabilidade dos seus 
formandos; oportunidades 
de estágio para os alunos 
vivenciarem o ambiente 
empresarial; alto índice 
de pesquisas; ambiente 
pluralista, humanitário e 
respeitoso à diversidade; e 
corpo docente de altíssimo 
nível, que também presta re-
levante serviços à economia 
e ao país com sua produção 
acadêmica e P&D. 

Muitas vezes, a contribui-
ção da UPM à sociedade 
transcende às áreas de seus 
campi, como se observa, 
por exemplo, nas ações de 
extensão que tem desen-
volvido no enfrentamento 
dos impactos da Covid-19. 
Ademais, mantém ótimas 
e frutíferas parcerias com 
instituições estrangeiras, 
abrindo portas para que 
seus alunos façam inter-
câmbios, do mesmo modo 
que recebe estudantes de 
outros países. 

Os desafios intrínsecos 
a qualquer atividade que 
tenha a atribuição de trans-
formar a sociedade, como o 
ensino, têm sido enfrenta-
dos com muita determina-
ção por nossa universidade, 
sempre em linha e, muitas 
vezes, até se antecipando 
às mudanças demográficas, 
políticas, culturais, sociais 
e tecnológicas. Por isso, a 
pesquisa e a permanente 
busca por inovação sempre 
foram um diferencial positi-
vo. Nossos professores são 
fundamentais para o êxito 
desse modelo acadêmico. 

Os resultados de todo 
esse trabalho são muito 
evidentes no contexto da 
pandemia que estamos 
enfrentando. A UPM de-
monstrou rápida capacida-
de de resposta: ajustou a 
prática pedagógica e muitos 
dos processos acadêmico-
-administrativos de suas fa-
culdades; investiu muito em 
capacitação dos docentes 
e na comunicação; auxilia 
hospitais; e vem produzindo 
pesquisas de alto nível volta-
das à busca de alternativas 
para atravessarmos a difícil 
situação sanitária, social e 
econômica. 

A humanidade vivencia 
um momento de medo, 
pressão e sofrimento. Por 
isso, como entidade con-
fessional cristã e comuni-
tária, nossa universidade 
está respondendo ao papel 

social que se espera da 
academia numa conjuntu-
ra de extrema gravidade. 
Outro tema marcante na 
história da UPM refere-se 
à inclusão socioeconômica. 
Exemplo disso é o Programa 
de Atenção e Orientação 
aos Discentes (Proato), 
que se ocupa do atendi-
mento psicopedagógico, 
principalmente dos alunos 
com alguma dificuldade de 
aprendizagem, equiparando 
oportunidades e quebrando 
barreiras para seu sucesso 
acadêmico. 

Esse atendimento está 
sendo mantido durante a 
crise do novo Coronavírus. 

Além disso, a instituição 
é filantrópica por voca-
ção, ofertando um número 
considerável de bolsas 
de estudo. Dentre tantas 
iniciativas, também me-
rece ênfase uma surgida 
na pandemia, intitulada 
Benefício Conectividade, 
destinada à distribuição de 
chips com pacotes de dados 
de internet para os alunos 
acompanharem as aulas 
online. Esses são exemplos 
do espírito mackenzista de 
promover uma comunidade 
solidária, dinâmica, criativa, 
colaborativa e inovadora. 

Todos esses preceitos que 
caracterizam a cultura da 
instituição são frutos das 
trocas de experiência e 
conhecimento com alunos, 
professores, profissionais 
de grandes empresas, re-
presentantes de governos, 
de pessoas de outros países 
e organizações da socie-
dade civil. São interações 
fortemente inspiradas no 
propósito de fazer bem a 
tudo e a todos! Ficamos 
contentes com o sucesso 
dos outros, pelos prêmios 
recebidos por nossos pro-
fessores e as conquistas de 
nossos alunos. 

O acolhimento e o cuida-
do com o próximo sempre 
estiveram presentes na 
história da UPM, que se es-
pelha na origem do Colégio 
Presbiteriano Mackenzie, 
fundado, em 1870, pelos 
missionários presbiterianos 
norte-americanos George e 
Mary Ann Annesley. O casal 
criou em São Paulo uma 
escola totalmente inovadora 
à época, na qual não havia 
discriminação étnica, so-
cial ou de quaisquer tipos, 
espancamento de alunos e 
outras práticas do Século 
19 inaceitáveis no ensino. 

A cultura do Mackenzie 
sempre foi a de promover 
a transformação da vida 
dos cidadãos e da socieda-
de por meio da educação. 
Agregamos a essa tradição, 
de modo permanente, a ino-
vação, a pesquisa, a ciência 
e a contemporaneidade dos 
processos pedagógicos. 

Comemoramos os 69 anos 
da UPM com a esperança 
de que o Brasil e o mundo 
vençam o mais rapidamente 
possível a pandemia e que 
o ensino em nosso país 
converta-se, de modo de-
finitivo, no grande fator de 
seu desenvolvimento com 
justiça social. 

(*) - É o reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Marco Tullio de Castro Vasconcelos (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

gência de dados, com suporte 24 horas. O produto – pioneiro dentro 
do segmento MPE – é destinado ao Brasil inteiro e a todos os tipos 
de negócios interessados em oferecer Wi-Fi para seus clientes, como 
bares, cafés, restaurantes, supermercados, lojas de varejo etc. Segundo 
uma pesquisa da Technomic, 65% dos consumidores esperam que os 
estabelecimentos ofereçam Wi-Fi gratuito. No entanto, os negócios 
enfrentam uma série de dificuldades para responder a essa demanda de 
uma maneira eficiente e que agregue inteligência a partir da coleta de 
dados e informações relevantes. Entre as principais dores identificadas 
está a complexidade de lidar com múltiplos fornecedores nas etapas 
de obtenção do link da internet, compra, instalação e manutenção de 
roteadores, suporte técnico e contratação do software de inteligência.

Vigilância empresarial confiável 
e de alta resolução

@A D-Link lançou hoje sua nova linha de  Soluções de Vigilância,  
incluindo um gravador de vídeo de rede e seis câmeras de vigilância 

ao ar livre. Fornecendo recursos avançados, como vídeo de alta resolução, 
eficiência de armazenamento, alta flexibilidade e gerenciamento simples, 
essas soluções são adequadas para empresas de todos os tamanhos e 
todas as empresas verticais. O Gravador de Vídeo de Rede PoE Do D-
-Link H.265 (DNR-4020-16P) oferece vigilância poderosa e profissional 
com 16 portas PoE, um orçamento de energia de 120W e uma porta 
Gigabit Ethernet para garantir largura de banda e confiabilidade sufi-
cientes. Os usuários podem transmitir simultaneamente de 16 canais 
em tempo real, bem como gravar e reproduzir imagens a qualquer hora, 
em qualquer lugar. Com suporte para 4K de ultra-alta definição, o DNR-
4020-16P garante experiências de visualização da mais alta qualidade. 
O DNR-4020-16P também possui H.265 (High Efficiency Video Coding) 
para maior eficiência, economizando até 50% mais armazenamento em 
comparação com os padrões anteriores. À medida que as empresas têm 
demandas crescentes por mais câmeras e imagens de maior qualidade, 
o armazenamento pode ser expandido até 16 TB com suas duas portas 
SATA de 3,5". O aplicativo móvel JustConnect+ permite a visualização 
e gerenciamento em movimento. Este gravador de rede também é com-
patível com ONVIF para suportar câmeras D-Link e suporte montável 
para fácil instalação em qualquer lugar.

Axis e Ingram Micro formam uma aliança

@Com o objetivo de expandir o mercado de videovigilância no Brasil, 
América Central, Caribe e América do Sul, a Axis Communications 

acrescentou a Ingram à sua carteira de distribuidores autorizados. Isso 
permitirá ao fabricante desenvolver e estender uma importante rede de 
mais de 12 mil canais para a geração de novos projetos de segurança 
eletrônica. Em conjunto, ambas empresas irão impulsionar soluções 
de vídeo e áudio na rede, além de potencializar um núcleo de solução 
de segurança que se materializa no software de gestão de vídeo (VMS) 
AXIS Camera Station. Por outro lado, buscarão a incorporação de ana-
líticos e a popularização de intercomunicadores 2N. A incorporação 
da Ingram Micro à rede de distribuidores permitirá complementar e 
potencializar o Programa de Canais da Axis no Brasil, ampliando de 
maneira importante o acesso a soluções, produtos e serviços para um 
novo grupo de clientes, somando um parceiro para a Axis que ajudará 
a alcançar os objetivos e metas para o negócio de 2021.

Guardicore oferece microssegmentação para a 
mais difundida das plataformas legadas

@A Guardicore, empresa de segmentação que oferece soluções 
disruptivas para o tradicional mercado de firewalls, oferece novos 

recursos que estendem a segurança por Zero Trust e microssegmen-
tação ao mais difundido conjunto de servidores, aplicativos e sistemas 
operacionais legados de todo o mercado. As empresas que já utilizam a 
plataforma Guardicore Centra para proteger data centers híbridos que 
incluem servidores legados e podem agora estender as políticas Zero 
Trust e de microssegmentação aos servidores IBM iSeries AS / 400 (ht-
tps://www.guardicore.com/cloud-security-platform/#section_platform).

Algar Telecom lança solução ponta a ponta de 
Wi-Fi para pequenas, médias e grandes empresas

@A Algar Telecom (empresa de telecomunicações e TI do Grupo 
Algar), em conjunto com a Intelbras e a startup WiFeed, está 

lançando uma solução ponta a ponta de Wi-Fi para atender de pe-
quenas até grandes empresas. Batizada de Smart Connect, ela une 
instalação da rede, infraestrutura e software de marketing e inteli-

Quatro estratégias de marketing essenciais 
para um e-commerce deslanchar

Especialista em e-commerce fala sobre a importância de utilizar uma boa estratégia de marketing para 
compreender as reais necessidades dos clientes e estabelecer relacionamentos duradouros

A pandemia não dá sinais de trégua 
e mais uma vez muitos comer-
ciantes entram em dificuldades 

profundas por conta do lockdown. A 
transformação digital se torna ainda 
mais imprescindível: não há outro cami-
nho para que o comércio se mantenha 
firme e atenda o consumidor de maneira 
segura, sem nenhum impeditivo.

Falar é fácil, mas aqueles que ex-
perimentam o universo digital sabem 
que há muito o que aprender. “Erguer 
um e-commerce não depende apenas 
de fazer os investimentos corretos, 
mas também de traçar estratégias de 
marketing inteligentes”, afirma Mar-
celo Dantas, CEO da Estrela10, um 
dos maiores sites de vendas do Brasil, 
com faturamento de R$ 500 milhões 
em 2020 – dos quais 80% foram obtidos 
por meio dos principais marketplaces 
(B2W, Mercado Livre, Carrefour, Ama-
zon, Via Varejo e Magalu).

Dantas listou quatro estratégias de 
marketing que não podem ficar de 
fora para um e-commerce deslanchar. 
São elas:

Marketing logístico
Tudo o que o consumidor deseja é re-

ceber em casa os produtos comprados 
dentro do prazo prometido. Quando 
todo o processo é transparente — da 
separação e embalagem até o rastre-
amento do produto em tempo real, 
uma relação de confiança e satisfação 
é estabelecida. “Ninguém esquece a 
sensação de ser respeitado em todo o 
processo de compra, nem surpreendido 
com uma entrega ágil e sem imprevis-
tos”, afirma Dantas.

Para ele, os serviços têm tanta rele-
vância quanto os próprios produtos; por 
isso, oferecer uma boa experiência ao 
cliente é o maior diferencial de um co-
mércio eletrônico. “Muito mais do que 
a entrega, o processo logístico lida com 
necessidades e expectativas”, acredita.

Marketing digital
O conceito pode até parecer simples, 

mas marketing digital dentro do e-
-commerce é um assunto extenso e que 
demanda conhecimento e dedicação. 
Ele significa entregar o conteúdo certo, 
para a pessoa certa e na hora certa. 
“Existem 134 milhões de brasileiros 
conectados à internet atualmente. 
Como encontrar seu consumidor em 

Freepik

meio a uma multidão desta grandeza? 
É aí que entra a estratégia de marketing 
digital”, esclarece o CEO da Estrela10.

Existem muitas estratégias de marke-
ting digital que podem ser adotadas no 
segmento de e-commerce, como SEO, 
Inbound Marketing, e-mail marketing e 
redes sociais. “Hoje, este tipo de inicia-
tiva é uma regra para que o seu negócio 
tenha relevância”, acredita.

Marketing de relacionamento
São as ações voltadas para manter 

o público fiel e em constante relacio-
namento com sua empresa. “Por meio 
deste relacionamento próximo com 
seus clientes, você terá feedbacks cons-
tantes sobre seus produtos e serviços, o 
que permitirá sua melhoria contínua”. 
Outra vantagem do marketing de rela-
cionamento é que, por meio dele, seus 
clientes tornam-se defensores da sua 
marca, trazendo novos clientes por meio 
do chamado “marketing boca a boca”.

Para iniciar um programa de marke-
ting de relacionamento, é preciso contar 
com um banco de dados atualizado com 
as informações de seus clientes mais 
importantes e que não podem deixar de 
participar do seu programa de relacio-
namento. Com os dados atualizados, é 
possível verificar os clientes que fazem 
compras frequentes e priorizá-los nos 
lançamentos, ofertas, etc. “Você pode, 
por exemplo, criar benefícios para os 
clientes mais engajados ou até mesmo 
um sistema de pontuação que propor-
cione alguma vantagem”, ensina o CEO.

Marketing de performance
Trata-se do marketing baseado em 

desempenho, no qual suas ações são 
100% mensuráveis. Por exemplo, 
para um e-commerce, o marketing 
de performance está relacionado 
a indicadores de vendas. “Mas ele 
não considera apenas o que seria o 
principal indicador de um negócio. 
Todas as ações são construídas com 
foco nos resultados que devem gerar, 
por isso diferentes métricas e KPIs 
são acompanhados”, revela Dantas.

Ele explica que, no caso do e-com-
merce, os indicadores de vendas são 
os indicadores finais. Porém, outros 
números também são relevantes, como 
cliques em anúncios, taxa de conversão 
de leads, custo por lead (CPL), custo 
por aquisição (CPA).

“No marketing de performance, 
todas as campanhas criadas e ações 
desenvolvidas devem ser rastreadas 
para que seja possível tomar uma 
decisão mais assertiva sobre o negó-
cio”. Entre os benefícios da execução 
de campanhas de marketing de de-
sempenho, estão a rastreabilidade, 
baixo risco e ROI alto, consequência 
de um planejamento voltado ao de-
sempenho.

Dantas menciona alguns canais mais 
adequados: Google Adwords e demais 
ações de CPC Ads, anúncio em redes 
sociais, Native Ads, marketing de afilia-
dos, presença em redes sociais, e-mail 
marketing, SEO, etc.


