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News@TI
Inscrições para programa de aceleração 
com startups

@A Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil e na 
América Latina, lançou o seu 1º Programa de Aceleração com 

Startups. A iniciativa, que conta com a parceria da Innovation Latam,  
faz parte do hub de inovação da companhia, o Garagem. As inscrições 
para o programa, que terá duração de três meses, ficarão abertas até o dia 
30 de maio para startups de qualquer segmento. Previsto para começar 
em julho, o programa contará com dois desafios: soluções Data Driven 
para Product Market Fit e soluções para jornada de conciliação e gestão 
financeira. “A ideia é construir juntos – Cielo e startups – uma ou mais 
soluções para nossos desafios deste ano. Vamos aproveitar a expertise 
de ambas as partes para dar velocidade para a Cielo e escalabilidade 
para as startups. Trata-se de uma relação ganha-ganha”, afirma a Head 
do Garagem, Ana Fusco. No site de inscrições, dentro da plataforma 
da Innovation Latam, https://innovationlat.am/cielo haverá também 
uma aba denominada “Conecte sua startup”, para aproximar startups 
que não estão relacionadas aos desafios propostos pela companhia.

São Paulo, terça-feira, 25 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Um novo 
Iluminismo

A humanidade vive às 
margens de um dilema: 

Resgatar os paradigmas 
da ciência, da razão, do 
humanismo ou derru-

bar os ideais do Iluminismo, 
dando impulso aos tribalistas, 
com sua visão retrógrada, 
postura autoritária, culto ao 
passado e desprezo pelos 
avanços proporcionados pelo 
conhecimento.

Norberto Bobbio, em O Fu-
turo da Democracia, já fizera 
o alerta sobre a era da insídia, 
das ciladas, que se fortalece 
com as promessas não cum-
pridas pela democracia, e 
aponta para a necessidade 
de um “novo contrato social, 
capaz de administrar as pai-
xões do indivíduo, regular e 
coordenar seus interesses e 
satisfazer suas necessidades. 
Já Steven Pinker argumenta 
na direção de um Novo Ilumi-
nismo, obra em que prega a 
defesa da razão e da ciência.

O fato é que a sociedade 
global está à procura de uma 
bússola que indique o rumo 
dos ventos que a conduzirão 
a uma vida melhor. A credibi-
lidade nas instituições desa-
bou. A harmonia na tríade do 
Poder, arquitetada pelo barão 
de Montesquieu, dá lugar a 
tensões intermitentes, bas-
tando olhar para o caso brasi-
leiro, onde o Poder Executivo 
é referenciado por abuso da 
caneta, o Poder Legislativo 
não cumpre a contento suas 
funções representativas e o 
Poder Judiciário é acusado 
de legislar.

Os pressupostos de igual-
dade, justiça para todos, ele-
vação da cidadania, transpa-
rência dos governos, combate 
às máfias que se formam nos 
intestinos da administração 
pública e o próprio combate à 
violência estão muito aquém 
das metas programadas pelos 
sistemas democráticos. No 
vácuo gerado por deveres e 
princípios não cumpridos, 
floresce o neopopulismo, for-
ma rasteira de governantes 
de todos os calibres adotarem 
políticas de agrado das mas-
sas, mesmo que essa vertente 
inviabilize no longo prazo o 
equilíbrio (administrativo e 
financeiro) do Estado.

Os horizontes do planeta 
estão distantes da paz e 
da felicidade. Conflitos se 
multiplicam ou se repetem, 
disputas por território regis-
tram a mortandade de civis 
inocentes, entre as quais 
crianças, como se vê nas 
escaramuças entre Israel e 
a Faixa de Gaza (Hamas). 
Instala-se o paradigma do 
“puro caos”, como descreve 
Samuel Huntington, em O 
Choque das Civilizações: a 
quebra da lei e da ordem, 
Estados fracassados, anar-

quia crescente, onda global 
de criminalidade, imigração 
e deportação, debilitação da 
família, cartéis de drogas, 
declínio da confiança e da 
solidariedade.

O panorama é propício para 
o reinado de “salvadores da 
Pátria”, falsos heróis que se 
abastecem da boa-fé e de 
réstias de esperança de popu-
lações em estado de miséria. 
Ante economias em estado de 
refluxo, incapazes de prover 
a sustentação de milhões 
de famílias, avolumam-se 
os pacotes assistencialistas, 
criando eterna dependência 
dos habitantes aos governos 
passageiros ou, como diz o 
nosso historiador José Murilo 
de Carvalho, instalando uma 
“estadania” em contraposi-
ção à cidadania.

Sai governo, entra governo, 
e o “bolsismo” assistencialis-
ta torna-se política de Esta-
do, até porque não interessa 
ao maquiavelismo de muitos 
governantes a autonomia 
individual, a autogestão dos 
cidadãos na vida pessoal. 
A dependência ao Estado 
significa cooptar as massas 
com migalhas de pão sobre 
a mesa, ainda mais quando o 
sofrimento se expande com 
as pandemias que consomem 
energias de Nações. E, para 
agravar a situação, a competi-
ção eleitoral tem início muito 
antes do tempo, desviando 
recursos para ações não prio-
ritárias, desorganizando a ad-
ministração e abrindo as filas 
de pedintes nas cercanias da 
representação política.

Pois é esse retrato que 
estamos vendo na nossa 
paisagem. Os mortos pela 
COVID 19 beiram os 450 mil, 
devendo atingir logo mais a 
casa de meio milhão. Respon-
sabilidades são jogadas de 
um para outro. É um jogo de 
“esconde-esconde”. O povo 
clama por vacinas, a floresta 
amazônica pede socorro, um 
ministro de Estado é acusado 
de ajudar as madeireiras, 
a imagem internacional do 
Brasil vai à lona, e tudo acon-
tece sob a égide do comando 
maior do país.

A hora chegou. Ou res-
gatamos a moralidade ou 
o país afunda no pântano. 
Ou respeitamos a ciência 
ou cairemos na vulgaridade. 
Ou voltamos a ser solidários, 
elevando os valores do hu-
manismo, ou o nosso habitat 
será o da barbárie. Evitemos 
a síndrome do touro - pensar 
com o coração e arremeter 
com a cabeça. 

É hora de cantar um hino 
à racionalidade.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

No último dia 20, aconteceu a 
estreia da Trend Talks Yby – série 
inédita de conteúdo voltado para as 
áreas de marketing, tecnologia e ven-
das. Organizadas pela Yby – primeira 
martech de vendas do país integrante 
da Circle Aceleradora – as “lives” têm 
o objetivo de discutir tendências e 
pensar soluções estratégicas para 
conectar as principais mudanças e 
inovações na área de marketing para 
negócios, por meio de inteligência 
de dados, campanhas de incentivo, 
engajamento e desenvolvimento de 
plataformas digitais.

Com um time de profissionais e 
executivos de diversos segmentos, 
o diferencial da série será trazer 
conceitos, exemplos práticos, cases 
e experiências de marcas líderes no 
mercado. O primeiro episódio será 
sobre “Gamificação no processo de 
engajamento e vendas”, um tema que 
vem crescendo bastante e abrindo a 

Yby Martech estreia série de conteúdo estratégico 
e inovador na área de marketing para negócios

mente de muitos executivos para novas 
metodologias em busca de resultados.

Para apresentar diferentes perspec-
tivas sobre o assunto, os convidados da 
live de lançamento serão Luiz Augusto 
Barna, professor do curso de Jogos Di-
gitais e Head da área de experiência de 
usuário na Caixa Econômica Federal; 
Henrique Bosco, Gerente Sênior de 
Marketing, Inovação e Produtos no 
Portal Terra e Vivo (Telefônica Bra-
sil), e Ebru Semizer, Sênior Manager 
Marketing Communication & Market 
Intelligence na Mercedes-Benz.

O professor discorrerá sobre o conceito 
de gamificação e como tem sido usada em 
diferentes mercados, desde ferramenta 
de entretenimento, passando por pla-
taforma de ensino até a composição de 
grandes estratégias de vendas. Semizer 
sobre o uso da inteligência de dados 
como motor de gamificação no processo 
de relacionamento entre marcas, força 

de vendas e público final. Já Bosco 
falará sobre a força e a importância 
do uso de conteúdos diversificados 
no processo de engajamento. O bate-
-papo, leve e dinâmico, será mediado 
por Teo Leme, CEO da Yby Martech.

“A gamificação é um sistema que, por 
meio de storytelling, estimula ações 
do público com resultados rápidos e 
visíveis. E o mais interessante é que 
ela não depende exclusivamente de 
reconhecimento com prêmios, pois 
consegue identificar por intermédio 
de ferramentas digitais como selos, 
badges, acesso a conteúdo especial, 
por exemplo. Ao envolver e trazer per-
tencimento, ela é capaz de estimular 
vendas e tantas outras ações importan-
tes para as empresas.”, explica Leme. 
O Trend Talks Yby terá duração de 45 
minutos. Para participar é simples: 
basta realizar o cadastro antecipado 
e gratuito no trendtalksyby.circlemar-
techlive.com.br.

Com o crescimento do comércio 
online devido à pandemia, crescem 

também as fraudes digitais
Negócios online estão sujeitos a sofrer com fraudes e competições injustas sem um serviço de patrulha digital

As vendas no mundo digital, que 
já vinham aumentando antes da 
pandemia, tiveram um aumento 

maior ainda com os lockdowns em 
todo o país. Segundo a Ebit/Nielsen, 
as vendas do e-commerce no Brasil em 
2021 devem crescer 26%, atingindo um 
faturamento de R$110 bilhões, man-
tendo a força do setor e indicando uma 
consolidação das lojas e dos market-
places do mundo virtual. Com o cres-
cimento do comércio digital, crescem 
também as fraudes online. "Golpistas 
se aproveitam do investimento das 
empresas em anúncios online, valendo-
-se de diferentes tipos de violações de 
marca e competição injusta para atrair 
clientes para seus próprios negócios", 
afirma Daniel Filla, diretor geral, no 
Brasil, da AdPolice, líder mundial em 
controle de fraudes de tráfego digital. 
A empresa atua como uma patrulha 
digital para que anúncios de uma marca 
não sejam usurpados. 

Segundo Daniel, a média de perda 
dos investimentos em campanhas de 
busca devido a estas fraudes chega a 
30% do total. “Infelizmente, quanto 
maiores as vendas, mais se perde em 
fraudes”, explica Daniel.

Esses golpes são feitos por meio de 
uma prática conhecida como Brand-
-Bidding, quando competidores se 
aproveitam das palavras chave de 
uma empresa para desviar para seu 
domínio as buscas online de potenciais 
consumidores. Outra forma de fraude 
é conhecida como Ad Hijacking, ou 
sequestro de anúncios, quando afiliados 
e parceiros publicam uma cópia exata 
do anúncio de uma loja e passam este 
para trás ao superar o investimento em 
seu lance por apenas alguns centavos. 

Assim, competidores, rivais diretos, co-
piadores e até parceiros e afiliados podem 
explorar a presença de várias empresas 
no mercado virtual — procurando as 
maiores empresas na busca de maiores 
lucros — e causar danos financeiros sig-
nificativos que, na maioria das vezes, pas-
sam despercebidos pelos proprietários 
da marca. Foi pensando em identificar 
e resolver problemas como esse, além 
de tornar o trabalho de performance em 
mecanismos de busca mais previsível e 
lucrativo para empresas com presença 
online, que a AdPolice foi criada. 

Como uma marca pode ser alvo de 
fraude digital?

Competidores podem usar palavras-
-chave de uma marca para seus 

lice entrega informações aprofundadas 
sobre o comportamento dos principais 
competidores nos mecanismos de bus-
ca, provendo insights detalhados sobre 
Marketing de Busca que podem ser 
imediatamente aplicados para otimizar 
campanhas. 

Quais são os benefícios de um ser-
viço de patrulha digital?

Entre os benefícios apontados por 
seus clientes, destaca-se o impacto 
positivo no orçamento. Quando a marca 
é alvo de fraudes, ela acaba perdendo 
dinheiro sem nem perceber, pois as 
visitas podem não ser convertidas em 
vendas pela atuação dos brand-bidders. 
Quanto mais uma palavra-chave é usada 
na hora de fazer anúncios nos mecanis-
mos de busca, o custo por clique (CPC) 
aumenta, fazendo com que a empresa 
tenha que investir mais para usar a 
própria palavra-chave de sua marca 
registrada. Tendo um monitoramento 
desses dados e de quais concorrentes 
fazem isso por meio de um serviço 
de patrulha digital, o CPC é reduzido 
significativamente, tornando possível 
realocar os recursos do orçamento e 
investir em outros setores do negócio. 
A marca internacional Gore, de roupas 
e equipamentos esportivos, teve uma 
redução de 40% no seu CPC (custo 
por clique) ao contratar os serviços 
da AdPolice.

Isso acontece porque os fraudadores 
são notificados e os anúncios falsifica-
dos retirados. Assim os usuários são 
conduzidos mais direta e rapidamente 
à oferta original, diminuindo os riscos 
de prejuízo financeiro e até mesmo de 
reputação da marca, e aumentando a 
possibilidade de vendas no site.

próprios objetivos de visibilidade em 
mecanismos de busca. Caso algum 
Brand-Bidder use a palavra-chave de 
uma marca específica em um anúncio, 
consumidores em potencial podem aca-
bar na página de um terceiro, resultando 
em perda de tráfego e, eventualmente, 
vendas. Algumas das estratégias que 
esses fraudadores usam para não serem 
pegos são a segmentação geográfica, 
criando anúncios com especificação 
geográfica que exclui o local de trabalho 
dos agentes da marca, ou até mesmo 
colocando seus anúncios em horários 
alternativos, como durante a noite e 
em fins de semana, quando os donos 
da marca e os agentes não estão ativos. 
Além disso, eles podem se aproveitar 
de erros de digitação dos usuários, ou 
até se valer da negligência dos donos 
das marcas e agências em relação a 
outros mecanismos de busca menores 
e estrangeiros, que não são tão comuns 
quanto o Google.

A AdPolice lida com essas situações 
desde que foi fundada, e possui a 
expertise, o conhecimento técnico e 
as ferramentas para revelar e impe-
dir ações fraudulentas. Além disso, a 
empresa trabalha com escritórios de 
advocacia especializados em proprieda-
de intelectual e patentes, garantindo a 
possibilidade de tomar atitudes também 
em âmbito legal contra os fraudadores.

Com o programa “BrandProtect”, a 
AdPolice é capaz de fazer uma varre-
dura completa na busca de maus usos 
de uma marca registrada, monitorando 
palavras-chave relacionadas à empresa de 
maneira frequente em mais de 90 países, 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Já 
com o produto “IndustryWatch”, a AdPo-
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