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A cibersegurança, se aplicada com abrangência dentro da realidade 
operacional apresentada pela empresa, traz um universo de possibili-
dades estratégicas para o gestor e suas equipes de trabalho. Visualizar 
o investimento na proteção dos dados armazenados internamente 
de forma ampla, deixando estigmas para trás, é uma movimentação 
bem-vinda para organizações alinhadas com o que entendemos de 
transformação digital nos dias de hoje  

todo cliente procura uma jornada segura: sua 
empresa está preparada?

Desde sempre, os principais pilares da publicidade são audiência, 
canal e criativo, sendo este último um ponto focal nem sempre consi-
derado relevante. Com o fim dos cookies, a informação alcançada pelo 
comportamento da audiência ficou mais difícil de se obter. É como 
desativar um sinal. Os insights de posicionamento, na forma de dados 
contextuais, são úteis e um norte importante para muitos anuncian-
tes, mas um dos pilares do setor, fator decisivo no desempenho das 
campanhas, o componente criativo, continua sendo a estrada menos 
percorrida num trajeto que pune oportunidades perdidas. .  

o componente criativo assume papel decisivo nas 
campanhas publicitárias

A pandemia gerou impactos negativos não só na economia e saúde do 
país. A divulgação de editais e processos seletivos de concursos públicos 
também foram afetados com oportunidades represadas e postergadas, 
promovendo uma enorme expectativa nos concurseiros. No entanto, 
a estimativa é que a retomada gradual de concursos seja positiva, com 
mais de 58 mil vagas disponíveis ainda durante este ano, abrindo espaço 
para que os candidatos possam se preparar.  

expectativa para concursos públicos é positiva para  
os próximos meses
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negócios em pauta

2.000.000 de km sem abrir o motor
O caminhoneiro autônomo Edson Carlos Araújo, de Anápolis, no 

interior de Goiás, alcançou o impressionante marco de 2.000.000 de 
quilômetros com o caminhão extrapesado Mercedes-Benz 1944 S, ano 
2004, sem precisar abrir o motor deste cavalo mecânico 6x2. Ele é o 
segundo proprietário do veículo, adquirido em 2011, com o qual já 
cumpriu aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Para registrar esse 
desempenho notável, a Mercedes-Benz presenteou o cliente com uma 
pintura totalmente nova da cabina, faixas adesivas nas portas e com a troca 
de algumas peças externas e do parasol, realçando o visual do veículo. 
A Tecar Diesel, concessionário de Anápolis, realizou a desmontagem 
da cabina para pintura e retoques e a posterior remontagem. Enquanto 
aguardava o processo de renovação estética, o cliente recebeu um Axor 
2644, da frota de demonstração da fábrica, para que pudesse continuar 
trabalhando.   leia a coluna completa na página 3
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Webinar abordará o papel do setor de ti na 
busca pela conformidade à lGpd

@No próximo dia 07 de julho, a BluePex, empresa que desenvolve 
soluções de segurança da informação para o mercado corporativo 

com foco em defesa, controle, disponibilidade e compliance, promoverá 
o Webinar “O Papel da TI na LGPD”. A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) começará a aplicar multas às companhias que violarem as suas 
premissas a partir de agosto deste ano. Apesar de estar em vigor desde 
agosto de 2020, muitos gestores ainda buscam informações sobre os 
requisitos estabelecidos pelo texto da lei e quais as penalidades. “O 
setor de tecnologia da informação tem um papel fundamental para 
que as companhias assegurem a conformidade e evitem as multas 
impostas pela LGPD. No entanto, este não é o único setor que precisa 
de atenção dentro das corporações. No webinar, iremos sanar todas 
as dúvidas dos participantes para que todos estejam em dia com a le-
gislação”, afirma Nilton de Souza, da BluePex (https://my.demio.com/
ref/PTDpva8QnolRTdg2?bx_sender_conversion_id=22214623&utm_
source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=h_algo_que_
voc_deveria_saber).    leia a coluna completa na página 2
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quality assurance

quem vai à feira ou ao supermercado 
sabe bem o que quer encontrar por lá.

um sortimento variado de mercadorias em 
um mesmo lugar, as quais ganharão um 

espaço no carrinho de compras de acordo com 
os critérios de escolha de cada cliente. 

E esses parâmetros são também diversos: há 
quem prefira a barraquinha do vendedor mais 
afetuoso, que corta um pedaço da fruta para que 
o consumidor a prove antes de levar; existem 
ainda os que já chegam de olho nos preços mais 
em conta no dia, independentemente de quem 
esteja vendendo os itens. 

À medida que o comprador se habitua a frequen-
tar o local, é natural que estabeleça suas preferên-
cias e acabe voltando com frequência aos mesmos 
fornecedores, seja pela qualidade do produto, seja 
pelos valores agregados a ele - um bom serviço 
ou um bom desconto, por exemplo. Assim, é aos 
poucos sedimentada a fidelidade desse cliente a 
determinados comerciantes ou fabricantes. 

Comecei falando dessas práticas tão familiares 
a todos, as das idas ao supermercado ou à feira - e 
que delícia passar também pela barraquinha do 
pastel, um atrativo à parte, devo ressaltar -, para 
chegar ao conceito de marketplace. Este, em 
termos virtuais, também é um ponto de venda 
que congrega muitos tipos de produto e marcas 
diversas, sendo que há vantagens - e também 
desvantagens - em estar ali compartilhando um 
espaço povoado de concorrentes. 

Não é à toa que um vendedor de frutas ou 
hortaliças monta sua barraca em uma feira e não 
em um ponto isolado do mapa, digamos. Ele sabe 
que, em meio a outros vendedores, terá garanti-
do um importante benefício em se tratando de 
negócios: o fluxo de consumidores. Essa lógica 
vale também para o marketplace na internet. 

Por sua vez, esses clientes estão lá por uma 
razão primordial: comodidade. Em uma só via-
gem, encontrarão vários dos itens que precisam 
para o abastecimento de suas casas - e ainda 
terão a oportunidade de comer um delicioso 
e quentinho pastel. Porém, como já foi dito, 
preferências serão instituídas nesse processo. 

Uma laranja podre ou um atendimento ruim 
poderão ser suficientes para que o comprador 
migre definitivamente para uma barraca pró-

o troco do pastel da feira  
no conceito de marketplace 
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xima. Por outro lado, o vendedor cativante e a 
excelência recorrente do produto serão chama-
rizes praticamente infalíveis para o retorno dos 
interessados. Uma pesquisa da Shopify, empresa 
canadense que desenvolve softwares para lojas 
online, aponta que metade das vendas mundiais 
do e-commerce já acontece em marketplaces. 

O mesmo estudo, denominado "The Future 
of Ecommerce Report 2021" - ou relatório do 
futuro do e-commerce 2021 -, salienta que, ao 
comprar nesses endereços virtuais, os clientes 
procuram, em primeiro lugar, soluções para 
suas demandas, mais do que marcas específicas. 
Na Amazon, por exemplo, 70% das buscas não 
incluem um nome de marca; em geral elas são 
feitas por categorias, benefícios e avaliações. 

Esse viés representa um grande desafio para 
as empresas. De um lado, elas precisam do 
marketplace para potencializar o seu volume 
de transações. De outro, nesse meio, dado o 
perfil da demanda - que, como dissemos, é 
sobretudo por conveniência -, torna-se mais 
árdua a jornada de fidelização do consumidor. 

A imagem da marca - Mas, claro, existem 
caminhos. Um dos mais efetivos é trabalhar a 
imagem da marca fora do marketplace, crian-
do uma identidade positiva que será fator de 
diferenciação quando o consumidor se deparar 
com ela dentro do ambiente. 

Qualidade do produto, redes sociais ativas, 
endereços próprios na internet que ofereçam 
itens customizados e exclusivos são estratégias 

que reforçarão a visibilidade de um fornecedor 
também na ocasião em que ele estiver "mistu-
rado" com outros tantos. 

E ainda é possível encontrar formas de se 
destacar visualmente entre os concorrentes, se 
investir na personalização do espaço ocupado 
ali. O uso de banners, slogans e formatos de 
design interessantes são maneiras de atingir 
esse propósito. Claro que, ao escolher um ma-
rketplace, o lojista também precisa analisar as 
condições oferecidas para integrar o sistema, 
caso das taxas cobradas pela participação. 

É preciso considerar ainda aspectos como 
a solução de divisão de pagamento de uma 
transação entre diferentes lojistas; existem 
plataformas que facilitam essa partilha, sem 
intermediações ou impactos para o consumidor 
final, tendo em mente que este sempre está 
atrás de conforto em cada etapa da compra. 

Se o fechamento se torna um empecilho, todo o 
louvor alcançado nos passos anteriores pode ser 
perdido, causando um impacto para a marca que 
pode extrapolar o de sua presença nesse ambiente 
coletivo. É como na feira: se um determinado ven-
dedor nunca tem troco ou não apresenta opções 
de recebimento, como cartão de débito ou crédito, 
invariavelmente ele vai perder negócios. Mesmo 
que o seu pastel seja dos melhores. 

(Fonte: Fabio Gerber Khatcherian é bacharel em 
Administração de Empresas com Ênfase em Comex 

pela Universidade Bandeirante SP, e o novo Head 
Comercial da Braspag - www.braspag.com.br). 

casos de covid
A imunização de toda a população 

adulta do município de Serrana, no in-
terior paulista, com a vacina CoronaVac 
fez os casos sintomáticos da Covid-19 
caírem 80%, as internações, 86%, e as 
mortes, em 95% após a segunda vacina-
ção do último grupo. Essa é a principal 
conclusão do Projeto S, estudo clínico 
de efetividade inédito no mundo, reali-
zado pelo Instituto Butantan na cidade. 
A vacina provocou efeito benéfico em 
uma população inteira (ABr).
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