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Já estamos perto de um mês para a Black Friday 2021, chegamos à 
reta final na preparação das lojas virtuais. É crucial refinar a estratégia 
de marketing e vendas e acertar os ponteiros da operação online. Se 
a loja pretende aderir às campanhas promocionais do período, deve 
acelerar o planejamento e levar em conta a produção de fotos e víde-
os, que, ao serem bem executados, podem fazer o produto saltar aos 
olhos do usuário.  

Cinco tendências em imagem para o e-commerce 
nessa Black Friday

Uma pesquisa da Thomas International revelou que, por conta da 
pandemia, os processos de recrutamento de profissionais diminuí-
ram em 67% das empresas e foram interrompidos completamente 
em 8% delas durante 2020. Agora, com o avanço da vacinação em 
todo o país, 66% das organizações planejam aumentar a atividade 
de recrutamento.  

Mais do que selecionar profissionais rapidamente, 
as empresas querem acertar na escolha

Nos últimos anos, as empresas brasileiras, de um modo geral, têm 
passado por um processo amplo de automatização de etapas opera-
cionais rotineiras. Isso significa, em outras palavras, uma mudança 
complexa na forma como procedimentos consolidados são conduzidos 
internamente, além da necessidade de se reformular a participação 
dos profissionais nesse cenário. Afinal, a tecnologia não chegou para 
substituir ou ofuscar o papel das pessoas no âmbito do trabalho, pelo 
contrário, pode e deve servir de apoio estratégico para que os níveis 
de produtividade sejam potencializados.  

além do produto, suporte especializado traz clareza 
para a inovação
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negócios em pauta

primeiro motorhome autônomo do Brasil
A Estrella Mobil, fabricante de veículos recreativos persona-

lizados, criou o primeiro e único motorhome 100% autônomo 
do país. O veículo tem capacidade para oferecer muito conforto 
com energia elétrica, ar-condicionado, água quente de forma 
ininterrupta - sem depender de nenhuma fonte de energia ex-
terna. O Kit Starlight pode ser instalado em qualquer modelo 
de motorhome. Essa solução foi criada a partir de sugestões de 
clientes que precisavam de autonomia completa aliada à prati-
cidade e ao conforto durante longas viagens, principalmente em 
certas regiões do norte e do nordeste, em que o acesso à energia 
elétrica é precário. Depois de muita pesquisa, estudos e testes, 
a empresa consegiu criar o kit ideal. Saiba mais: (www.estrella-
-mobil.com.br).      leia a coluna completa na página 3

Foto: estrella-mobil.com/reprodução
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programa de incentivo à criação de soluções 
inovadoras chega aos últimos dias de inscrições

@Muitas vezes, o que falta para uma ideia ‘fora da caixa’ se 
tornar realidade é incentivo e criatividade. E, neste clima 

inovador, o Red Bull Basement entra em reta final de inscrições 
e interessados podem se inscrever até este domingo (24), por 
meio do site redbull.com.br/basement . O programa, que chega 
à sua quarta edição neste ano, fornece suporte e mentoria aos 
universitários com ideias inovadoras que, por meio da tecnologia, 
visam melhorar o mundo. O evento ainda traz algumas novidades, 
como workshops imersivos com a NTT, multinacional de serviços 
tecnológicos, e G4, empresa de consultoria em gestão, como 
uma oportunidade para adquirir conhecimentos sobre assuntos 
conectados ao projeto.    leia a coluna completa na página 2
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"propaganda é a alma do negócio." 

embora esse clássico jargão do mercado – 
e verso de uma popular canção dos anos 

90 – não tenha perdido a validade, talvez ele 
precise ser atualizado para o contexto de um 
ambiente de negócios guiado pelo marketing 
digital e pela necessidade de um posiciona-
mento eficiente nos canais de comunicação 
online – dos veículos tradicionais que também 
readequam suas iniciativas para o universo 
virtual às próprias redes sociais. 

Nesse novo cenário, não é exagero afirmar 
que o conteúdo é a alma do negócio. E esse 
paradigma ganha ainda mais tônus quando 
falamos de um conteúdo de qualidade que, 
atrelado aos valores das marcas, é capaz de 
transmitir a mensagem de uma empresa e 
conectá-lo com suas ações de relevância 
pública, com valor noticioso, incluindo desde 
cases de sucesso até números factuais de 
crescimento que atraiam os canais especia-
lizados de imprensa. 

 
Em tal ambiente, ganham protagonismo 

as agências de conteúdo que, a partir de um 
trabalho multidisciplinar de diferentes profis-
sionais, são capazes de adotar uma abordagem 
holística para a comunicação de uma compa-
nhia e definir diferentes estratégias que, em 
conjunto, resultam em um posicionamento 
fortalecido na web e, consequentemente, em 
mais resultados para as organizações.

 
Nesse sentido, temos, por exemplo, o tra-

balho de redatores e copywriters capazes de 
desenvolver conteúdos inteligentes para os 
canais corporativos e de marketing digital 
das empresas (blogs, materiais ricos, e-mails 
para nutrição de leads); de analistas de SEO 
que adaptam esses conteúdos para ganharem 
relevância nos mecanismos de busca; 

Também, de assessores de imprensa que 
divulgam conteúdos customizados e artigos 
de opinião de porta-vozes das empresas 
com relevância jornalística para os grandes 
veículos; de gestores de mídias sociais, que 
compartilham todos os frutos desse trabalho 
nas diferentes redes em que uma empresa 

agências de conteúdo e a nova rota 
das estratégias de marketing
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está presente, sem falar na mídia paga, que 
impulsiona tudo o que você quiser.

 
Quando bem executado, todo esse esfor-

ço – que deve ser encarado pelos clientes 
como um processo contínuo, de longo prazo 
e contar com a colaboração das empresas 
para o compartilhamento de informações 
relevantes para o mercado – traz como 
benefícios desde questões mais técnicas do 
marketing digital (como o reforço do link 
building de uma empresa, uma vez que ela 
será mencionada, de modo espontâneo, em 
diferentes canais, incluindo veículos de im-
prensa reconhecidos e respeitados no meio da 
comunicação) até uma maior transparência 
organizacional capaz de atrair investidores, 
clientes e parceiros.

 
Não por acaso, dados da pesquisa Content 

Trends de 2019 apontaram que mais de 
67% das empresas entrevistadas já adotam 
ações de marketing de conteúdo e que 65% 
de todas essas companhias aumentaram o 
volume de conteúdo gerado entre 2018 e 
2019. O levantamento também ressalta que 
os negócios que investem em marketing 
de conteúdo têm um volume 1,4 vezes 
superior de leads e 1,3 vezes mais visitas 
em seus sites. 

Ademais, como citado acima, a mensagem 
de uma marca, seus valores, princípios e 
diferenciais serão transmitidos com muito 
mais clareza e eficácia para potenciais 
clientes, stakeholders e, em última instância, 
para todo o mercado e segmento no qual a 
companhia está inserida a partir de uma es-
tratégia de criação de conteúdos inteligentes 
e integrados. 

 
Vale frisar ainda que, dentro de um con-

texto digital em que somos circundados por 
informações de todos os lados, o valor de um 
bom conteúdo é determinante para que uma 
empresa desperte interesse e se destaque em 
meio ao mar de notícias, blogs e conteúdo 
publicitário com o qual nos deparamos a 
todo minuto.

 
Em outras palavras: se a propaganda e, 

mais especificamente, a mídia paga, conti-
nua sendo um instrumento importante de 
posicionamento, é no conteúdo estratégico, 
orgânico e espontâneo que a relevância é 
construída, dia após dia, dentro do novo, 
complexo e fascinante mercado digital.   

 
(Fonte: Juliana Garcia é comunicóloga, jornalista 

por formação e atua como Public Relations à frente 
da Ideiacomm, agência de conteúdo, social media e 

assessoria de imprensa (www.ideiacomm.com.br).

prejuízos

efetividade da Coronavac
O estudo de efetividade da vacina 

CoronaVac, que o Instituto Butantan 
está realizando sobre a imunidade da 
população de Serrana (SP), mostrou 
que 99% dos moradores desenvolveram 
anticorpos para se defender da infecção 
três meses após receber a segunda dose 
do imunizante. Estes são os primeiros 
números da pesquisa na cidade em que 
foi realizado o Projeto S, que imunizou 
toda a população acima de 18 anos em 
fevereiro, por meio de um mutirão de 
vacinação (ABr).
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