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Coluna do Heródoto

Uma das armas 
para se conquistar a 
mídia é o direito de 
concessão dos canais 
de radiodifusão. 

Os detentores do po-
der logo aprendem 
que eles são um 

elemento importante na 
política do toma cá, dá lá. 
As mídias eletrônicas se 
tornam instrumentos efica-
zes para a consolidação das 
elites políticas regionais, 
uma vez que grande parte 
da população se informa 
através dela. 

A circulação de mídia 
impressa é maior nas gran-
des cidades, ainda assim, 
a diversidade de postura, 
pensamento e linha edito-
rial é mínima. Sem dúvida 
é a televisão que constrói a 
agenda pública brasileira. 
Construir uma rede que 
alcance todo o Brasil, com 
a tecnologia atual, exige 
grandes investimentos e 
nem todos os empresários 
estão dispostos a bancar. 

Há um risco enorme de 
capital. Mas há uma imensa 
oportunidade no dial para 
rádios nas tecnologias AM 
e principalmente FM, que 
exigem muito menos inves-
timentos, tem som melhor, 
cobertura mais eficaz na 
região e equipamentos mais 
baratos. Enfim a barganha 
das concessões sempre 
existiu, mas nunca atingiu 
os patamares do governo 
atual.

A rigidez das regras para 
a renovação das concessões 
funciona como uma espa-
da de Dâmocles sobre os 
proprietários que não tem 
acesso aos políticos e ao 
governo central. É outro 
instrumento poderoso de 
barganha no Congresso 
Nacional e pode mesmo 
ser vital para a aprovação 
dos projetos de interesse 
do presidente. 

Em uma única canetada é 
possível fechar um canal de 
tevê ou de rádio e imedia-
tamente abrir uma concor-
rência para que um aliado 
político assuma o lugar. Isso 
quer dizer uma programa-
ção mais soft em relação ao 
governo, pouquíssimas ou 
nenhuma crítica ao governo 
central e abrir amplos espa-
ços na programação para a 
propaganda oficial. 

É verdade que esta pode 

se tornar o sustentáculo 
econômico da empresa de 
radiodifusão. O início da ex-
pansão do rádio, na década 
de 1930, se dá sob o marco 
regulatório em que o estado 
concede à iniciativa privada 
a prestação deste serviço 
público. Daí para frente 
tudo é política e tentativa de 
domínio de parte da opinião 
pública. 

Cadeias nacionais de rádio 
e tevê tiveram papel impor-
tante nos momentos críticos 
da democracia brasileira. 
Também vem do período 
da ditadura de Vargas a 
pungente Voz do Brasil. A 
comunicação oficial da pre-
sidência da república busca 
inspiração para montar uma 
rede nacional de rádio, onde 
o chefe do executivo possa 
falar durante 5 minutos com 
a população que acorda para 
trabalhar. 

O modelo remonta ao 
período do presidente ame-
ricano, pós crise de 1929, 
um programa noturno : 
Conversa ao Pé da Lareira. 
O democrata reúne a família 
para repetir à exaustão que 
a crise é passageira e que é 
preciso levantar a cabeça e 
prosseguir. Nasce no Brasil 
o Conversa ao Pé do Rádio. 
O presidente José Sarney, 
toda as sextas-feiras, às 6 
horas da manhã anuncia : 
“bom dia brasileiros e bra-
sileiras”.

A técnica é uma conversa 
ao pé do ouvido, com lin-
guagem popular, irradiada 
desde o local onde estava 
o presidente, mesmo fora 
de Brasília. A comunicação 
é direta, sem intermedia-
ção dos jornalistas e com 
notícias propositadamente 
inéditas. Com isso todos são 
obrigados a ouvir e muitas 
vezes o que ele diz na sexta 
é manchete no jornal de 
sábado. 

Com uma ferramenta tão 
importante, Sarney quer 
ficar 5 anos no poder e não 
4 como manda a lei. Precisa 
de votos do Congresso. Para 
consegui-los busca apoio 
dos políticos que têm rádios 
e um dia vão ter que reno-
var a concessão e muitos 
outros que querem também 
um canal no dial. Graças a 
esse toma cá, dá lá Sarney 
ficou 5 anos no poder e foi 
substituído por Collor.

(*) - Jornalista, professor e 
comentarista da Record News, do 

Portal R7 e Nova Brasil FM  
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Toma cá,  
dá lá
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News@TI
as melhores ações para a atenção e o cuidado com a saúde mental 
e física de seus colaboradores. A solução foi pensada analisando o 
cenário atual e pode ser extremamente estratégica para as empresas.   
Diante desses dados, pode-se compreender que a força de trabalho foi 
muito impactada e as empresas cada vez mais buscam entender qual 
o papel delas nesse cenário. Aos interessados que quiserem realizar o 
mapeamento, basta acessar o link e fazer o cadastro inicial: materiais.
cuidas.com.br/saude-mental-material-e-mapeamento.

Ferramenta mapeia melhorias para a saúde 
mental de colaboradores

@A healthtech Cuidas, criada em 2018, tem como modelo de negócio 
o cuidado com a saúde física, mental e social dos colaboradores, 

apoiando as empresas com dados de saúde que auxiliem na melhora 
da qualidade de vida e performance. A Cuidas desenvolveu uma ferra-
menta, especializada para profissionais de RH, que é capaz de mapear 
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Startups de tecnologia:  
oito estratégias de marketing digital 

que vão alavancar o seu negócio!
As startups são um modelo de negócios líder que impulsiona a inovação e o crescimento econômico em todo o 
mundo. A cada ano, novos tipos de produtos e serviços são criados por startups

Ari Lisjak (*)

Eles servem como um grande 
exemplo de criatividade e ambi-
ção empreendedoras, bem como 

o surgimento de conceitos inovadores. 
Mas, nem sempre o marketing é um de 
seus pontos fortes. E é compreensível: a 
maioria delas não começou escrevendo 
estudos de caso e enviando e-mails, mas 
criando tecnologia de ponta. Sem falar 
que, tradicionalmente, o marketing 
digital estava disponível apenas para 
grandes corporações nos setores de 
B2B e B2C.

No entanto, há boas notícias. De 
acordo com o First Site Guide, 7,1% 
das startups no mundo atuam no setor 
de fintech. Seguido por ciências da vida 
e saúde com 6,8%, Inteligência Artifi-
cial com 5,0%, gaming 4,7%, adtech 
3,3% e edtech com 2,8%. As startups 
modernas são atraídas pela internet e 
pela tecnologia digital, apesar da falta 
de dados precisos de distribuição do 
setor. Como resultado, um forte plano 
de marketing online é essencial para 
todas as empresas que desejam alcan-
çar o sucesso.

Quando se trata de marketing digital, 
as empresas de tecnologia devem se es-
forçar para investir em muitos aspectos 
diferentes. Mais importante ainda, esta 
ferramenta poderosa veio para ficar e 
pode aumentar rapidamente o sucesso 
de sua startup de tecnologia. Hoje, a 
publicidade na web é mais inclusiva do 
que nunca: ela não conhece fronteiras. 
Por exemplo, se você tem uma empresa 
de software e deseja atingir clientes 
em vários países, o marketing online o 
ajudará a conseguir isso.

Neste artigo, iremos guiá-lo através 
de algumas maneiras de desenvolver 
uma estratégia de marketing digital 
eficaz para sua startup de tecnologia.

1. Começando pelo básico: buyer 
persona

O desenvolvimento de uma buyer per-
sona é a etapa mais crítica no marketing 
digital e é por isso que a colocamos na 
vanguarda. Isso inclui a coleta de deta-
lhes importantes sobre o seu público, 
como idade, nome, localização, renda, 
emprego, suas demandas e como busca 
produtos e serviços na internet. Depois 
de coletar essas informações, você pode 
se concentrar em construir a estraté-
gia de marketing certa. Há evidências 
suficientes para sugerir que a buyer 
persona é essencial para todos os ne-
gócios modernos. Ainda mais quando 
se trata de uma startup de tecnologia, 
já que muitos especialistas em TI já 
aderiram à iniciativa para oferecer seus 
serviços a clientes em todo o mundo.

2. E-mail marketing
Você sabia que o marketing por e-

-mail continua a dominar o mundo do 
 marketing de startups? Essa ferramen-
ta permite que você se conecte com 
seu público-alvo de uma forma que 
nenhum outro canal consegue. Embora 
seja uma plataforma que já existe há 
muitos anos, ainda é um dos canais de 
inicialização mais eficazes, e é por isso 
que os gigantes do marketing sugerem 
confiar em soluções de boletins infor-
mativos por e-mail para aproveitar todo 
o potencial do marketing por e-mail.

alguém pesquisa uma palavra-chave 
relacionada ao seu negócio.

6. Marketing de influência
Líderes de tecnologia proeminentes 

com muitos seguidores nas mídias 
sociais têm autoridade e influência no 
mercado e na indústria de TI. O marke-
ting de influência pode ser muito pode-
roso neste setor quando as empresas 
utilizam esses líderes de tecnologia. Se 
eles muitos seguidores em seu setor, 
provavelmente têm influência sobre 
seu mercado-alvo. A parceria com esses 
criadores de conteúdo pode ajudá-lo a 
direcionar o conhecimento da marca 
para o seu público-alvo. Uma vez que 
seu público-alvo está ciente de sua 
startup, seu objetivo é alcançado.

7. Inclua SEO em todos os lugares
A otimização de mecanismos de 

pesquisa (SEO) é a base do marketing 
digital promissor. Além de ser a base do 
marketing orgânico, é um fator deter-
minante para o sucesso do marketing 
de longo prazo. Na verdade, a maioria 
dos profissionais de marketing e espe-
cialistas associam o SEO a conteúdo 
extenso ou como parte das melhores 
práticas de blog. No entanto, você pode 
usar palavras-chave relevantes em suas 
postagens de mídia social, hashtags, 
descrições de produtos ... Sugerimos que 
você incorpore uma estratégia de SEO 
em suas postagens de blog, curadoria de 
conteúdo geral e estratégia de marke-
ting. Além disso, incluir palavras-chave 
de cauda longa na seleção de tópicos e 
no conteúdo do blog é uma forma eficaz 
de atrair tráfego a longo prazo.

8. Retargeting / Remarketing
O marketing por e-mail, a publicidade 

nas redes sociais e os anúncios de visuali-
zação são excelentes para estratégias de 
retargeting. Retargeting é basicamente 
uma campanha de marketing baseada 
no comportamento anterior do usuário. 
Por exemplo, o LinkedIn permite que 
você defina anúncios para indivíduos 
específicos com base no que eles fizeram 
em seu site. Ou seja, se alguém visita seu 
site, adiciona um item a um carrinho de 
compras, mas não conclui a compra, você 
pode colocar um anúncio desse produto 
no LinkedIn e / ou enviar ao usuário um 
e-mail personalizado lembrando-o de 
voltar e concluir o compra. Embora os 
termos “retargeting” e “remarketing” às 
vezes sejam usados alternadamente, a 
principal diferença é que a retargeting 
se preocupa principalmente com o en-
vio de anúncios baseados em cookies 
para clientes em potencial, enquanto 
o remarketing é tipicamente baseado 
em e-mail.

(*) É CEO da Isource Marketing.
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3. Comece um blog
Criar um blog é uma das maneiras mais 

bem-sucedidas de começar a aumentar o 
tráfego no setor de startups de tecnolo-
gia. Lembre-se de que você tem grandes 
habilidades tecnológicas para capitalizar, 
então, se escrever não é seu ponto forte, 
contrate criador de conteúdo. É um dos 
métodos mais eficazes para divulgar a 
história de sua marca e divulgar seus 
produtos e serviços. Os blogs ajudam 
no SEO e aumentam seus rankings de 
pesquisa. Aproveite todas as maneiras 
pelas quais você pode se beneficiar de 
seus esforços de conteúdo. Algumas 
ideias são incluir fontes e links relevan-
tes e confiáveis   em suas postagens de 
blog, vincular o conteúdo de seu site às 
postagens e escrever blogs de visitantes 
para melhorar o conhecimento da marca 
e divulgar seu nome. Os blogs também 
oferecem muita versatilidade. Você pode 
decidir a direção do seu blog e o tipo de 
conteúdo que deseja compartilhar. Por 
exemplo, você pode escrever sobre qual-
quer coisa, desde tópicos de tecnologia 
especializados a notícias do setor.

4. Redes sociais
Embora a mídia social seja uma pla-

taforma de rede poderosa, ela também 
evoluiu para uma ferramenta de marke-
ting inteligente que empresas em vários 
setores usam para ampliar seu alcance. 
E porque é uma plataforma enorme, 
elaborar a estratégia de marketing de 
mídia social da sua startup pode ser 
opressor. Você pode começar determi-
nando a plataforma que se adapta à sua 
marca. Facebook, Twitter, Instagram, 
Tik Tok, Reddit, Pinterest e LinkedIn 
cada uma delas têm coisas exclusivas a 
oferecer. Todas têm muitas maneiras de 
se envolver o público, desde participar 
da discussão sobre uma hashtag de ten-
dência até publicar artigos no LinkedIn e 
capacitar os funcionários a agir em nome 
da sua empresa. Participe de grupos 
do LinkedIn e responda a perguntas 
no Quora. Ao mesmo tempo, busque 
discussões que sejam relevantes para 
a solução que você oferece e encontre 
uma maneira de ajudar.

5. Use publicidade de pesquisa paga 
(SEM)

A pesquisa paga se tornou um canal 
de publicidade muito popular para 
startups. Ele permite que os usuários 
comprem tráfego direcionado a laser 
em mecanismos de busca como Google 
e Bing, duas das principais redes de 
busca paga que oferecem a capacidade 
de direcionar palavras-chave em um 
modelo de preço de custo por clique 
(CPC). Usando qualquer uma dessas 
redes, você pode criar anúncios perso-
nalizados para sua startup que apare-
cem nos resultados de pesquisa quando 

Prêmio ABII 2021: grande final  
é no dia 27 de outubro

As empresas Erzinger (com 
dois projetos), TERMICA So-
lutions, Latos, I3C e Hedro 
conquistaram vagas na grande 
final do Prêmio ABII 2021, com 
cases de indústria 4.0. O prêmio, 
reconhecido nacionalmente por 
destacar projetos que desenvol-
vem ou utilizam as tecnologias 
habilitadoras da indústria 4.0, é 
realizado anualmente pela ABII – 
Associação Brasileira de Internet 
Industrial.

A grande final ocorre ao vivo 
neste dia 27 de outubro, às 17 
horas, com transmissão nos ca-

nais do YouTube e LinkedIn da 
associação. Em sua 4ª edição, o 
prêmio funciona como um palco 
para as empresas mostrarem seus 
projetos ao mercado e também 
ajuda a inspirar novas possibilida-
des, mostrando na prática como 
as empresas estão aplicando as 
tecnologias no país. Neste ano, a 
grande novidade é que o prêmio 
foi aberto para participação de 
todas as empresas que forne-
cem soluções ou estão sendo 
transformadas pela indústria 
4.0 (https://www.youtube.com/
watch?v=txSYrgvu65I).


