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Promoções podem 
impulsionar 

engajamento com cliente

É importante reafirmar 
a necessidade de um 
planejamento prévio 
e um detalhamento 
criativo

Num mundo cada vez 
mais digital e glo-
balizado, em que as 

pessoas são bombardeadas 
por conteúdos, fotos, textos 
e vídeos a todo o momento, 
as marcas precisam ser ex-
tremamente cuidadosas e 
assertivas na hora de produ-
zir ações para atingir o seu 
público-alvo. 

Mesmo tendo essa dificul-
dade em mente, campanhas 
e promoções seguem sendo 
uma das ferramentas mais 
poderosas na hora de re-
forçar ou aproximar a sua 
empresa ao seu cliente, 
alavancar os seus negócios 
e mostrar-se presente no 
mercado. É por meio dessas 
ações que é possível criar 
um posicionamento e uma 
lembrança na mente dos 
consumidores, moldando-se 
como uma referência para 
a aquisição de produtos e 
serviços. 

Porém, não é fácil se desta-
car ou se evidenciar no meio 
competitivo atual. Para que 
isso aconteça, o seu case 
precisará contar com dife-
renciais importantes, além de 
um detalhado planejamento 
estratégico prévio bem es-
truturado, para que atinja 
os objetivos traçados. Entre 
os pontos que demandam 
mais atenção no momento da 
concepção do projeto está a 
adequação da ação a diversos 
fatores fundamentais relacio-
nados à marca. 

Dentre eles, é necessário 
estar atento e alinhado aos 
anseios do público-alvo e, 
principalmente, aos valores 
e propostas que a marca 
pretende externar a essa 
audiência. Esse momento 
de ordenamento da sua 
marca com o grupo-alvo é 
fundamental para que a sua 
campanha realmente atinja o 
engajamento esperado e re-
force os valores e awareness 
da marca de forma coerente 
e compatível. 

Além disso, outros fatores 

serão essenciais para o suces-
so da promoção, tais como 
uma mecânica simples, uma 
boa e estratégica divulgação 
do projeto através dos meios 
escolhidos, seja ela feita para 
as mídias físicas, televisão ou 
redes sociais. 

Outro ponto fundamental 
no momento de planejar, será 
contemplar o projeto com 
um alicerce criativo e que 
estimule o engajamento por 
parte do público. 

Isso porque a tendência 
mostra que as ações mais 
criativas são as que esti-
mulam a participação da 
audiência e automaticamente 
reforçam a sua marca dentro 
do imaginário. Nesse senti-
do, podemos ressaltar, por 
exemplo, mecânicas em que 
o objetivo era que o público 
compartilhasse um pouco de 
sua história, postando fotos 
de momentos marcantes, e 
percebemos que isso faz com 
que a participação em si já 
seja divertida e significativa, 
não tendo o prêmio como o 
único objetivo.

Por outro lado, da mes-
ma forma que podemos 
citar diversos pontos para 
uma ação bem sucedida, 
precisamos elencar fatores 
que certamente influenciam 
negativamente um projeto. 
Desde uma mecânica muito 
complexa, ou premiação 
ruim, até estar em desacordo 
com a legislação ou social-
mente. Todos são pontos 
básicos que não só podem 
simbolizar o fracasso do pro-
jeto, mas também prejudicar 
a credibilidade da empresa, 
acarretando consequências 
perigosas.

Por conta disso, apesar 
da clara importância e be-
nefícios que uma promoção 
pode trazer, é importante 
reafirmar a necessidade de 
um planejamento prévio e 
um detalhamento criativo 
para que a proposta atinja 
o sucesso esperado e não 
gere um resultado contrá-
rio. Nesse sentido, é sempre 
aconselhável estar bem as-
sessorado do começo ao fim 
dessa campanha. 

(*) - É publicitária, comunicadora e 
diretora executiva da Agência Ecco 
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D - Embalagens Sustentáveis  
Visando expandir e fomentar o uso de embalagens produzidas a partir 
de fontes renováveis e biodegradáveis no mercado, a Irani Papel e Em-
balagem S.A., lança oficialmente a sua plataforma digital de vendas de 
embalagens, o Embalei. A loja online da companhia catarinense conta 
com mais 20 produtos eficientes e inovadores. Podem ser adquiridas 
em pequenas quantidades, para atender o público B2C (consumidores 
finais) e pequenos e médios empreendedores, para serem utilizadas 
tanto para varejo e delivery, quanto para transporte e e-commerce. 
A procura por embalagens sustentáveis aumentou nos últimos anos, 
ficando evidenciada durante a pandemia, quando o consumo de pro-
dutos via e-commerce e delivery aumentou. Saiba mais em: (https://
www.embalei.com.br/).

E - Aquisição da Cristar
A Nadir Figueiredo, importante player em utilidades domésticas de 
vidro da América Latina, anuncia que concluiu a aquisição de 100% das 
ações da Cristar TableTop S.A.S. Com esta aquisição, a Nadir incrementa 
sua capacidade de atender à crescente demanda do mercado mundial 
de utilidades domésticas de vidro, tornando-se uma companhia mais 
forte e completa com escala global. Com sede na Colômbia, Cristar é 
a empresa líder em utilidades domésticas de vidro na região andina, 
com um portfólio abrangente de mais de 2.000 produtos e instala-
ções modernas. Juntas, Nadir e Cristar possuem a maior capacidade 
produtiva da América Latina e um dos mais completos portfólios de 
utilidades domésticas de vidro do mundo. Mais informações: (https://
nadir.com.br/).

F - Gestão de Pessoas
Com o objetivo de compartilhar inovações e provocar reflexões 
sobre os assuntos mais atuais do universo de gestão e desenvolvi-
mento humano no mundo corporativo, apontando novas tendências 
e necessidades dentro desta área, entre os dias 18 e 20 de abril, 
acontece o 48ª Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, no São 
Paulo Expo, realização a ABRH Brasil. As palestras magnas estão 
divididas em seis eixos que abordarão os seguintes temas: metaverso; 
ESG; empresa humanizada; cenários econômicos globais e futuros; 
liderança e educação. Em Paralelamente, acontece também a EXPO 
ABRH, feira de negócios que apresenta novidades e tendências do 
setor. Mais informações e inscrições, no site: (https://www.conarh.
org.br/).

A -  Ouvidor-Geral
O Conselho Superior da Defensoria Pública da União (DPU) publicou 
edital para o processo de formação de lista tríplice para cargo de 
Ouvidor-Geral. O prazo para as inscrições vai de 28 de março a 27 de 
abril. Exercerá o cargo por dois anos, para o biênio de 2022 a 2024, 
em regime de dedicação exclusiva. O cargo será ocupado por um re-
presentante da sociedade civil, indicado por entidades, organizações, 
comunidades tradicionais e movimentos sociais habilitados que atuem 
em áreas ligadas ao trabalho realizado pela DPU. As entidades que 
desejam participar da votação para formação da lista tríplice deverão 
apresentar um requerimento à Comissão Eleitoral. Eventuais dúvidas, 
podem ser levadas à Comissão Eleitoral por meio do e-mail (ouvido-
ria2022@dpu.def.br).

B - Projeto Inovador
Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira do ‘Blue Sky Young 
Researchers and Innovation Awards 2022-2023’, premiação promo-
vida pelo International Council for Forest and Paper Associations 
para pesquisadores, estudantes e profissionais dos vários países. O 
objetivo do prêmio é selecionar jovens de até 30 anos e projetos ino-
vadores que possam contribuir para o desenvolvimento da indústria 
de base florestal mundial sob a ótica de pesquisa e desenvolvimento, 
inovação e melhorias de processos para a cadeia produtiva. A edição 
tem como tema “Construindo uma Economia de Baixo Carbono com 
Florestas e Produtos Florestais Positivos para o Clima”. Saiba mais 
em (www.iba.org).

C - Escriturações Contábeis 
A Engineering, companhia global de TI e consultoria especializada 
em Transformação Digital, promove amanhã (23), das 10 às 11h, 
o Engtalks, webinar gratuito que terá como tema “A Escrituração 
Contábil Digital e a Escrituração Contábil Fiscal vem aí! Sua empresa 
está preparada?”. Ministrado por Fabiano Brunholi, responsável pela 
área de pré-vendas, e Edmir Teles, especialista tributário, o objetivo 
é ajudar as empresas na entrega dessas obrigatoriedades e apresentar 
como a solução Smart Tax pode apoiar essa jornada de apuração até 
o envio das escriturações. Um dos principais benefícios percebidos 
pelas empresas é a garantia da segurança das informações - sendo 
essa, uma das principais preocupações das empresas na atualidade. 
Inscrições: (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KwE6kE-
upTAq-3svuvaEaWQ).

G - Couro Sustentável 
A JBS Couros abriu inscrições para o concurso ‘Design Kind Leather’, 
que vai premiar profissionais criativos de moda que toparem o desafio de 
desenvolver produtos usando o Kind Leather, o couro mais sustentável 
do mercado, segundo estudo em parceria com a Asiatan. A competição é 
aberta para designers, modelistas e estilistas profissionais do mercado. 
Os interessados deverão apresentar o projeto de uma coleção-cápsula 
- com menos peças do que o padrão, tendo entre 8 e 15 produtos, todos 
desenvolvidos com Kind Leather. Os classificados para a próxima fase 
serão indicados até 31 de maio e receberão a matéria-prima para dar 
forma aos projetos inscritos no concurso. Mais informações e inscrições: 
(https://fotoshoemagazine.com/kind-leather-contest/).

H - Selecionando Startups 
A Dream2B, international venture builder que conecta os ecossistemas do 
Canadá e do Brasil, está com inscrições abertas para seu 7º ciclo de ace-
leração. Serão selecionadas até dez startups brasileiras para participarem 
do programa, que tem foco em startups com aplicações de tecnologias 
como inteligência artificial, blockchain, nanotecnologia, indústria 4.0 e IoT. 
Para participar, as startups precisam estar em estágio de crescimento, 
ter produtos disruptivos e vocação global, para se tornarem rapidamente 
escaláveis e com grande mercado mundial. Além do domínio da língua 
inglesa, também é importante que a startup tenha uma estratégia de 
expansão internacional. Inscrições: (https://www.dream2b.com.br/)

I - Destaque Franchising
Nunca o valor de uma notícia ou informação correta, bem apurada e 
escrita de forma criativa foi tão grande! Para reconhecer e premiar os 
profissionais que dedicam a vida a este ofício, a Associação Brasileira 
de Franchising - ABF anuncia o início das inscrições para a nova edição 
do Prêmio ABF Destaque Franchising - Categoria Jornalismo. Podem 
concorrer reportagens publicadas em 2021 que tenham contribuído 
com o debate e o desenvolvimento do setor de franquias no Brasil. Os 
ganhadores serão reconhecidos na cerimônia do Prêmio ABF Destaque 
do Franchising, em 29 de abril. Aproveite a oportunidade de ser reco-
nhecido pelo setor de franquias. Inscrições e mais informações: (https://
www.abf.com.br/premio-abf-destaque-franchising-2022/).

J - Evento para Investidores
A Cedro Technologies, em parceria com o Fast Trade e a Órama Investi-
mentos, realiza o Invest Day. O evento ajudará investidores a entenderem 
como a tecnologia pode apoiar no gerenciamento de riscos e a tomar as 
melhores decisões de investimentos. A primeira edição do Invest Day será 
em formato de webinar, online e gratuito, amanhã (23), às 19h. Entre 
os tópicos que serão abordados, estão: “Como a escolha da corretora faz 
diferença na hora de investir”; “Corretoras e o gerenciamento riscos nos 
investimentos”; “Poder da tecnologia para ganhar e não perder dinheiro 
nos investimentos”; e “Identificando as melhores oportunidades de in-
vestimento a partir das ferramentas usadas”. Interessados em participar 
precisam se inscrever no link: (https://lp.cedrotech.com/invest-day).

A confiança do comer-
ciante recuou 1,3% em mar-
ço, mantendo a tendência 
apresentada em fevereiro 
(-1,2%). Com o resultado, 
o Índice de Confiança do 
Empresário do Comér-
cio (Icec), apurado pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), encerra o 
primeiro semestre de 2022 
com queda acumulada de 
1,12%. Os efeitos da infla-
ção persistente e a recente 
transmissão do aumento 
dos combustíveis a outros 
preços são elementos-chave 
que explicam a evolução da 
baixa confiança empresarial.

A guerra na Ucrânia tam-
bém é um fator de peso para 
o resultado. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
avalia que o quadro interna-
cional gera um cenário de 
incertezas. “O conflito deve 
influenciar, juntamente com 
comportamento dos valores 
internos, o crescimento 
da inflação. Os preços, em 
geral, devem permanecer 
em alta, principalmente em 
virtude da escalada dos com-
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Há uma semana, a pro-
jeção do mercado era 
de que a inflação este 

ano ficasse em 6,45%%. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de 5,56%.

Divulgado semanalmente, 
o Boletim Focus reúne a 
projeção de cerca de 100 
instituições do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos do país. Para 
2023, o mercado também 
aumentou a projeção da 
variação do IPCA. Com isso, 
a projeção desta semana 
aponta uma inflação de 
3,75% ante os 3,71% proje-
tados na semana passada. Há 
quatro semanas, a projeção 
era de uma inflação de 3,5% 
no próximo ano. Para 2024, 
o mercado manteve a esti-
mativa da semana passada 

A nova projeção é de PIB de 0,50%, em 2022, 
ante o 0,49% previsto na semana passada.
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Saque de valores 
esquecidos

Pessoas nascidas a partir 
de 1984, ou empresas aber-
tas após esse ano, poderão 
pedir o saque de recursos 
esquecidos em instituições 
financeiras. O processo deve 
ser feito no site Valores a 
Receber, criado pelo Banco 
Central (BC) para consulta e 
agendamento da retirada de 
saldos residuais. O proces-
so vai até sexta-feira (25). 
Quem perder o prazo ou o 
horário poderá fazer uma 
repescagem no sábado (26).  

Após pedido de saque, a 
instituição financeira terá 
até 12 dias úteis para fazer a 
transferência. A expectativa 
é que pagamentos realizados 
por meio de Pix ocorram 
mais rápido. Para agendar 
o saque, o usuário deve ter 
conta nível prata ou ouro no 
Portal Gov.br. Identificação 
segura para acessar serviços 
públicos digitais, a conta Gov.
br está disponível a todos os 
cidadãos brasileiros. O login 
tem três níveis de segurança: 
bronze, para serviços menos 
sensíveis; prata, que permite 
o acesso a muitos serviços 
digitais; e ouro, que permite 
o acesso a todos os serviços 
digitais (ABr).

Mercado aumenta projeção 
da inflação para 6,59% este ano
O mercado financeiro aumentou pela décima vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. 
Segundo projeção do Boletim Focus, divulgada ontem (21) pelo Banco Central, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este ano em 6,59%

de 1,43% para 1,3%. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de que o PIB crescesse 
1,5%. Para 2024, a projeção 
ficou estável, em 2%.

O mercado também pro-
jetou alta para a taxa básica 
de juros, a Selic, para 2022. 
Na projeção divulgada nesta 
segunda-feira, a Selic deve 
ficar em 13%, ante os 12,75% 
ao ano da semana passada. 
Na semana passada, o Co-
pom elevou a taxa Selic, 
de 10,75% para 11,75% ao 
ano para conter a alta nos 
preços. Para o fim de 2023, 
a nova projeção é que a taxa 
básica fique em 9%. No que 
diz respeito ao câmbio, a 
expectativa do mercado para 
a cotação do dólar em 2022 
ficou em R$ 5,30, a mesma 
da semana passada (ABr).

que projetou uma inflação 
de  3,15%.

Na projeção desta semana, 
o Focus também elevou a 
previsão do PIB registrada 
há sete dias. A nova projeção 
é de PIB de 0,50%, em 2022, 

ante o 0,49% previsto na 
semana passada. Para 2023, 
entretanto, o boletim Focus 
registrou uma redução na 
expectativa de crescimento 
em relação ao apontado na 
semana passada, passando 

Confiança do comércio encerra 
trimestre em queda

bustíveis e das commodities”.
O indicador, no entanto, 

manteve-se na zona de satis-
fação (acima dos 100 pontos), 
registrando 118 pontos. No 
índice Intenção de Investi-
mentos, apenas um subíndice 
apresentou variação positiva, 
o relativo às intenções de 
investir em estoques, que 
cresceu 1,2%. O mesmo 
grupo, no entanto, também 
registrou a variação negativa 
mais expressiva entre todos 
os subíndices, de 3,5% em 
intenções de investimento em 
contratação de funcionários.

O economista da CNC res-
ponsável pela análise, Antonio 

Everton, avalia que, apesar de 
constituir a segunda retração 
consecutiva, a queda da inten-
ção de contratar funcionários 
pode indicar ajustes nas 
empresas. “A variação pode 
sinalizar uma adequação nos 
custos operacionais a uma 
perspectiva de menor fatura-
mento”. Além disso, os juros 
reais por volta de 5% acima 
da inflação encarecem o custo 
da tomada do crédito. “São 
fatos que também afetam a 
percepção dos empresários 
do comércio para uma con-
juntura relativamente mais 
difícil”, lembra o economista 
(Gecom/CNC).

Os juros reais por volta 
de 5% acima da inflação 

encarecem o custo da 
tomada do crédito.


