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Ele é considerado um setor estratégico para o sucesso de um negócio 
ou de uma instituição. Trata-se do Marketing, através do qual cada 
empresa busca conhecer o público para o qual destinará seu produto 
ou serviço, bem como sua concorrência.   

Marketing: saiba mais sobre a área de atuação 
e o perfil profissional
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As empresas de comércio eletrônico presenciaram um grande crescimento 
de pedidos durante a pandemia, devido às restrições para as lojas físicas. A 
preocupação e interesse com entregas mais rápidas e manuseio mais seguro 
dos produtos aumentou por conta nessas entregas. Por conta disso, um termo 
que ganhou força nos últimos anos é entrega de última milha (em inglês, last 
mile delivery), que não é apenas um truque de marketing para atrair clientes, 
e sim uma real necessidade tanto para gigantes do comércio eletrônico, quanto 
para pequenas empresas de comércio eletrônico.  

Logística de última milha impulsiona  
crescimento do comércio eletrônico

Utilizada no mundo inteiro, seja para fins de segurança pública ou 
privada, a tecnologia de reconhecimento facial por meio da inteligência 
artificial veio para ficar.    

Monitoramento facial vale a pena?

É ponto pacífico que, no mundo de hoje, focar apenas no operacional 
e entregar um trabalho bem-feito não é suficiente.    

Melhore o relacionamento com o seu 
cliente no escritório de contabilidade
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Algoritmo: mocinho ou vilão da Era Digital?
De acordo com o report da 'We Are 
Social e da Hootsuite', o Instagram 
já é a 3ª rede social mais usada no 
Brasil em 2022, com cerca de 122 
milhões de usuários. 

No ranking mundial, os brasileiros só 
perdem para os Estados Unidos no 

índice de pessoas ativas nesta rede social. 

Além disso, segundo um levantamento 
da Opinion Box, 58% dos usuários já com-
praram algum produto indicado por um 
influenciador e 55% já usou o aplicativo 
para conversar com empresas. Tudo isso 
evidencia um fato: o Marketing Digital 
deixou de ser apenas um diferencial e se 
tornou uma requisito para que empresas 
ou profissionais de diferentes segmentos 
consigam crescer. 

No entanto, uma coisa que causa dúvi-
das diárias e até receio em quem precisa 
utilizar as redes sociais para vender ou 
criar credibilidade é o famoso algoritmo. 
Afinal, ele está ali para ajudar ou atrapalhar 
os negócios?

As mudanças causadas pela pan-
demia - O estrategista e especialista 
em Marketing Digital, Fábio Pontes (*), 
conta que, com a pandemia da Covid-19, 
diversas marcas perceberam que não era 
necessário apenas ter uma interface de 
usuário conveniente e criar conteúdo para 
atrair os usuários a consumir seu produto. 

Eles perceberam que também seria 
importante obter uma forma original para 
cativar e prender a atenção do público. A 
princípio, eles viram que uma das melhores 
maneiras de fazer isso era trabalhar com 
YouTubers, devido ao número crescente 
de pessoas consumindo vídeos curtos, 
muitas vezes sem nexo, para entreteni-
mento rápido. 

Nesse momento, a guerra estava travada. 
Fábio destaca que, em meio ao isolamento 
social, o TikTok se tornou uma "febre'' ainda 
maior do que já estava se tornando. Isso 
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não só pelo formato de vídeos curtos, mas 
pela forma dinâmica de criar conteúdo com 
reações, parcerias - as chamadas “collabs” 
- e pelo bom alinhamento com a indústria 
fonográfica.

Porém, apesar de tudo isso, o Instagram 
ainda era o lugar para ser reconhecido 
como influenciador (agora, chamados de 
“embaixadores”). Então, o mais prático era 
criar conteúdo usando todas as ferramentas 
do TikTok e repostar no Instagram.

A estratégia do Instagram - Fábio 
explica que para lidar com a concorrência, 
foi necessário limitar o alcance orgânico de 
vídeos com marcas d’água de outras plata-
formas. E isso não funcionou muito bem. 
Como o TikTok cresceu em popularidade ao 
longo do tempo, o Instagram decidiu fazer 
um esforço extra para manter os usuários 
na plataforma. 

Eles iniciaram o formato de IGTV. Mas a 
verdade é que os usuários não tiveram mui-
tos resultados com isso. Já no ano passado, 
com o crescimento do reels, foi possível 
observar que o Instagram se tornou mais 
dinâmico, ou seja, uma espécie de TikTok. 
A rede até afirmou que não era mais um 
aplicativo de compartilhamento de fotos. 

Porém, o que todas essas ações têm 
em comum? Nenhum deles realmente se 
concentra nos criadores de conteúdo ou 
em sua experiência com a plataforma. Era, 
basicamente, fazer apenas aquilo que o 
concorrente já estava fazendo - mais do 
mesmo - e usar o nome da marca para 
ficar no topo.

Novos tempos - Fábio ressalta que, 
em poucos anos, os tempos mudaram. 
Não estamos em 2018 e essa estratégia 
já não está mais funcionando. Depois de 
finalmente entender isso, o Instagram de-
cidiu atualizar seu algoritmo para priorizar 
os conteúdos originais. Apesar de parecer 
ser um pequeno passo para o Instagram, 
por outro lado é uma grande mudança 
para o mercado.

Isso também é um bom termômetro para 
ver se a maioria dos vídeos estão sendo 
editados fora da plataforma, o que significa 
que as ferramentas de edição do Instagram 
devem ser aprimoradas. Portanto, pode-
mos esperar alguns anúncios relacionados 
a essa nova atualização do algoritmo. Muito 
provavelmente, teremos mudanças ainda 
maiores em um futuro próximo.

(Fonte: Fábio Pontes é CEO da FP.Consulting  
(@fp.consulting).
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Curso gratuito para mulheres, em São Paulo, 
ensina a desenvolver sites e aplicativos

@Mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica 
podem se inscrever até dia 21 de julho para o curso de pro-

gramação “Java Full Stack Jr”. Além de ensinar as participantes 
como desenvolver sites de e-commerce, aplicativos para celular 
e redes sociais, o curso inclui questões comportamentais e pre-
paratórias para a busca por emprego, com o apoio psicológico 
e social. As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.
ly/3O0hhVU. Com 44 vagas, o curso tem duração de três meses e 
é oferecido pela ONG Generation Brasil e pela empresa McKinsey 
& Company – que pretende contratar alguns talentos ao final do 
curso. As aulas são online, ao vivo, das 8h às 17h, para alunas 
moradoras na cidade de São Paulo ou em um raio de até 130 
km da capital paulista. As candidatas às vagas devem ter mais 
de 18 anos, ensino médio completo e interesse pelo mundo da 
tecnologia.     Leia a coluna completa na página 6
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ADEQuAção à LGPD: DIfErENCIAL CoMPEtItIvo 
PArA DESENvoLvIMENto DE SoftWArE     Leia na página 4

ENgAjADA E ADEQuADA à LEgIsLAçãO

Foto: news.delta

Delta: em direção a um futuro sustentável 
A Delta está encomendando o maior modelo da família MAX, 

o 737-10, que começará a ser entregue em 2025. A aeronave 
será equipada com os motores LEAP-1B de nova geração fa-
bricados pela CFM International, uma empresa de propriedade 
conjunta da GE e da Safran Aircraft Engines. A aeronave será 
de 20% a 30% mais eficiente, em termos de combustível, em 
comparação com os aviões que serão substituídos, tornando o 
acordo um passo importante na jornada da Delta em direção a 
um futuro sustentável para a aviação. Quase um terço dos 182 
assentos da aeronave serão assentos premium, com 20 clien-
tes na First Class, 33 na Delta Comfort+ e 129 na Main Cabin.     

 Leia a coluna completa na página 5
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Insumo da Coronavac
O Instituto Butantan vai importar 

8 mil litros do insumo farmacêutico 
ativo (IFA) para a produção do imu-
nizante autorizado para crianças de 
3 e 4 anos, quantidade  suficiente 
para a fabricação de 10 milhões de 
doses. A decisão foi tomada para dar 
início à ampliação da imunização 
de crianças nessa faixa etária em 
todos os municípios do estado de 
São Paulo. No mês de agosto as 
doses estarão disponíveis (ABr). 
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