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O especialista em em-
p r e e n d e d o r i s m o 
Leandro Otávio So-

brinho, que já atuou em di-
ferentes ramos como moda, 
varejo, construção, sempre 
focado na gestão de sua em-
presa, descarta as oscilações 
políticas como obstáculo. 

“Na maioria dos casos, isso 
é apenas uma desculpa, uma 
forma de justificar a procras-
tinação em fazer algo novo, 
ficando mais fácil culpar o 
sistema do que se adaptar a 
ele. A política no Brasil e em 
vários países sempre foi algo 
repleto de adversidades, mas 
no fim os empreendimentos 
seguem seu curso e, na maio-
ria dos casos, prosperam 
para aqueles que focam no 
seu negócio”, opina.

As constantes especula-
ções do mercado de ações 
também constituem um 
dos fatores que causam in-
segurança para aqueles que 
querem abrir uma empresa. 
“Quando é noticiado que 
uma empresa teve uma que-
da de 50% no valor de suas 
ações, isso não quer dizer 
que essa companhia está 
faturando 50% a menos ou 
seu lucro despencou. Esse é 
um mercado especulativo e 
não deve influenciar os novos 
empreendimentos”, orienta.

Para empresários que já 
estão atuando, mas sentem 
que não irão prosperar 
devido ao cenário político 
ou pelas especulações de 
mercado, Sobrinho reco-
menda que é importante 
manter o foco e a constante 
busca por inovação, manter 
a equipe de funcionários 

Os empreendimentos devem seguir seu curso e, na maioria dos casos prosperam aqueles que focam 
no seu negócio.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Se você é profissional liberal ou empresário, com 
certeza você sabe a necessidade e a importância de 
ter uma estratégia de marketing digital

Se antigamente era possível montar uma estratégia 
completamente baseada em ações de marketing lo-
cal, panfletagem e publicidade impressa (outdoors, 

anúncios em revistas impressas, etc), hoje em dia ninguém 
está isento da necessidade de existir digitalmente. Mas 
com tantas possibilidades e frentes, por onde começar?

Sim, são muitas as possibilidades do marketing digital, 
e o primeiro passo é entender que você não precisa estar 
em todas as frentes para ter uma boa cobertura digital. 
Nesse ponto, menos é mais e o fundamental é escolher 
canais que você consiga manter, atualizando seus conte-
údos com periodicidade e dando feedback constante aos 
contatos que chegarem até você. Ter muitas frentes e não 
estar atualizado ou atrasar no feedback é mais prejudicial 
do que não estar presente no próprio canal. Com isso em 
mente, vamos dar uma olhada nas frentes importantes 
para um bom planejamento de sua presença digital:
 1) Plano diretor: é fundamental ter um plano diretor 

em que você determine os limites do escopo do seu 
trabalho. Ele deve ser como uma cartilha na qual 
você retorna sempre que tiver dúvidas sobre o que 
está desenvolvendo. No seu plano diretor você deve 
ter claramente descritos seu propósito, os dados 
demográficos e psicológicos dos seus clientes, seus 
diferenciais, enfim todas as características que de-
vem aparecer no seu conteúdo digital. Tendo um 
bom plano determinado você poderá recorrer a ele 

sempre que ficar sem idéias de conteúdo ou sempre 
que aparecer a dúvida “Será que estou sendo coerente 
com meus conteúdos digitais”? Seu plano é seu norte, 
e é importante atualizá-lo uma vez por ano.

 2) New Media Marketing: Aqui entram as redes sociais! 
Em que redes você quer estar presente e com qual 
propósito? Pense não somente em geração de leads 
e vendas, mas em criar relevância e tornar-se uma 
referência no seu mercado. Produção de conteúdo é 
chave.

 3) Geração de leads patrocinada: campanhas pagas 
de geração de leads são praticamente uma obrigação 
hoje em dia. A internet oferece vários tutoriais gratui-
tos de como fazer campanhas no Google, Facebook, 
Instagram, Youtube, LinkedIn. Experimente, teste, 
monitore.

 4) Website: ter uma página é sim fundamental. Por 
mais que canais como o Instagram possam criar uma 
relevância absurda para seu negócio, não ter um site 
é não ter um endereço virtual, é viver de aluguel nas 
redes sociais. Existem ferramentas muito simples 
que permitirão que você mesmo crie sua pagina na 
internet, se esse for o caso. Não abra mao de ter sua 
casa própria no mundo digital.

 5) Estratégia de digital storytelling: sim, você 
vai precisar criar muito conteúdo e para isso nada 
melhor do que estudar a técnica de storytelling. 
Crie um personagem (pode ser você mesmo, como 
representante da sua marca) e seja verdadeiro ao 
compartilhar conteúdos de sua indústria. Sem uma 
boa historia você não terá audiência, e o no mundo 
digital, sua audiência são os clientes que entram na 
sua loja. Sem clientes, sem vendas.

 6) Relações públicas: tá ai uma ferramenta que não 
é levada tão a serio quanto deveria ser. Ter um bom 
relacionamento com a mídia através da oferta de 
conteúdos relevantes (pagando ou de forma espon-
tânea) é fundamental para criar relevância externa 
do mercado sobre você como referência. Faça uma 
relação dos veículos que são importantes para o seu 
negócio, entre em contato e ofereça artigos e sua 
expertise, para que você possa ser publicado. Ter 
publicações ajuda a posicionar seu nome no mercado 
de forma mais objetiva, aumenta a relevância do 
seu site e de suas redes sociais, aumentando a sua 
audiência. Existem canais em que você paga para 
divulgar textos, vale um teste também, caso você 
consiga disponibilizar uma verba para isso.

Uma das vantagens mais interessantes do mundo virtual 
é que existem muitas ferramentas e tutoriais gratuitos para 
tudo o que precisamos saber, basta termos foco, vontade 
de aprender e disponibilidade para tentar. Seja você um 
profissional liberal, buscando alavancar sua própria car-
reira, ou proprietário de uma empresa com funcionários, 
entender de marketing além de poder salvar seu negócio 
vai também oferecer autonomia, confiança e liberdade 
para direcionar sua vida para seus objetivos. Tome esse 
poder nas mãos!

(*) - Com graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós graduação em 
Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, e Master in 

Digital Marketing, Carol Olival tem um perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, vendas e treinamento. 

Carol operou escolas próprias de inglês por 10 anos, e hoje é Community 
Outreach Director da Full Sail University, responsável pela criação e 

manutenção de comunidades internacionais para a universidade através 
da divulgação das imensas possibilidades que as carreiras na economia 

criativa oferecem.

Marketing Digital 
para profissionais liberais: 

por onde começar?

Mudanças no cenário político 
não excluem a 

possibilidade de empreender
Muitas pessoas sentem insegurança para empreender e investir, com medo das constantes mudanças 
que acontecem no cenário político e econômico, que ficam ainda mais evidentes em um ano de eleições

compras relacionadas a 
mercadorias, até adquirir 
operações completas já em 
funcionamento. Abre-se um 
leque enorme de possibilida-
des para quem quer começar 
ou expandir seu negócio”, 
pontua, ao reforçar a impor-
tância de empreendedores 
darem total atenção aos 
seus negócios e não se pre-
ocuparem com problemas 
externos que podem ou não 
afetar uma empresa. 

“O importante, nesse tipo 
de situação, é motivar a sua 
equipe e estreitar o rela-
cionamento com os seus 
clientes. Siga fazendo o que 
deve ser feito para que seu 
empreendimento prospere 
e deixe que os especulado-
res sigam falando sobre as 
vindouras instabilidades de 
mercado”, finaliza. - Fonte 
e mais informações, acesse 
(www.raiseinvestor.com).

motivada refletindo em um 
atendimento ao cliente de 
qualidade. 

“O empreendedor deve 
manter a atenção em seus 
clientes e em suas estraté-
gias de negócio. Se ele focar 
apenas em quem será o pró-
ximo ministro da Fazenda 
ou o próximo presidente 
para tomar um posiciona-
mento, provavelmente ficará 
esperando para sempre já 
que o cenário político está 
em constante mudança 
e por isso é preciso estar 
preparado para oscilações 
financeiras”.

Leandro afirma que mes-
mo com as constantes difi-
culdades, o Brasil apresenta 
um cenário mais vantajoso 
para empreender se com-
parado a países já estabe-
lecidos economicamente. 
“O Brasil está repleto de 
oportunidades. Se você 

analisar um país de primeiro 
mundo, como Estados Uni-
dos ou Japão, por exemplo, 
existe uma competitividade 
gigantesca entre as maiores 
marcas desses países, que 
investem muito dinheiro 
para se manterem como 
as principais escolhas dos 
consumidores. 

Enquanto isso, o cenário 
nacional dá espaço para 
novas marcas se estabele-
cerem como referências em 
um mercado que segue em 
constante evolução”, relata.

Pelas experiências vividas 
pelo especialista, os momen-
tos de mudança na política 
são os mais favoráveis para 
dar início ou prosperar em 
um empreendimento. 

“Já vivi diversas trocas 
de presidente e são nos 
momentos mais turbulentos 
que surgem as melhores 
oportunidades. Desde boas 
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A pesquisa  g loba l 
 NextGen 2022, desenvol-
vida pela PwC, indicou 
que a expansão para no-
vos setores e mercados é 
vista como prioridade por 
56% da próxima geração 
de líderes de empresas 
familiares brasileiras. O 
levantamento, que ouviu 
1.306 negócios no mundo, 
destaca que a preocupa-
ção de garantir a prospe-
ridade e o patrimônio da 
família é maior no Brasil 
do que em outros países: 
globalmente, 47% dos 
sucessores se enxergam 
responsáveis nesse mes-
mo sentido.

“A pandemia acelerou 
mudanças e a transição de 
poder em muitas empresas 
familiares. Nossa pesquisa 
mostra o desejo da futura 
geração de líderes em 
aprender novas compe-
tências para impulsionar o 
crescimento dos negócios 
em tempos tão incertos e 
o compromisso deles com 
a construção da confiança, 
algo que é uma marca re-
gistrada dessas empresas”, 
afirma Carlos Mendonça, 
sócio e líder de Serviços 
para Empresas Familiares 
da PwC Brasil.

A pesquisa mostra que, 
para as novas gerações, 
o crescimento por si só 
não é suficiente para 
manter a sobrevivência 
dos negócios. Políticas 
ESG (práticas ambientais, 
sociais e de governança 
corporativa, em inglês) es-
tão vinculadas à confiança 
no mercado e são funda-
mentais para garantir a 

estabilidade dos negócios 
e atrair investidores e 
consumidores. Adotar 
ações em prol do combate 
às mudanças climáticas é 
visto como uma das prin-
cipais responsabilidades 
por 72% dos sucessores 
brasileiros. Globalmente, 
essa percepção cai para 
47%. 

Mesmo com essa percep-
ção, implementar práticas 
ESG é visto como um 
desafio para essa futura 
geração, que precisará de 
novas capacidades além 
do conhecimento digital 
para responder às preocu-
pações ambientais, sociais 
e de governança. Os dados 
da NextGen mostram que é 
preciso alcançar emissões 
líquidas zero, gerenciar as 
novas tendências da força 
de trabalho, à medida que 
enfrentamos “a grande 
onda de pedidos de demis-
são”, e identificar novos 
mercados em um mundo 
pós-pandemia.

“Em um cenário marca-
do por incertezas de todos 
os tipos, guerras, crises 
sanitárias e econômicas, 
mudanças climáticas, as 
empresas familiares pre-
cisam estar prontas para 
reagir e se adaptar rapi-
damente. A futura geração 
de líderes entende esse 
desafio e é capaz de per-
ceber o vínculo existente 
entre as perspectivas de 
crescimento do negócio e 
as questões ESG”, pontua 
Helena Rocha, sócia da 
PwC Brasil. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
www.pwc.com.br/).

Expansão dos 
negócios é prioridade 

para 56% das 
empresas familiares


