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DARWINISMO DIGITAL 



O QUE VOCÊ ESPERA? 



SOMOS TODOS PROTAGONISTAS 



 
NÃO SE APAIXONE PELAS SUA TECNOLOGIAS 



 
TEMOS UM ALTO GRAU DE CRIATIVIDADE 

MAS TEMOS UM BAIXO GRAU DE INOVAÇÃO. 



REDES DEFINIDAS POR SOFTWARES SERÃO OS 
ATORES CENTRAIS DE TODAS AS ECONOMIAS. 

PROGRAME OU SEJA PROGRAMADO. 



 
ECONOMIA DA ATENÇÃO 



ECONOMIA COMPORTAMENTAL 
INVISIBLE MARKETING 
NEUROMARKETING 
AGILE MARKETING 
 



INBOUND MARKETING 
MARKETING DE CONTEÚDO 
GROWTH HACKING 
PERFORMANCE 



 
QUE PROFISSIONAL O MERCADO ESTÁ 

BUSCANDO? 



DARWINISMO DIGITAL 
Nas relações humanas seremos afetados pelo empoderamento. Pois 
com tanta informação, somos consumidores mais exigentes, alunos 
mais conectados e trabalhamos na era da hiperconexão, ou seja tudo 
pra já. 



1. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 
2. PROCESSOS OPERACIONAIS 
3. MODELOS DE NEGOCIOS 



“O poder das marcas sobre os consumidores chegou ao fim”. 



Identidade 

Imagem 

Reputação 



REPUTAÇÃO 



 
 
O Reputation Institute define REPUTAÇÃO como uma 
ligação emocional que garante que: 
 
As pessoas comprem seus produtos e serviços 
As pessoas recomendem sua empresa 
As pessoas queiram trabalhar para sua empresa 
Os Investidores apoiem sua empresa 
Os decisores políticos e reguladores forneçam uma licença para operar 
Os funcionários cumpram ou entreguem a sua estratégia 
 

 



LIDERANÇA 
Como sua empresa está liderando o caminho? Empresas 
com CEOs e altos executivos que se posicionam sobre 
questões críticas, muitas vezes controversas, tendem a 
superar as que permanecem em silêncio. 



ATUAÇÃO 
Números são importantes. Desempenho e lucratividade 
são indicadores-chave de sucesso de reputação. 



 
PRODUTOS 
A entrega consistente de produtos e serviços de qualidade 
determina o valor de uma empresa. 



INOVAÇÃO 
Sua empresa é estática ou dinâmica? Empresas 
inovadoras que criativamente impulsionam o status quo 
são mais respeitadas. 



AMBIENTE DE TRABALHO 
A cultura corporativa impacta diretamente no recrutamento, 
na retenção e na qualidade, capacidade e disposição de 
nosso maior ativo - recursos humanos - para cumprir a 
estratégia. 



GOVERNANÇA 
Somente com o apoio das partes interessadas, aqueles 
que fornecem à sua empresa uma licença para operar e 
um benefício da dúvida resultarão em crescimento 
contínuo. 



CIDADANIA 
Como sua empresa agrega valor além de fornecer 
produtos e serviços? Responsabilidade social corporativa, 
doações de caridade, esforços voluntários e campanhas 
filantrópicas ajudam a tornar o mundo um pouco melhor. 

 



 
Esse elo emocional é o que chamamos de Reputation Pulse de uma 
empresa. Isto quantifica: 
 

Estima 
Admiração 
Sentimento 
Confiança 



Invisible Marketing 



PRIVILÉGIO  
Cartaz foi colocado em rua de Curitiba na segunda-feira (30). 
Iniciativa é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 
 
Outdoor que causou polêmica em Curitiba e nas redes sociais 
era, como internautas já haviam sugerido, uma ação de 
marketing. A iniciativa é do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria Especial dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, da prefeitura, e foi revelada 
na tarde desta terça. 







INVISIBLE MARKETING 
é a mensagem que não vemos. É o que é recebido pelo 
cliente, em vez do que é dito pela empresa. É a resposta 
emocional que sentimos em relação a um produto durante 
uma determinada hora do dia ou o desejo de comprar algo 
sem  sentir como se alguém os estivesse vendendo. 



Nos próximos 12 meses, veremos uma 
explosão de inovação no setor de marketing 
à medida que a inteligência artificial (AI), o 
assistente de voz virtual e a tecnologia 
context aware começam a amadurecer. O 
mundo que esta inovação está criando é 
aquele em que a publicidade e a marca são 
cada vez mais invisíveis. 



Em marketing não é somente o que você 
fala que importa…  

http://www.hellostepchange.com/invisible-marketing-presentation/ 



ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

A	economia	
comportamental	
considera	que	a	
mente	tem	dois	

sistemas:	

Sistema	1:	
Emocional	e	
Espontâneo	

Sistema	2:	
Racional	e	
considerado		



 
O marketing invisível tem três elementos: 
 
Triggers - Gatilhos 
Frame - Quadro, armação 
Fuel - Combustível 



Por que?  
Porque a tomada de decisões exige 
força intelectual. É mais fácil não 
fazer nada. 



•  O marketing efetivo não está mais na sua 
cara. Gatilho, quadro, combustível - 
silencioso e calculado. 

•  Basta pensar em envelopes rasgados. 

"O marketing não é mágico. Existe uma ciência 
para isso ". 
Dan Zarrella, autor e premiado cientista das redes sociais 



 



Atributos Definição 

Volume Magnitude relacionada a quantidade de dados a serem processados 

Variedade Estrutura heterogênea encontrada em bases de dados 

Velocidade 
Taxa na qual é gerado os dados assim como a rapidez que necessitam ser processados e 

analisados 

Veracidade Nível de confiança que pode ser atribuído aos dados recebidos direto da fonte 

Valor 
Potencial financeiro que a organização pode conseguir através do uso de técnicas de Big 

Data 

Fonte: FREITAS JUNIOR, et al, 2016. Adaptado pela autora. 



Big data não é apenas um debate sobre tecnologias, 
mas, principalmente, como os negócios poderão usufruir 
da quantidade de dados que está agora a sua 
disposição. Para melhor compreensão acerca da 
definição do big data, faz-se necessário entender as 
raízes do acúmulo de dados. 



MÍDIAS SOCIAIS 



Mídia Social é sobre pessoas 
Comunidades são o objetivo, conversação é o verbo 
Mensurar é ou será importante 
Organizar internamente 
Risco do desconhecido 
Mídia Social vai fundo na organização 
Mídia Social demanda tempo 



CONTEÚDO 



O que ele 
pensa e sente? O que ele vê? O que ele fala e 

faz? 
O que ele 
escuta? 

MAPA DE EMPATIA – A AUDIÊNCIA 



QUAL O PAPEL DAS MÍDIAS 
SOCIAIS PARA UMA MARCA? 



MARRIOT + GO PRO 

Ao perceber que grande parte dos seus hóspedes não registravam 
suas experiências mais radicais, o Marriot pegou carona na vontade 
das pessoas de compartilhar suas experiências, ao mesmo tempo em 
que ofereceu um serviço altamente relevante. 



ART SERIES HOTEL GROUP  

•  A rede de hotéis boutique australiana lançou um programa chamado 
“Reverse Reviews”, uma promoção onde seus funcionários 
avaliavam os clientes 

•  Os hóspedes podiam se inscrever opcional e gratuitamente, e seu 
comportamento seria avaliado (0 a 5 estrelas) e publicado online 

•  Todos os hóspedes que atingiessem pelo menos 4 estrelas 
receberiam prêmios (up-grades, estadias, etc) 



 
O QUE A TECNOLOGIA NÃO TEM? 
 

ÉTICA 
EMOÇÃO 
EMPATIA 



A campanha para a doação de órgãos garantiu a 
adesão de mais de 51 000 torcedores do clube ao 
cadastro de doadores de Pernambuco e fez com 
que a lista de espera de doadores na região 
metropolitana do Recife fosse zerada. Segundo 
Virgílio Alexandre, a campanha teve o mérito de 
usar a paixão das pessoas por seu clube para uma 
finalidade social.  

SPORT CLUB DO RECIFE 



O QUE É UMA MARCA? 



UMA MARCA É UMA COLEÇÃO DE 

PERCEPÇÕES 
NA MENTE DE UM CONSUMIDOR 





MAS UMA MARCA PODE IR ALÉM 



TEMPLATE 2 



TEMPLATE 2 



Produtos aparecem e 
desaparecem, a marca fica.  



Nesta nova era, a ambição de uma 
marca deve ir além… 



As empresas, suas marcas e causas 



Vídeo sobre exame de DNA viraliza e 
desmonta preconceitos étnicos 

O site de viagens Momondo produziu um vídeo que tem 
quebrado preconceitos e mostrado como somos muito 
mais conectados do que pensamos. Em parceria com a 
AncestryDNA, o projeto The DNA Journey fez o exame de 
DNA de 67 pessoas para mapear a sua ancestralidade 
genética. 



CNA 

Conectando pessoas idosos e 
estudantes. 



Mas estas são marcas de produtos e 
serviços… 







TEMPLATE 2 



Nós somos CEOs de nossas 
próprias empresas: Eu Ltda. 

Para permanecer nos negócios 
de hoje, o SEU trabalho mais 
importante é ser o chefe da 
marca chamada você!



03 CAMINHOS PARA O FRACASSO 



ABRACE A INOVAÇÃO : ) 



OBRIGADA : ) 
LUNA.GUTIERRES@REPENSE.COM.BR 


