
CONFIRA OS DESTAQUES DESTA 
EDIÇÃO DO EVENTO!

    MARKETING DIGITAL
    SUSTENTABILIDADE
    VENDAS E
    MUITO MAIS.



Somos desafiados todos os dias a 
criar estratégias que ultrapassem 
limites e façam nosso negócio se 
tornar competitivo e se destacar no 
atual mercado.

Mas qual a melhor saída para 
fortalecer a nossa marca mesmo 
com as limitações de rotina e de 
mercado?



CONFIRA 
OS TEMAS 
ABORDADOS 
NO SNIC E OS 
DESTAQUES 
DE CADA 
PALESTRA!



RAFAEL TERRA

A palestra abordou os passos para utilizar o marketing digital para 
alavancar as vendas. CEO da Fabulosa Ideia, Rafael Terra, destacou as 
melhores estratégias e como realizar investimentos na web. 

A MARCA NÃO PODE SE DAR AO LUXO DE ESTAR 
EM APENAS UMA REDE SOCIAL

A rede com maior engajamento orgânico é o LinkedIn.

O Youtube é o segundo maior buscador do mundo, só perde para o 
Google.

Não viva só de catálogo. Dê conteúdo.

Promova lançamentos exclusivos para redes sociais.

O viral começa em casa.



NATÁLIA FERREIRA

A funcionalidade Business do Pinterest permite que varejistas de moda
conquistem novos clientes, alcançando-os antes do momento da 
decisão de compra. A Creator Manager da plataforma, Natália Ferreira, 
explicou como usar a ferramenta de maneira estratégica.

90% DOS USUÁRIOS DIZEM QUE JÁ 
DESCOBRIRAM NOVOS PRODUTOS PARA 
COMPRAR DURANTE A UTILIZAÇÃO DA 
PLATAFORMA

O Pinterest engloba toda a parte do planejamento, desde o look mais simples 
até um casamento ou viagem.

Diferente de outras redes sociais, o Pinterest é um planejamento para o futuro, 
o que é excelente para vender produtos.

Atualmente, a plataforma é utilizada por um público formado por 2/3 de 
mulheres e o Brasil é o segundo maior usuário da plataforma, atrás apenas do 
EUA.

As buscas por referências na plataforma iniciam meses antes de datas 
comemorativas. Para o Natal, empresas já estão trabalhando influências a 
partir de setembro, o que se estende até outubro. Em novembro o prazo já 
passou.

Insights de criação de campanhas para datas especiais, conceituando os 
produtos, apresentando versatilidade dos sapatos em diferentes looks, por 
exemplo.



RODRIGO SCOTTI

Usar o chatbot como canal de atendimento pode gerar impacto e 
converter informações em vendas.  CEO da Nama, Rodrigo Scotti 
destacou como os chatbots podem transformar a experiência do 
consumidor, além de outros benefícios. 

PERSONALIDADE ARTIFICIAL QUE CONVERSA 
PELA SUA MARCA: O AMANHÃ SIMPLES 
RESOLVENDO RELAÇÕES COMPLEXAS

Inteligência artificial aumenta a conversão de vendas, inclusive, gerando 
economia.

Utilização de chatbots no e-commerce aumenta a conversão em 35%.

 Pessoas querem comprar a qualquer hora, querem comprar às 22 horas, 
e nesse horário não terá um humano para atender.

O chatbot permite uma comunicação melhor e mais integrada com o 
banco de dados, melhorando a produtividade.

Entre os principais benefícios do chatbot estão: auxílio para melhor 
entendimento do perfil do consumidor; maior engajamento; melhor 
relacionamento com o público; e melhora da operação por meio da 
integração.



 LEONARDO HAUSCHILD

Com a competição entre empresas aumentando cada vez mais, é
fundamental entender os principais canais de comunicação digital. 
Diretor de planejamento e posicionamento da Marke, Leonardo 
Hauschild, trouxe as principais dicas de como as marcas podem se 
posicionar na internet para melhorar resultados.

É IMPORTANTE TER UM SITE BEM ESTRUTURADO 
E SABER UTILIZAR AS MÉTRICAS. A PARTIR 
DISSO, OTIMIZAR OS MECANISMOS DE BUSCA

Dificilmente as pessoas clicam nos anúncios de início da página. Elas 
escolhem o primeiro site que aparece organicamente.

Blog e e-mail marketing não estão morrendo como muitos pensam.
Continuam sendo muito relevantes para indexação da empresa no
Google.

O site é sempre o centro de toda estratégia on-line.

Crie palavras-chave eficientes para a busca. A ferramenta 
KeyWordPlanner, do Google, pode ajudar na tarefa.



SILVIO NUNES

O pensamento criativo é essencial para aproveitar as excelentes 
oportunidades do mercado. Mas como fazê-lo? Nessa palestra, o 
especialista em Gestão de Empresas, Silvio Nunes estimulou os 
participantes para uma busca de conhecimentos, uma vez que esta é a
base para o pensamento criativo.

EMPRESAS CRIATIVAS NÃO VENDEM COISAS, 
VENDEM EXPERIÊNCIAS

Faça o que você gosta sem necessidade de sempre ter um propósito! 

Venda soluções e não somente o produto/serviço em si.

Muitas vezes, o perfeccionismo pode ser um impeditivo para sairmos do 
lugar.

Empresas são reflexos dos funcionários. Se esses são criativos, as 
empresas também serão.

É preciso estar preparado e ser surpreendente.



JULIANO MURLICK

Implementar um marketplace no Brasil e conquistar clientes é um 
desafio. Co-fundador e CEO da Triider, Juliano Murlick apresentou o 
case Triider, plataforma de serviços que conecta clientes a profissionais 
qualificados.

AS PESSOAS ACHAM QUE PARA TER UMA 
STARTUP É PRECISO SER JOVEM. EU COMECEI A 
EMPREENDER COM 36 ANOS

A transparência traz resultados.

É importante encontrar um problema real para, então, evoluir e criar um 
empreendimento.

As avaliações positivas influenciam outros consumidores e geram 
credibilidade no marketplace.

Empreender é criar uma solução para um problema real.



GUSTAVO REIS

Acelerados pela revolução digital, marcas e varejos ocupam a mesma
posição na cabeça dos consumidores. Sócio da Vnda Ecommerce, Gustavo
Reis abordou o caminho para a diferenciação através de guide shops. 

É POSSÍVEL FAZER UM REPOSICIONAMENTO 
DE MARCA (DIGITAL PARA FÍSICO OU VICE E 
VERSA) SEM NECESSARIAMENTE HAVER UMA 
MUDANÇA NO PRODUTO

Produtos inovadores têm mais espaço sem a barreira de canais tradicionais. 

O shopping está começando a ser orientado mais para lifestyle, para 
experiência e entretenimento, do que para o varejo.

É preciso firmar relacionamento com o público-alvo para depois converter 
em venda física. Buscar o consumidor no online e depois ir ao físico.

Em breve, o varejo físico será uma mídia para a moda.



PEDRO HORTA

Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar são objetivos que precisam ser
pensados no mercado da moda. Coordenador de Sustentabilidade do
Grupo Soma, Pedro Horta abordou o case Re-Farm, que implantou um
novo modelo de negócio para contribuir com a economia circular.

A NOVA GERAÇÃO TEM MUITA INFORMAÇÃO. 
PRECISAMOS VENDER MAIS DO QUE UM 
PRODUTO

Despertar: cada um deve fazer sua parte e sim, é responsabilidade de 
todos.

Atender a demanda do consumidor por sustentabilidade é fundamental. 
Também é preciso estar atento aos conceitos dos parceiros e suas 
ações.

É importante atuar no ciclo da Economia Circular em todas as etapas, 
como no pós-venda e com iniciativas de regeneração.

As lojas físicas são mais importantes para experiência do que para 
venda.



 DANILO ERLAM

Para romper barreiras e aumentar a audiência de uma marca, o cross-
border pode ajudar a encontrar soluções em meio à atual crise 
econômica. Business Development Manager na VTEX, Danilo Erlam 
trouxe as principais estratégias para usar o e-commerce cross-border.

DOS R$ 60 BILHÕES GERADOS PELO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO EM 2017, 20% FOI PARA O 
EXTERIOR EM VENDAS CROSS-BORDER

Benefícios, facilidades e expectativas de crescimento do e-commerce
para os Estados Unidos, são oportunidades para as empresas 
brasileiras.

No Brasil, 82% dos clientes que compram no e-commerce já fizeram 
compras em sites estrangeiros.

No cross-border, a empresa fica mais competitiva e isenta de muitos 
impostos de importação, que podem acrescentar até 90% no preço do 
produto.



CONTEÚDO
 BÔNUS



5 ERROS COMUNS 
NA HORA DE 
DIVULGAR SEU 
NEGÓCIO ONLINE

CLIQUE E 
ASSISTA

http://www.abicalcados.com.br/noticia/5-erros-que-sua-empresa-nao-pode-cometer-no-marketing-digital
http://www.abicalcados.com.br/noticia/5-erros-que-sua-empresa-nao-pode-cometer-no-marketing-digital


4 MITOS
SOBRE O 
E-COMMERCE 
CROSS-BORDER

CLIQUE E 
ASSISTA

http://www.abicalcados.com.br/noticia/4-mitos-sobre-cross-border
http://www.abicalcados.com.br/noticia/4-mitos-sobre-cross-border


VANTAGENS 
DE APLICAR A 
SUSTENTABILIDADE 
NA SUA MARCA

CLIQUE E 
ASSISTA

http://www.abicalcados.com.br/noticia/vantagens-de-aplicar-sustentabilidade-na-sua-marca
http://www.abicalcados.com.br/noticia/vantagens-de-aplicar-sustentabilidade-na-sua-marca


5
FATORES-CHAVE 
DE SUCESSO 
PARA UMA 
MARCA DIGITAL 
OU D2C 

CLIQUE E 
ASSISTA

http://www.abicalcados.com.br/noticia/5-fatores-de-sucesso-para-sua-marca-digital
http://www.abicalcados.com.br/noticia/5-fatores-de-sucesso-para-sua-marca-digital
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