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OPINIÃO
O futuro de vendas 
e marketing com a 

inteligência artifi cial

Em 1996, o computador 

da IBM, Deep Blue, 

surpreendeu o mundo 

ao derrotar o campeão 

de xadrez Garry 

Kasparov, campo que, 

até então, era domínio 

do ser humano

Apesar de o fato ser bas-
tante impressionante, 
era fácil alegar que 

Deep Blue não passava de 
uma máquina que obedecia 
a comandos, que não possuía 
uma inteligência autônoma. Ou 
seja, não conseguia pensar por 
si só. Mas a história foi reescrita 
em março de 2016, quando 
um sistema de inteligência 
artificial chamado AlphaGo 
derrotou o campeão mundial 
sul-coreano Lee Sedol. 

De primeira, pareceu um 
feito tão importante quanto o 
de xadrez, exceto por alguns 
detalhes surpreendentes, 
como o total de jogadas possí-
veis no Go, maior que a quan-
tidade de átomos presentes 
no universo. Essa explosão 
de combinações tornou o Go 
bem mais avançado do que 
o xadrez, mas a façanha não 
termina por aí: o AlphaGo foi 
capaz de aprender a próxima 
jogada, conseguindo derrotar 
seus oponentes de forma muito 
mais rápida, utilizando menos 
jogadas.

Diante desse cenário “as-
sustador”, é passivo que nos 
perguntemos: Como essa tal 
de inteligência artifi cial pode 
impactar o mundo em que 
trabalho? Vou perder meu 
emprego em quanto tempo? 
Provavelmente, essas são 
questões que muita gente 
está se fazendo. No entanto, 
o mais curioso é que um dos 
profi ssionais que menos se 
preocupa é o vendedor, e por 
algumas razões:

O profi ssional de vendas ain-
da acredita bastante no poder 
do relacionamento. Por obter 
habilidades mais humanas e 
menos técnicas, ele não possui 
uma familiaridade tão grande 
com o universo tecnológico, 
deixando essas questões mais 
para o time de marketing e 
suas ferramentas digitais. Em 
contrapartida, no universo de 
vendas B2B essa realidade vem 
mudando. 

Pesquisas já mostram que 
em modelos de vendas com-
plexas o cliente já percorreu 
mais da metade de sua jornada, 
conhecendo a empresa, os 
produtos, seus clientes, a re-
putação da empresa, a opinião 
dos colaboradores, etc. 

Então, pouco adianta a fa-
mosa lábia do vendedor, caso 

a empresa não faça seu dever 
de casa no âmbito digital. 
E é justamente no âmbito 
digital que os consumidores 
e compradores deixam suas 
“digitais”, preenchendo for-
mulários, baixando materiais, 
visitando sites (sejam os seus 
ou do seu concorrente). 

Toda essa informação existe, 
e está armazenada em algum 
lugar. E hoje, mais do que 
nunca, é necessário saber 
onde está e como utilizar. 
As aplicações de inteligência 
artifi cial para o universo de 
marketing e vendas possuem 
dois principais objetivos: 

 Soluções que ajudem exe-
cutivos e/ou times a tomarem 
melhores decisões, como so-
luções que façam análise dos 
dados. Segundo a Forrester, 
mais de 80% dos dados das 
empresas não são utilizados 
para analytics. Isso signifi ca 
que existe um oceano vasto de 
dados que não são utilizados 
para uma melhor tomada de 
decisão.

Perguntas que hoje fazemos 
de forma intuitiva poderão ser 
respondidas de forma fácil:

- Quais as melhores regiões 
para vender meus produtos/
serviços?

- Quais as melhores oportu-
nidades no meu pipeline?

- Preciso realmente de tantos 
vendedores para as contas que 
queremos atender?

 
Sistemas que possuem capa-

cidade de desenvolver autono-
mia com o objetivo de emular o 
ser humano. Aplicações como 
chatbot estão crescendo bas-
tante, tornando uma poderosa 
ferramenta de vendas. Mais 
de 67% dos consumidores 
mundiais utilizam chatbot para 
suporte ao cliente e cerca de 
85% de todas as interações 
com o cliente serão feitas sem 
humanos, até 2020. 

Hoje, é possível encontrar 
sistemas como Articoolo, que 
cria artigos de 500 palavras em 
menos de dois minutos, utili-
zando a inteligência artifi cial 
e prometendo uma verdadei-
ra revolução no universo do 
marketing de conteúdo. De 
fato, a IA já está em diversos 
aplicativos e serviços que utili-
zamos, e a tendência é que essa 
presença ganhe ainda mais 
força em um futuro próximo. 

Um planejamento efi ciente 
serve não só para manter a po-
sição da empresa no mercado, 
mas para ganhar competitivi-
dade e credibilidade.

(*) - É fundador e CEO da Osorno 
Analytics, startup de Account-Based 

Marketing, Big Data e Inteligência 
Artifi cial, com foco em Marketing e 

Vendas (www.osorno.ai).
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News@TI
Gestão Coach

@Para os líderes e profi ssionais de RH que se interessam por coaching, 
a ProFitCoach realizará uma aula gratuita e online, via ZOOM, do 

seu programa Gestão Coach, no próximo dia 29/10 às 18h45min. O curso 
é composto por dois módulos: o “The Coaching Skills” e o “Conversas 
Essenciais para Líderes”. O primeiro capacita o aluno a realizar coa-
ching dentro das organizações através de teoria e prática. Já o segundo 
aprofunda a capacitação, possibilitando a construção de um conjunto 
de ferramentas e recursos para serem usados na conversação coaching. 
Os interessados podem se inscrever no link: https://bit.ly/2W4yfZE .

Minsait lança iniciativa Open Source para 
desenvolvedores em todo o mundo

@Com o objetivo de dar um passo à frente em sua estratégia de có-
gido aberto (Open Source), a Minsait, uma empresa Indra, lançou 

no GitHub uma comunidade para desenvolvedores com o objetivo de 
melhorar a capacidade de sua premiada Onesait Platform. Com isso, a 
plataforma deve acelerar a construção de projetos digitais utilizando 
componentes Open Source integrados, e tornará possível agilizar o 
desenvolvimento de soluções clássicas de gestão, combinando-as com 
as últimas tecnologias (Big Data, Inteligência Artifi cial e Internet das 
Coisas), promovendo a independência dos fabricantes, a inovação e 
a criação de ecossistemas abertos (www.minsait.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O “Golpe do WhatsApp” e o 
roubo da conta no aplicativo

Os criminosos estão cada vez mais criativos acompanhando a mudança da sociedade e a evolução da 
tecnologia, de modo que a cada dia surgem novos golpes para tentar ludibriar os cidadãos e obter vantagens 
indevidas

Leticia Marques (*)

Surgiu agora o “Golpe do WhatsApp”, 
no qual os bandidos se utilizam de 
redes sociais e de um procedimento 

padrão de confi rmação, através de  men-
sagens SMS de verifi cação por meio de um 
código, o que possibilita a fraude.

Imagine a seguinte situação: você anuncia 
algum produto em uma determinada pla-
taforma de comércio online, uma pessoa 
entra em contato identifi cando-se como 
funcionária da plataforma e informa que 
você necessita compartilhar o código de 
confi rmação da publicação do anúncio, 
através de um SMS.

Dessa forma, como você acabou de reali-
zar aquele anúncio e acredita que se trata de 
um funcionário de uma dessas plataformas, 
informa o código de verifi cação que aparece 
na tela do celular.

No entanto, o que você não sabe é que 
o interlocutor se trata de um criminoso e 
que o código de verifi cação era o número 
de autenticação exigido pelo WhatsApp 
para concluir a confi guração do perfi l em 
outro aparelho celular. Desse modo, os cri-
minosos se passam por você com acesso ao 
seu WhatsApp e à sua agenda de contatos 
em outro aparelho celular. É com essas 
informações em mãos, inventam histórias 
e pedem dinheiro emprestado à sua família, 
amigos e conhecidos, que podem acabar 
caindo no golpe e realizando depósito ou 
transferência bancária em prol do golpista.

O problema é maior por conta do fato de 
que o acesso ao aplicativo em um aparelho 
é bloqueado no mesmo momento em que a 
conta é habilitada em outro. O WhatsApp 
leva certo tempo até devolver a conta em 
razão dos procedimentos de confi rmação 
e, nesse ínterim de você perceber e entrar 
em contato com a empresa, algum contato 
seu pode ter perdido muito dinheiro.

É importante ressaltar que os crimino-
sos conseguem o celular com WhatsApp 
por conta do fato de o contato telefônico 
ter sido deixado no anúncio. De qualquer 
maneira, a melhor forma de se proteger é 
se atentar às mensagens SMS que receber 
ao invés de apenas confi rmar o código, 
além de sempre verifi car o conteúdo da 
mensagem e quem é seu remetente.

Também é interessante ativar a verifi ca-
ção em duas etapas do WhatsApp, o que 
pode ser feito por meio das confi gurações 
do próprio aplicativo. Mesmo que o crimi-
noso consiga o código enviado pelo SMS, 
irá precisar colocar a senha de seis dígitos 
que foi criada.

Caso você seja vítima desse golpe, deve 
imediatamente entrar em contato com o 
WhatsApp para informar que alguém está 
utilizando a sua conta. Já se algum contato 

Shutterstock

seu realizar o depósito, deve lavrar um bo-
letim de ocorrência (B.O) e posteriormente 
ajuizar ação em face do próprio WhatsApp 
a fi m de obter o IP (internet protocol), que 
é o endereço digital atribuído ao determi-
nado dispositivo conectado a uma rede 
de computadores, de modo que possa ser 
feita eventual investigação e localização 
do criminoso.

O mais recomendável, para evitar dor de 
cabeça, é não agir de modo automático e, 
caso alguém entre em contato se identi-
fi cando como funcionário de uma plata-
forma, abrir a mensagem de verifi cação e 
confi rmar se é da plataforma ou do próprio 
WhatsApp. O ideal é nunca compartilhar 
esse tipo de informação confi dencial com 
ninguém. Todo cuidado é pouco com os 
golpes em ambientes virtuais!

(*) É advogada especialista em Direito Civil do 
escritório Aith, Badari e Luchin Advogados

As empresas que têm como foco 
principal vender para outras compa-
nhias precisam regularmente aprimorar 
suas estratégias para conseguir novos 
clientes e, assim, avançar sua operação. 
No modelo de vendas B2B (business to 
business)  alguns cuidados extras são 
necessários, uma vez que a negociação 
comercial tende a ser mais complexa e 
longa em relação ao modelo B2C (bu-
siness to consumer).

Tal fator ocorre porque geralmente 
há vários profi ssionais responsáveis 
pela tomada de decisão e, nesse caso, 
é comum que cada um deles esteja 
convencido do valor e da necessidade 
do produto antes de fi nalizar a compra.

Apesar de toda complexidade envolvi-
da, qualquer empresa pode potencializar 
as vendas B2B e melhorar os resultados 
do negócio tomando algumas medidas 
simples e efi cazes, afi rma

Ricardo Corrêa, cofundador e CEO da 
Ramper, startup detentora da principal 
plataforma de prospecção digital no Bra-
sil. “Esse é um movimento que já vem 
acontecendo em algumas organizações.

O desafi o exige estratégia e dedica-
ção”, alerta.

Confi ra as dicas do especialista aos 
interessados em implementar as melho-
rias, visando aumentar a recorrência de 
vendas B2B:
1. Foco na geração de leads quali-

fi cados

Um dos principais gargalos na área de 
vendas é a falta de leads. O assunto fi ca 
ainda mais delicado quando os poucos 
leads gerados não são qualifi cados para 
o negócio. O que gera a seguinte dúvida: 
prezar pela qualifi cação ou quantidade? 
Talvez alguns gestores acreditem que 
quantidade aumente as chances de 
vendas. Afi nal, quanto maior o número 
de leads, mais profi ssionais conhecem 
a solução e tendem a adquiri-la. 

Porém, gerar leads não qualifi cados 
é sinônimo de desperdício de tempo, já 

que os vendedores vão realizar contatos 
com profi ssionais que não possuem qual-
quer interesse pelo negócio. O recurso, 
além de exigir um investimento alto, traz 
um retorno muito aquém do esperado.

 Por isso, o foco deve ser totalmente 
direcionado na criação de leads qualifi ca-
dos, que tenham fi t com o seu negócio e 
a solução que disponibiliza ao mercado.

2. Entenda o funil de vendas

As pequenas e médias empresas ge-
ralmente operam com funis de vendas 
com um volume de leads muito baixo. 
E acham que para resolver o problema 
precisam contratar mais vendedores. 
Ledo engano: ampliar o número de 
profi ssionais sem considerar o volume 
de leads gerados mês a mês é um gasto 
desnecessário, que apenas aumenta 
o risco de ter vendedores com tempo 
ocioso por falta de leads.

Antes de mais nada, entenda como o 
funil de vendas da sua empresa funciona. 
Por exemplo, se para fechar uma venda 
exige a qualifi cação de 10 leads e para 
conseguir esse número, é necessário 
prospectar 100 contatos, toda a ope-
ração comercial precisa ser ajustada a 
partir dessa métrica. Tenha em mente 

que a projeção só pode ser realizada a 
partir de um histórico.

3. Defi na metas realistas

Ao entender o funcionamento do fu-
nil de vendas e com o ticket médio das 
vendas em mãos, a empresa terá maior 
capacidade para defi nir metas realistas 
aos seus vendedores. Se um gestor, por 
exemplo, tem como meta recorrente o 
aumento de R$ 10 mil no faturamento 
mensal e o seu ticket médio é de R$ 2 mil, 
sua equipe de vendas precisa fechar cinco 
vendas adicionais a cada mês. Trata-se 
de uma meta factível em um negócio que 
fatura R$ 100 mil/mês ou mais. Porém 
completamente irreal para quem fatura 
R$ 20 mil e deseja estipular um aumento 
de 50% do dia para a noite, sem qualquer 
tipo de preparação e maturidade. 

Vale salientar que a implementação 
de metas realistas fazem com que as 
empresas tenham maior previsibilidade 
nas receitas, mantém o fl uxo de caixa es-
tável, além de possibilitar o crescimento 
de uma maneira sustentável.

4. Faça vendas consultivas

A venda consultiva coloca em primeiro 
lugar o interesse no lead, em ajudá-lo 
a entender suas dores, desafi os e ne-
cessidades e, assim, buscar a melhor 
solução, tornando a venda do produto 
ou serviço de uma forma natural. Se o 
discurso for apenas produto e preço, a 
chance do lead fi car entediado e focar 
em supostas desvantagens são grandes. 
Ainda que a venda seja fechada nessa 
diretriz, ela será baseada no preço e 
não na proposta de valor da solução. 
O ideal, nesse caso, é seguir pela linha 
de consultoria. Ou seja, para quem está 
vendendo a oportunidade trata-se de 
um negócio, já quem está comprando 
trata-se da resolução de um problema. 
É isso que vai garantir a previsibilidade 
das receitas, evitando o alto turnover de 
clientes no futuro.

Dicas para aumentar as vendas B2B no fi m do ano

D
N

A 
de

 V
en

da
s


