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A Digital Trix, agência de relações públicas, anuncia a ampliação de 
seu atendimento pró-bono para apoiar pequenos negócios enquadrados 
nos setores da economia mais afetados pela pandemia da Covid-19. O 
time de profissionais poderá atender até dez empresas dos segmentos de 
gastronomia (bares e restaurantes), área têxtil, salão de beleza e estética. 
A Digital Trix dispõe de um núcleo de atendimento voltado à estratégia 
de comunicação e divulgação para projetos e iniciativas de impacto social. 
"Com base nessa premissa, estamos seguindo o DNA da empresa.   

Consultoria gratuita de comunicação

A OMS declarou o Brasil como líder em volume de pessoas ansiosas do 
mundo, com 18,6 milhões de brasileiros. Isso representa cerca de 10% da 
população convivendo com o transtorno. O período de quarentena pela 
pandemia de Coronavírus pode contribuir para agravar ainda mais o cená-
rio, desencadeando um estado de estresse e ansiedade permanentes que 
podem fragilizar o sistema imunológico e debilitar o equilíbrio mental. De 
acordo com Karina Stryjer, psicóloga e gerente de promoção de saúde da 
It’sSeg, terceira maior corretora de seguros do país, especializada em gestão 
de benefícios, o isolamento pode ser angustiante por diversos motivos, que 
vão desde o medo de contrair a doença até as perdas financeiras.   

Manter a saúde mental

No Brasil, o último levantamento do IBGE, em 2019, mostra que 
os autônomos são 24,4 milhões no país. Controlar a própria escala de 
trabalho, criar as próprias regras de funcionamento da empresa, não 
ter de responder a um superior e por vezes faturar uma porcentagem 
maior com os serviços prestados são consideradas algumas das principais 
vantagens. Mas não há negócio que resista somente incentivado por elas, 
sem que haja um esforço de organização e disciplina por trás.   

Disciplina evita falência do negócio

freepik

Negócios em Pauta

Academia em Casa
A Rede Just Fit Academias está disponibilizando 5 aulas 

online por dia gratuitamente através das redes sociais ofi-
ciais, além de aulas disponibilizadas no site (http://justfit.
com.br/treine-em-casa/). São aulas Express com apenas 3 
exercícios ou aulas Full com aula completa e duração de 
15 minutos. Um dos grandes diferenciais é que o acesso é 
liberado para qualquer pessoa que quiser se movimentar 
mesmo dentro de casa. É possível acompanhar os treinos 
específicos pelo celular e testar as mais diferentes moda-
lidades.    Leia a coluna completa na página 3
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App voltado ao desenvolvimento pessoal e 
profissional

@Um aplicativo concebido por profissionais com experiência 
em desenvolvimento de pessoas e carreiras chega ao merca-

do nacional. O Dowing, cuja inspiração das siglas vem do inglês 
DO – FAÇA -, WIN – VENÇA,  WING - VOE  (analogia com asas) 
-, é o novo App da Dragon Venture Capital. O App é baseado 
em uma metodologia própria de desenvolvimento de pessoas 
que congrega técnicas de coaching, mentoria e consultoria e é 
voltado à utilização de pessoas (B2C) e empresas (B2B). Seu 
objetivo é auxiliar o acesso rápido e fácil a essa metodologia 
que visa o desenvolvimento pessoal. O Dowing é um projeto 
idealizado por Fernanda Fröhlich, que percebeu a necessi-
dade do mercado em ter uma tecnologia que pudesse ajudar 
tanto o público final, no seu desenvolvimento como pessoa, 
quanto empresas, no desenvolvimento de seus colaboradores. 

  Leia a coluna  completa na página 2
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‘PENsAMOs, LOgO CRIAMOs’

Empresas interessadas em 
alcançar alto desempenho 
precisam ter informações 
de qualidade

Quando, por exemplo, os 
dados de contato que pos-

suem são imprecisos é possível 
que a organização sinta refle-
xos negativos nos resultados 
dos negócios. Em resumo, os 
potenciais riscos e prejuízos, 
sejam eles previsíveis ou não, 
relacionados à má qualidade dos 
dados podem ser maiores do que 
você pode imaginar. A seguir, 
exponho cinco pontos sensíveis 
do seu negócio que podem ser 
negativamente impactados pela 
baixa qualidade dos dados que 
sua organização possui: 

1 ROI da campanha - 
Um dos riscos mais ób-
vios relacionado a dados 
de contato imprecisos é 
o sucesso de suas cam-
panhas de marketing. 
Quando você prevê o 
ROI para suas ações e 
pipeline, faz esse plane-
jamento com um banco 
de dados em mente, por 
isso é importante que 
ele esteja o mais afinado 
possível. Do contrário, 
os resultados ficarão 
abaixo do esperado, afe-
tando outras frentes do 
negócio que dependem 
dessas informações. 

2 Previsões de vendas 
- Imagine que o líder de 
vendas preveja que 20% 
de sua lista de contatos 

Baixa qualidade de dados: cinco 
pontos sensíveis do seu negócio 
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se torne um lead, porém, 
pela baixa qualidade 
dos dados de contato, 
constata-se que 10% 
dessas pessoas nunca 
receberam uma mensa-
gem eletrônica da com-
panhia? Note que um 
simples e-mail incorreto 
impacta bastante na taxa 
de conversão das ações 
da área de vendas. 

3 gerenciamento de 
estoque - As equipes 
de operação também 
se apoiam em dados de 
CRM para criar previsões 
de inventário. Se houver 
a projeção no aumento 
na demanda de consumo 
com base em uma lista de 
contatos ou campanha 
de marketing específi-
ca, isso pode levar as 
equipes de produtos, 
do almoxarifado ou do 
departamento de atendi-

resultarão em menor 
engajamento, resultados 
e vendas. Traduzindo: se 
o seu CRM estiver pre-
enchido com dados de 
contato imprecisos, sua 
empresa estará perden-
do dinheiro em todas as 
iniciativas de divulgação. 

Cada campanha de e-
-mail marketing tem um 
custo para o seu negócio. 
Quando a companhia não 
pratica a correta limpeza do 
banco de dados ou ações de 
prevenção e correção para 
que apenas dados legítimos 
sejam coletados, corre-se 
o risco de absorver custos 
duplicados ou desperdiça-
dos. Isso porque, ao utilizar 
os sistemas de automação 
de marketing para enviar 
mensagens, a organização 
paga pelo número de e-mails 
enviados e não pela quanti-
dade recebida. 

Com esses riscos em 
mente, é importante que 
você identifique o que há de 
errado no banco de dados 
do CRM da sua organização 
para resolver os problemas 
o quanto antes. Não deixe 
para perceber que havia 
problema com os seus da-
dos quando notar que sua 
empresa está amargando 
prejuízos ou a performance 
está comprometida. 

(Fonte: Equipe de Marketing Validity – 
https://www.validity.com/blog/).

mento a efetuar pedidos 
de compra desnecessá-
rios, resultando em itens 
encalhados no estoque. 

4 Eficiência da equipe 
de vendas - Se durante 
um evento comercial ou 
no formulário online não 
há a preocupação quanto 
a adequada coleta de da-
dos de qualidade, cria-se 
ineficiências no acompa-
nhamento dos leads. Em 
alguns casos, a impossi-
bilidade de conexão com 
os clientes em potencial 
está relacionada à erros 
de digitação nos campos 
de dados. 

5 Receita - No final, 
todos esses riscos re-
presentam uma ameaça 
ainda maior: a perda de 
receita. Dados impreci-
sos usados em qualquer 
área da sua organização 

O FuTuRO 
é DAs 
MáQuINAs... 
Ou DOs 
suPER- 
-huMANOs?

    Leia na página 6

Movimentos para recreação
O Google divulgou um mapa 

de mobilidade com dados de 131 
países, durante a pandemia do 
novo Coronavírus. No Brasil, o 
documento mostra uma queda de 
71%, na comparação com a base 
média de dados, nas movimenta-
ções para recreação, que incluem 
locais como restaurantes, shop-
ping centers, parques temáticos, 
museus, livrarias e cinemas, e de 
70% na ida à parques naturais, 
praias, praças e jardins público.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-futuro-e-das-maquinas-ou-dos-super-humanos/
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