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A pandemia global da COVID-19 expôs a necessidade de empresas 
mudarem seu cotidiano operacional e se adaptarem às medidas 
tomadas por autoridades e governos responsáveis. O assunto tem 
sido trabalhado e discutido por todos, claro, a gravidade do vírus 
justifica essa comoção e exige uma sensibilidade por parte de líde-
res e gestores. No entanto, a ideia desse artigo não é enfatizar os 
prejuízos da situação que vivemos, mas enxergar possibilidades e 
propulsores para um novo estágio fiscal.   

Nova mentalidade fiscal

A Covid-19 chegou para mudar não só a nossa percepção do que é viver 
em sociedade, mas também como as empresas, em especial as ligadas ao 
varejo físico, devem se comportar daqui para frente diante dos desafios 
que já eram presentes, mas que se potencializaram ainda mais com essa 
nova dinâmica. Com a realidade do “fique em casa”, os consumidores se 
abriram para o comércio digital de uma vez por todas, passando a consumir 
diferentes categorias de produtos que, até pouco tempo, tinham apenas o 
hábito de comprar presencialmente.   

Passos para sobrevivência do varejo

Poucas emergências têm a capacidade de gerar pânico como uma 
pandemia viral. É algo que, felizmente, a maioria de nós nunca teve 
que experimentar até agora. Até o momento de escrita deste artigo, o 
número global de casos confirmados do novo coronavírus, ou COVID-19, 
chegou a mais de 300 mil em todo o mundo. Possivelmente, e muito 
infelizmente, esse número estará desatualizado rapidamente. É um 
momento muito complicado para todos os cidadãos. E, infelizmente, 
cibercriminosos se aproveitam de eventos globais extraordinários como 
esse para fazer com que seus planos sejam mais bem-sucedidos.    

Como ficar seguro no ambiente virtual
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Negócios em Pauta

Biorresina Biodegradável
Reduzir o acúmulo de plástico no meio ambiente. Com esse 

objetivo, uma startup brasileira desenvolveu uma espécie de 
biorresina que é totalmente biodegradável, não precisando, 
portanto, de descarte especial, nem se acumulando no meio 
ambiente. O produto, desenvolvido pela Biopolix (www.bio-
polix.com.br) é formado por matérias orgânicos, os chamados 
biopolímeros que, quando descartados, são decompostos em 
até 180 dias. Com isso, evita-se o acúmulo do plástico tradi-
cional, que demora, em média, 400 anos para se decompor 
no meio ambiente.    Leia a coluna completa na página 3

Facebook.com/biopolix/reprodução

MOvIMENtO PROAtIvO

A palavra disrupção 
é muito comum no 
mercado de tecnologia, 
onde atuo. Mas, diante 
de um mercado cada 
vez mais competitivo, 
ser disruptivo é algo 
que se faz necessário 
em segmentos diversos

Hoje, temos algumas op-
ções de metodologias e 

ferramentas que podem ser 
muito interessantes para 
melhorar o desempenho da 
nossa área, mas mesmo assim, 
investir por investir não é o 
suficiente. 

 
Tanto os profissionais ex-

perientes como os iniciantes 
precisam sair da zona de 
conforto do dia a dia para 
obter o hábito de analisar 
e estudar os dados que 
possuem dentro de casa, 
avaliando com um olhar 
crítico como seu público-
-alvo está interagindo com a 
marca e recebendo as ações 
produzidas. É por meio des-
te hábito que conseguimos 
avaliar novas necessidades 
e promover mudanças, 
que hoje são cada vez mais 
constantes. 

Para mudar é preciso 
saber “o que mudar”, “por 
que mudar” e “como fazer 
essa mudança.” Se o seu 
marketing ainda sofre para 
ter acesso a dados hoje a 
tecnologia está pronta para 

Marketing disruptivo: como a cultura da 
tecnologia pode inspirar negócios diversos
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nos ajudar com isso, então 
eu te convido para buscar 
uma transformação digital 
em seu negócio.

E se acompanhar os da-
dos é estar preparado para 
enfrentar o mercado, saber 
o valor da sua marca tam-
bém é outro grande trunfo 
das empresas que querem 
se manter competitivas. É 
por saber o seu valor que 
muitas empresas conse-
guem fazer ações simples 
com um enorme valor 
agregado. 

Um exemplo são as ex-
periências interativas com 
o cliente, que favorecem a 
troca de informações entre 
marca e consumidor, e que 
geram um buzz interessante 
nesta nossa era das comuni-
cações digitais. No entanto, 
se a sua marca não tem um 
posicionamento forte para 
isso, a proposta pode se 
tornar algo de pouca re-

O cliente hoje espera 
marcas que correspondem, 
compreendem e agem de 
forma inteligente e coeren-
te, uma atuação que pede 
transparência e consistên-
cia. Precisamos ser cada vez 
mais verdadeiros e ativos 
com a sociedade e com o 
nosso público.

 
Temos ferramentas, dados 

e consciência da realidade 
do mercado, mas precisa-
mos monitorar de forma 
constante se nossas forças 
estão sendo eficazes. Quan-
tas vezes neste início de ano 
você conversou com o seu 
comercial para entender o 
quanto o trabalho do marke-
ting já impactou no canal de 
vendas neste 2020? 

 
Avaliar quantos dos resul-

tados do comercial vieram 
das ações de marketing 
pode muitas vezes parecer 
injusto porque sabemos que 
atuamos em várias frentes 
e com objetivos diversos, 
como por exemplo, no 
posicionamento de marca, 
relacionamento, etc. 

Porém, este é um exer-
cício que contribui muito 
para uma comunicação mais 
assertiva com o consumidor, 
e consequentemente, em 
investimentos e ações que 
possam nos trazer mais 
impactos positivos nos ne-
gócios – nosso objetivo final. 

(Fonte: Jean Paul Vieira é Diretor de 
Marketing e Produto na Senior).

presentatividade. Por isso, 
conheça bem o posiciona-
mento e a força da sua marca 
no mercado.

Mais do que nunca o con-
sumidor hoje é nosso alvo de 
total atenção. Se faz cada vez 
mais necessária a interação 
próxima, verdadeira e atenta 
com nossos consumidores. 
Seja para lhes atender de 
forma mais rápida e eficaz, 
ou para ter uma conversa 
cada vez mais honesta, 
qualificada e encantadora. 
Nesta hora é válido fazer a 
diferença, com atenção ao 
que está acontecendo não 
apenas nos negócios, mas 
no mundo. 

O DESENvOLvIMENtO 
DE uMA EMPRESA 
EStá ASSOCIADO 
à SAtISFAçãO DOS 
FuNCIONáRIOS     Leia na página 6

Para mudar é 
preciso saber “o 
que mudar”, “por 
que mudar” e 
“como fazer essa 
mudança.” News@tI

Adistec virtual Day

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco 
em infraestrutura para Data Centers e Segurança da 

Informação, promove hoje (6), o Adistec Virtual Day, we-
binar gratuito voltado aos canais parceiros e profissionais 
interessados em conhecer as novidades das principais solu-
ções de TI. Com início marcado para as 10h, a programação 
do evento online contará com a apresentação de Rodrigo 
Aliaga, diretor channel management da Veeam Software, 
que explicará os novos recursos e capacidades da solução 
Veeam Availability Suite v10. Já a partir das 10h30, Felippe 
Mendes, technical sales account da Adistec, falará sobre 
os desafios relacionados à hiperconvergência (https://bit.
ly/3d6Dvn9).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Adistec

Auxílio emergencial
O pagamento da segunda parcela 

do auxílio emergencial de R$ 600 
sai na próxima semana. Cerca de 
50,1 milhões de pessoas já foram 
aprovadas para receber o auxílio: 
19,2 milhões são beneficiários do 
Bolsa Família; 10,5 milhões estão 
inscritos no Cadastro Único e 20,3 
milhões são formados por traba-
lhadores informais e contribuintes 
individuais. Outras 12,4 milhões 
estão com o cadastro inconclusivo.
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