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À medida que a transformação digital continua a acelerar em or-
ganizações de todos os tamanhos, o futuro do trabalho e a captura 
de informações continuam a convergir. De fato, é justo dizer que os 
dois estão ligados de modo indissociável. De acordo com um estudo 
da IDC, em 2020, 60% de todas as empresas terão articulado comple-
tamente uma estratégia de plataforma de transformação digital para 
toda a organização e estarão no processo de implementação dessa 
estratégia.   

Futuro da captura de informações

Em tempos de pandemia, empresas familiares e famílias empresá-
rias, juntamente com a sociedade civil organizada, buscam caminhos e 
reagem rapidamente aos desafios da COVID-19. Doações significativas 
de recursos privados para amenizar a contaminação e evitar o colapso 
dos serviços públicos de saúde estão sendo realizados. Esta é uma crise 
sanitária global com efeitos drásticos na saúde e com efeitos colaterais 
na economia e na educação, reforçando ainda mais os desafios das 
desigualdades sociais.   

Responsabilidade social 

A sinergia entre áreas e equipes na indústria pode ser o fator decisivo 
entre o sucesso ou fracasso de uma operação. É por isso que cada vez 
mais as marcas têm investido em inovação e tecnologia para atender 
toda a cadeia de suprimentos. Certificar-se de que áreas que possuem 
conexão trabalhem juntas, compartilhando metas e resultados, irá 
agregar à sua estratégia e, consequentemente, potencializar seus re-
sultados. Quando o objetivo de uma marca é melhorar o atendimento 
ao consumidor, tornando sua entrega final verdadeiramente eficaz, 
unir marketing e logística é fundamentalmente necessário.   

Logística, Distribuição e Marketing
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Negócios em Pauta

Migração para Online
Pequenos e médios negócios ainda enfrentam dificuldades 

por não terem iniciado as operações on-line. Para incentivar 
o movimento de migração para o digital, o Mercado Pago e 
a Nuvemshop lançam campanha para subsidiar a criação 
de lojas virtuais. A proposta visa  conceder a gratuidade 
das mensalidades pela hospedagem na Nuvemshop durante 
quatro meses. Para participar, os lojistas devem acessar 
a página (http://www.nuvemshop.com.br/mercadopago-
-nuvemshop) e preencher o cadastro e ter faturamento 
mensal de no mínimo R﹩ 5 mil.     Leia a coluna completa 
na página 3
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News@tI

sistema conecta lojistas e usuários próximos 
através do RH de empresas

@A ferramenta ajuda a conhecer melhor o perfil de con-
sumo e preferências dos usuários cadastrados e faz a 

gestão de um CRM único, aprimorando suas ofertas para 
seu público de interesse. É possível ainda disponibilizar 
descontos, criando um cartão fidelidade, enviando notifi-
cações, programando promoções, recebendo avaliações e 
até avisando aniversariantes sobre um desconto especial. 
O RH pode promover o colaborativismo na inclusão de es-
tabelecimentos e marcas de um clube personalizado, além 
de realizar a gestão de indicadores e perfil de consumo da 
sua população interna.  Leia a coluna  completa na página 2

AI/WeCan Club

uma ferramenta que busca 
apoiar e incentivar a venda 
em comércios locais durante a 
crise causada pela Covid-19, 
vem chamando a atenção. 
trata-se do (AquiPerto.
chat), plataforma gratuita 
que permite aos pequenos 
negócios centralizar suas 
vendas por Whatsapp, desde 
mercado de bairro, farmácia, 
bar e restaurante, padaria, 
confeitaria, floriculturas entre 
outros, para que possam 
continuar vendendo mesmo 
durante este período de 
isolamento

O site foi desenvolvido pela 
BotBit, empresa de software 

especializada em ajudar empreen-
dimentos e lojas físicas a venderem 
mais e a melhorarem seu relacio-
namento com seus consumidores.

"A BotBit foi criada e direcionada 
aos pontos de venda físicos, mas 
com as mudanças inesperadas, 
causadas pela pandemia do novo 
Coronavírus, nos vimos obrigados 
a nos reinventar - assim como 
muitos negócios. Decidimos não 
esperar que tudo volte à norma-
lidade e criamos um novo serviço 
que, por sua vez, permita que os 
empreendedores se adaptem e 
continuem suas atividades com 
segurança, rapidez e facilidade, 
além de se desenvolver no mun-
do digital. Afinal, interromper as 
vendas não é uma opção”, conta 
Franco Breciano, CEO da BotBit. 

O (AquiPerto.chat) usa a geo-
localização para auxiliar a busca 
dos consumidores e ainda permite 
que os comerciantes recebam 
100% dos pagamentos - visto que 
as plataformas de entrega cobram 
uma comissão de até 30%. Com 

sistema centralizado de vendas por 
Whatsapp voltado para PMEs
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a plataforma, cada negócio pode 
aumentar o tráfego de sua página 
ou rede social, incentivar pedidos 
via chat e fidelizar os clientes com 
notificações de interesse para 
compras futuras, como ofertas e 
promoções.

O registro no software sempre 
é gratuito, porém seus outros 
recursos disponíveis a empre-
sa conta com planos mensais. 
Contudo, como uma medida de 
cooperação com as pequenas 
empresas, durante a quarentena 
(até junho), as PMEs poderão usar 
o site totalmente sem custo. Veja 
os benefícios para as PMEs:

	 •			Visibilidade	online	gratuita;

	 •	 Pedidos	 por	 chat:	 Whatsapp,	
Facebook messenger, bate-papo 
em seu próprio site ou dentro da 
plataforma	AquiPerto;

	 •			Site	próprio	do	comércio	com	
informações de horário de 
funcionamento, detalhes de 
contato, fotos de produtos e 
serviços oferecidos, descrição 
e	preço.	Se	o	comerciante	tiver	
um site próprio, apenas um 
chatbot será implementado 
para	receber	pedidos;

	 •	 Painel	 de	 gerenciamento	 de	
produtos	e	suas	categorias;

	 •	 Pesquisas;

	 •	 Geração	de	resenhas	no	Goo-
gle	Maps	e	Facebook;

	 •	 Banco	de	dados	para	enviar	
campanhas automáticas e in-
centivar compras recorrentes.

 
Em apenas três etapas, o Aqui-

Perto serve como um canal direto 
entre os consumidores e as várias 
empresas listadas no software, 
facilitando assim a comprar os 
produtos ou serviços.

Etapa 1: ao entrar no (AquiPer-
to.chat), os usuários contam com 
uma lista de comércios próximos 
à sua localização de forma rápida 
e fácil. 

Etapa 2: os consumidores podem 
pesquisar por produtos específicos, 
ler avaliações de outros usuários e 
conhecer os canais de onde podem 
fazer	os	pedidos	(Whats,	Facebook,	
site, etc).

Etapa 3: depois que o cliente se-
lecionar algum produto ou serviço, 
poderá continuar sua compra via 
WhatsApp,	Facebook	messenger	
ou Chat no site.

De	acordo	com	o	Sebrae,	99%	
do total de empresas no país, re-
presentam cerca de 27% do PIB. 
Estima-se que no último ano, elas 
respondem por 54% do emprego 
formal e 44% da massa salarial 
dos brasileiros. Já no comércio 
eletrônico, segundo a ABComm, o 
crescimento deverá ser de 18% em 
2020 e, pela primeira vez, o fatu-
ramento do e-commerce brasileiro 
poderá gerar um volume financeiro 
de R﹩ 106 bilhões. 

Fonte e mais informações: 
(AquiPerto.chat) e 

(https://www.botbit.io/).

Com a 
plataforma, 
cada negócio 
pode aumentar 
o tráfego de sua 
página ou rede 
social, incentivar 
pedidos via chat 
e fidelizar os 
clientes com 
notificações de 
interesse para 
compras futuras, 
como ofertas e 
promoções. 

	 •	 Possibilidade	de	configuração	
de respostas automáticas que 
permitirá uma fácil comunica-
ção com os usuários e vendas 
mais	rápidas;	

	 •	 Ativar	pagamentos	on-line	por	
cartão	de	débito	ou	crédito;

	 •	 Controle	de	pedidos;

Casos de feminicídio
Na primeira atualização de um 

relatório produzido a pedido do 
Banco Mundial, o Fórum Brasileiro 
de	Segurança	Pública	destacou	que	
os casos de feminicídio cresceram 
22,2%,entre março e abril, em 12 
estados do país, comparativamente 
ao ano passado. Intitulado Violência 
Doméstica durante a Pandemia de 
Covid-19, o documento foi divulga-
do ontem (1º) e tem como referên-
cia dados coletados nos órgãos de 
segurança dos estados brasileiros.
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