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Política

   
Leia na página 2

É comum observarmos a presença da tecnologia em diversas camadas 
da sociedade, seja em termos de comunicação, infraestrutura e claro, 
no setor empresarial.  Se por um lado, as pessoas se conscientizaram 
quanto aos benefícios oferecidos por soluções inovadoras, as marcas 
se depararam com um imediatismo fundamental para o sucesso dos 
negócios. Os desafios são variados e refletem na forma como os pro-
fissionais enxergam a criação de novas práticas de mercado. Como 
conquistar a fidelidade do público-alvo para que o mesmo sustente 
uma identidade com o serviço ou produto que está interessado?   

Novas práticas de mercado

Faturamento médio menor que 80%, cerca de 25% dos estabeleci-
mentos fechados, mais de 600 mil trabalhadores demitidos. Os dados, 
nada animadores e divulgados por entidades setoriais como a ANR e a 
Abrasel, mostram o quanto o setor de food service foi impactado com a 
crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. E, com o passar do tempo, 
empresários e o setor público vêm pensando maneiras de reverter esse 
quadro, de forma a trazer mais garantia para bares e restaurantes. Mas, 
apesar de ainda incerta, a retomada da economia nesse setor vai depender 
de muitas mudanças no comportamento.   

Tendências para o setor de food service

Estudo da Cognizant analisa a importância da confiança no rela-
cionamento entre empresas e consumidores. A sondagem considera, 
entre outros pontos, que as questões de segurança e privacidade são 
vitais para conquistar e manter a confiança dos clientes. Entretanto, 
47% dos entrevistados querem migrar para uma startup por conta de 
problemas com uso de dados pessoais, ao passo que 41% confiam mais 
em empresas que já se estabeleceram no mercado.   

Confiança no relacionamento

Pixabay

Negócios em Pauta

Transferência Escolar
O número de alunos transferidos da rede particular para 

a estadual de São Paulo cresceu mais de dez vezes nos 
meses de abril e maio, em relação ao mesmo período do 
ano passado. Recebeu 2.388 transferências de estudantes 
oriundos da rede particular, contra 219 no ano passado. 
Vale lembrar que a matrícula é para o ano letivo vigente. 
As matrículas 2021 ainda não estão abertas. Para facilitar, a 
Secretaria Estadual da Educação abriu, a possibilidade de 
as matrículas serem feitas de maneira online em: (https://
sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login).  

  Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Curso capacita gestores para transformar 
cidades tradicionais em cidades inteligentes

@O iCities acaba de lançar o Curso Livre Híbrido de Ca-
pacitação em Smart Cities, com início em 24 e 25 deste 

mês. Voltado para gestores e servidores da administração 
pública, além de empresários e profissionais autônomos 
interessados nas temáticas que envolvem casos reais de 
projetos, soluções e tecnologias aplicáveis aos municípios. 
O programa vai abordar conceitos técnicos e práticos apli-
cados, sobre como a inovação e a tecnologia são capazes de 
auxiliar na governança pública, infraestrutura, mobilidade 
urbana, serviços públicos, economia, geração de empregos, 
arrecadação do município e processo de transformação 
social, culminando em uma melhor gestão pública e maior 
qualidade de vida para os cidadãos. Informações: academy@
icities.com.br.  Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Ao longo do tempo, o 
processo de compra 
e venda passou por 
inúmeras transformações 
devido aos avanços 
tecnológicos, o que nos 
levou a estar inseridos 
na cultura da velocidade 
e do imediatismo, 
acompanhando o avanço 
da infovia

Hoje com a emergência da Co-
vid-19, mais uma vez o setor 

de serviços e comércio precisou 
se reinventar, desta vez pratica-
mente de um dia para o outro, 
representando uma das maiores 
revolução da história recente.

O especialista em marketing 
digital e CEO da Vende Muito 
Brasil, Lucas Leite, revela porque 
a Covid-19 forçou os profissionais 
de diversos ramos de atuação a 
migrar para o digital: “neste mo-
mento onde todos estão na mes-
ma situação, procurando meios 
de vencer a pandemia, o relato 
de experiência e as redes sociais 
tomaram o protagonismo. Logo, 
necessitamos de uma experiência 
combinada — navegar pelos e-
-commerces, analisar ofertas nos 
ambientes online e offline, acessar 
aplicativos e, principalmente, nos 
identificar com as marcas (e não 
apenas com os produtos)”. 

Com o distanciamento social 
e o isolamento, chegando a ser 
um lockdown (quando todos 
os serviços fora os essenciais 
são totalmente paralisados) em 
algumas cidades mais afetadas 
pelo vírus, Lucas Leite faz um 
contraste em como é preciso 
apesar do encerramento de 
estabelecimentos e lojas físicas 

sete dicas para usar a crise a seu 
favor e vender muito online
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se tornar virtualmente mais pre-
sente na vida das pessoas. 

“É primordial interagir e se 
fazer acessível ao seu público, 
que está ávido por esta interação 
já que está sofrendo com o isola-
mento — e a maneira mais fácil 
de realizar, isso é, pelas redes 
sociais. Assim, para vender mais, 
é preciso ir além: estar presente 
em todos os canais possíveis 
(e adequados), acompanhar 
de perto o comportamento do 
cliente e compreender os seus 
desejos”. Confira as dicas de 
Lucas Leite para vender muito 
na crise e manter os negócios em 
alta apesar da pandemia:

1. Promova conteúdos 
compartilháveis - Mais do que 
buscar seguidores, é necessário 
tornar a sua página interessan-
te, um espaço com conteúdos 
atraentes e engajadores. Afinal, 
é isso que conquistará fãs e con-
sequentemente clientes para o 
seu e-commerce.

Para que a sua página seja atra-
tiva e não apenas um monte de 
publicidade que as pessoas não 

chance de alcançar um público 
ainda maior, veiculando produtos, 
conteúdos e, principalmente, di-
recionando novos usuários para a 
home do seu e-commerce.

4. seja criterioso com as 
imagens que posta - Uma 
imagem vale mais que mil palavras, 
certo? Então, saiba utilizá-las a 
seu favor. Por meio de fotos, mais 
que produtos, mostre um estilo de 
vida que se relacione à sua marca. 
Capture cenas exclusivas, reações 
espontâneas e momentos descon-
traídos da sua equipe. Publique 
fotos de making of, fabricação de 
produtos (caso você desenvolva 
isso no seu e-commerce) ou até 
eventos já realizados.

5 - Inspire - Inspire! Esse 
é um dos principais focos de 
redes sociais como o Instagram. 
Através dela, você deverá des-
pertar o desejo no consumidor 
e fazê-lo crer que a sua marca 
e o seu produto proporcionarão 
qualidade de vida e felicidade.

6 - use hashtags - Não 
deixe de agregar hashtags (#) 
às suas fotos — serão essas 
palavras-chave que te levarão a 
um hall de marcadores de con-
teúdo, indicando um contexto 
pré-estabelecido.

7. Faça bom uso do stories 
- No Stories, você poderá refor-
çar a jornada do seu negócio por 
meio de storytelling. Tal aborda-
gem tem como objetivo destacar 
os momentos que realmente 
representam a sua marca, como 
mudanças no ambiente de traba-
lho, novidades no e-commerce 
ou na estratégia dele.

Fonte e mais informações: (https://
vendemuito.com.br/programas/).

terão interesse nenhum em ler, 
tenha em mente a Lei do Pareto 
(80/20): para cada dois posts de 
produtos e divulgação da marca, 
crie outros oito com intuito de 
apenas informar e interagir. 
Publique imagens com frases 
motivacionais (especialmente às 
segundas-feiras), dicas de como 
usar o produto X ou, ainda, algu-
ma novidade sobre o seu nicho.

2. Integre - Aproveite a opor-
tunidade de divulgar e vender os 
produtos da sua loja virtual no 
marketplace do Facebook ou do 
Instagram. Se a plataforma do seu 
e-commerce possui integração 
com essa rede social, melhor ain-
da. Você conseguirá, por exemplo, 
controlar o estoque e as formas de 
pagamento de uma só vez.

3. Invista em publicidade 
paga e impulsionamento - O 
Facebook e o Instagram oferecem 
a possibilidade de impulsionar 
suas publicações por meio de 
anúncios pagos. As campanhas 
são segmentadas por idioma, loca-
lidade, gênero, idade e interesses, 
e você pode definir o investimento 
que cabe no seu bolso. Essa é a 

Mais uma vez o setor de serviços e comércio precisou se reinventar. 

Endividamento de risco
Cerca de 4,6 milhões de endivida-

dos no Brasil devem a instituições 
financeiras mais do que podem 
pagar. É o chamado, pelo Banco 
Central, de endividamento de ris-
co, formado por casos em que há 
inadimplência, comprometimento 
de renda, empréstimos em várias 
modalidades e renda abaixo da linha 
da pobreza. A classe dos tomadores 
com renda entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 
é a que apresenta a maior parcela de 
endividados de risco, 6,5%.
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