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Circle Aceleradora lança coworking 
voltado para comunicação e marketing

A Circle, primeira aceleradora 
e incubadora de martechs do 
Brasil, anuncia nesta segunda-

-feira (6/7) o primeiro coworking lan-
çado exclusivamente para empresas 
de comunicação e marketing. Com 
1.500 m² e capacidade para circu-
lação de 200 pessoas diariamente, 
o Circle Coworking é um espaço de 
empreendedorismo colaborativo cria-
do para aumentar a conexão e gerar 
parcerias e negócios entre empresas 
e profissionais do segmento.

O coworking possui auditório, salas 
de reunião, estúdio de podcast e de 
foto/vídeo, espaço de descompressão 
externo, bar para “happy hour”. E 
mais do que o compartilhamento de 
um ambiente físico, o novo polo cor-
porativo localizado na Chácara Santo 
Antonio, em São Paulo, conta com 
um “espaço de experiências” para os 
participantes, o Circle Park.

Além de usufruir da tecnologia, 
inovação e inteligência de um lab 
100% martech, os visitantes do Circle 
Park podem participar de palestras, 
workshops, podcasts, exposições, 
programas sustentáveis, projetos de 
bem-estar e qualidade de vida, café de 
convivência,  atividades interativas, 
testes de novos produtos voltados 
para o marketing e todo o conteúdo 
criado pelo centro tecnológico e par-
ceiros do ecossistema.

Mais de 10 empresas já foram 
encubadas e aceleradas desde o 
lançamento da Circle, em 2019, que 
atualmente acelera quatro martechs 
de Conteúdo, Fintech e Incentive Sell. 
Com investimento de R$ 1,5 milhão e 
expectativa de crescimento de 20% 
com 10 novos clientes nos próximos 
12 meses, a aceleradora está selecio-
nando empresas para fazer parte do 
coworking. Os interessados em utili-
zar o espaço – que podem ser também 
agências, fornecedores, diretores de 
arte, programadores, produtores de 

vídeos – devem se inscrever pelo 
http://www.circleaceleradora.com.
br/coworking.html e a seleção será 
feita através de um comitê especia-
lizado que escolherá de acordo com 
a sinergia de negócios e/ou prestação 
de serviços da Circle.

“Este novo conceito de coworking 
exclusivo facilitará tanto para o cliente 
escolher várias opções de empre-
sas de marketing em um só espaço 
quanto ao fornecedor, que poderá 
encontrar profissionais ou produtos 
diferenciados para oferecer uma maior 
gama de serviços. Somos o primeiro 
ecossistema de martechs do país e 
queremos que o Circle Coworking seja 
um espaço-referência de marketing e 
comunicação com experiências com-
pletas para todos os participantes.”, 
explica Fernando Ribeiro dos Santos, 
CEO da Circle Aceleradora.
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“Este novo conceito 
de coworking 

exclusivo facilitará 
tanto para o cliente 

escolher várias 
opções de empresas 
de marketing em um 

só espaço quanto 
ao fornecedor, que 

poderá encontrar 
profissionais 
ou produtos 

diferenciados para 
oferecer uma maior 
gama de serviços.”

Ecossistema de martechs anuncia o "Circle Coworking" e seleciona empresas para participarem do 
primeiro espaço de experiências exclusivo para stakeholders do segmento

OpiniãO
Desafio: criar cenário 

positivo para o retorno das 
atividades econômicas

O foco nesse momento 
é demonstrar para 
o seu público de 
interesse que o seu 
negócio é resiliente

Após 100 dias da pan-
demia no Brasil, 
novas mudanças na 

rotina das pessoas e das 
organizações já começa-
ram a acontecer devido a 
queda de indicadores dos 
casos da COVID-19 e rea-
bertura de alguns setores 
do comércio, da indústria 
e do entretenimento. De-
vido a isso, alguns estados 
e municípios começaram a 
orientar a elaboração dos 
planos de reabertura das 
atividades econômicas. 

Dependendo da localida-
de, o Poder Público está 
adotando regras heteroge-
nias. Em alguns municípios 
temos orientações mais 
rigorosas e detalhadas. Já 
em outros, ficará a cargo de 
cada associação, sindicato 
ou o próprio empresário 
criar as suas metodolo-
gias para a reabertura da 
atividade. Para as diferen-
tes lideranças, essa (re)
abertura significará novos 
desafios, inseguranças, 
bem como novas formas 
de relacionamento com as 
diferentes partes interes-
sadas (clientes, fornecedo-
res, colaboradores, entre 
outros). 

Assim, em um momento 
de incertezas e oportunida-
des, o empreendedor antes 
de entrar nesse novo ciclo 
de funcionamento deve 
criar um planejamento 
focado no equilíbrio eco-
nômico e nas necessidades 
do seu público de interesse. 
Se atentando para:
•	Espaço físico:  rea-

lização de estudo de 
viabilidade econômica 
e financeira com o ob-
jetivo de verificar se 
os custos atuais serão 
cobertos após a rea-
bertura. O desafio é 
verificar se o número de 
clientes atendidos por 
dia, semana e mês cobre 
todos os custos, além da 
manutenção do seu ne-
gócio. Cabe lembrar que 
um elevado número de 
empreendimentos não 
poderá atender  100% 
da sua capacidade. As 
novas regras, principal-
mente as do distancia-
mento social, implicarão 
obrigatoriamente em 
um remodelamento dos 
negócios. 

•	Colaboradores: ado-
tar e reforçar ações 
de biossegurança do 
trabalhador; desenvol-
vimento de um plano 
didático voltado para 
atitudes e hábitos que 
o colaborador deverá 
adotar antes, durante 
e depois da sua jornada 
de trabalho; criação de 
nova jornada de trabalho 
que evite aglomeração 
no local e que possibilite 

o deslocamento dos co-
laboradores em horários 
alternativos. As medidas 
de prevenção e proteção 
devem ser amplamente 
divulgadas para todas as 
partes interessadas para 
que não gerem insegu-
rança.  

•	Clientes: o líder tem 
que ter em mente que 
a sociedade está em 
processo de adaptação 
ao novo cenário. Assim, 
o negócio tem duas res-
ponsabilidades junto ao 
cliente. O primeiro é 
educá-lo para receber 
um “novo serviço”. A 
comunicação é peça-
-chave nesse momento. 
O segundo é criar um 
ambiente com ações de 
limpeza e higiene que 
faça o cliente ter uma 
percepção de segurança 
com a sua saúde e a da 
coletividade. 

•	Fornecedores: o ges-
tor deverá abrir um 
canal de negociação e 
dialogar com todos os 
seus fornecedores com 
o intuito de demons-
trar que o novo cenário 
exigirá mudanças nos 
padrões de fabricação, 
embalagem, transporte, 
armazenamento, tempo 
de entrega, recebimento 
e pagamento das mer-
cadorias e produtos. 
Deve-se criar um plano 
com atitudes, hábitos, 
procedimentos, práti-
cas, entre outras ações 
que o fornecedor deverá 
adotar.
 
Cabe descrever, ainda, 

que podem existir outras 
orientações a depender do 
segmento e especificidade 
de cada negócio e organi-
zação. Mas o foco nesse 
momento é demonstrar 
para o seu público de in-
teresse que o seu negócio 
é resiliente - porque está 
superando a crise e se pre-
ocupa com a coletividade.

Por fim, é válido refor-
çar que o plano de (re)
abertura deve ser acompa-
nhado de uma estratégia 
de comunicação assertiva. 
De modo que a mensagem 
seja bem compreendida 
e que os canais estejam 
disponíveis não só para 
compra, mas para consulta 
e orientação. Informações 
de biossegurança, horário 
de funcionamento, preço 
e de outras ações que es-
tão sendo desenvolvidas 
transmitem segurança - e 
são elementos de huma-
nização do atendimento.

 Em um momento de 
incertezas e inseguranças, 
os líderes dos diferentes 
setores sociais são res-
ponsáveis pela condução 
e cuidado da criação de 
um novo cotidiano de vida.   

 
(*) - Mestre em Estudos 

Populacionais e Pesquisa Social, é 
sócia gerente e Gestora Técnica da 

Logos Consultoria;
(**) - Mestre em Engenharia de 
Transportes, é sócio e diretor 

administrativo da Logos Consultoria 
(www.espacologos.com.br).

Taiana Jung (*) e Rui Marcos (**)

News@TI
Plataforma de vitrine virtual ultrapassa a marca 
de 10 mil cadastros

@As compras 
online cres-

cem em ritmo ace-
lerado no Brasil 
com o apoio de 
novas tecnologias. 
De acordo com pes-
quisa da ABCOM 
(Associação Brasi-
leira de Comércio 
Eletrônico), houve 
um crescimento de 
400% no número de 
lojas virtuais e consumidores e lojistas precisaram mudar seu padrão 
de comportamento. Pequenos empreendedores e comerciantes locais 
precisaram se reinventar e adotaram as vendas online como forma 
de se manterem competitivos no mercado e continua rem exercendo 
suas atividades. E esse também foi o caso do sucesso do Vendizap, 
uma solução para vendas online voltada para a montagem de vitrines 
virtuais intuitivas e descomplicadas criada pela Makito Software. 
Durante a pandemia, o Vendizap registrou crescimento de 150% nos 
meses de abril e maio e o número de vitrines virtuais saltou para mais 
de 10 mil. Outros números positivos são os mais de 1.500 usuários 
ativos que movimentam um total de 7,9 pedidos por minuto (https://
www.vendizap.com/).

Solução para retorno seguro e responsável ao 
local de trabalho

@A TIBCO Sof-
tware, líder 

global em dados 
corporativos, ca-
pacita seus clien-
tes a conectar e 
unificar dados e 
a prever resulta-
dos nos negócios 
com precisão, so-
lucionando os mais 
complexos desafios data-driven do mundo. A empresa anuncia que a 
TIBCO LABS desenvolveu uma ferramenta para o rastreamento de 
sintomas da COVID-19 em funcionários de qualquer empresa, como 
parte da iniciativa TIBCO4Good. O TIBCO GatherSmart é uma solução 

de gerenciamento seguro e fácil para empresas de todos os portes e 
segmentos, apoiando-as no retorno ao local de trabalho, aproveitando 
toda a robustez da TIBCO Cloud. O GatherSmart reúne os recursos da 
TIBCO LABS e aproveita a plataforma TIBCO Connected Intelligence 
Cloud, apresentando uma solução para empresas e comunidades que 
entendem a importância do monitoramento proativo para ajudar a 
impedir a disseminação do Coronavírus, principalmente no momento 
em que a economia reabre e as pessoas retornam ao local de trabalho.

Inovite e Systax unem forças

@Atuando com inteligência de precificação, a Inovite é uma empresa 
especialista em Pricing, que oferta ao varejo soluções tecnológicas, 

além de atuar como consultoria empresarial. A solução Cash Pricing pode 
ser integrada com qualquer sistema ou ERP, trazendo de 1% a 6% de 
lucro líquido já na implantação. Buscando gerar maior ganho de custo ao 
varejista, a empresa acaba de anunciar parceria com a Systax, empresa de 
inteligência fiscal e única a organizar um acervo com mais de 20 milhões 
de regras tributárias. Mário César Loffi, Diretor Executivo da Inovite, 
explica que “para definir o preço de venda, o Cash Pricing precisa que o 
cliente informe todos os custos do produto. O varejista precisa apontar 
informações relacionadas à tributação, despesas, entre outras”. Nesse 
sentido, é fundamental que todas as informações referentes à formação 
do custo estejam corretas para que o preço de venda seja certeiro. A ação 
conjunta com a Systax apoiará diretamente no fornecimento correto dos 
dados tributários, permitindo até mesmo que o cliente fique com o com-
pliance em dia (http://www.systax.com.br/) ou (https://inovite.com.br/).

Salesforce Anywhere

@A Salesforce, líder mundial em CRM, anuncia o lançamento do 
Salesforce Anywhere, solução que reúne tecnologias e serviços 

para ajudar as organizações a alcançarem novos níveis de produtivida-
de e sucesso dos clientes para esse novo normal. Enquanto empresas, 
governos e organizações estão retornando lentamente a seus escritórios, 
a pandemia da Covid-19 mudou para sempre o futuro do trabalho. De 
fato, de acordo com um levantamento da Salesforce, quase 70% das 
pessoas acreditam que a pandemia mudará permanentemente a natureza 
do trabalho e mais de 50% afirmam que os locais de trabalho flexíveis 
passaram a ser muito importantes para elas. Um mundo totalmente 
digital, onde se pode trabalhar de qualquer lugar, está se tornando uma 
realidade. “A crise da Covid-19 nos ensinou que as empresas precisam 
poder vender, atender, comercializar e colaborar a partir de qualquer 
lugar, e isso não mudará no mundo pós-pandemia”, disse Bret Taylor, 
presidente e COO da Salesforce. “Com o Salesforce Anywhere, estamos 
capacitando clientes de todos os tamanhos, locais e setores a se transfor-
marem digitalmente com confiança nesse mundo totalmente digital do 
trabalho em qualquer lugar”, completa (http://www.salesforce.com/br).
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