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Não é de hoje que as pessoas me perguntam qual é o melhor mo-
mento para contratar o serviço de um psicólogo. Tem idade? Situação 
de vida? Será que terapia é para mim? Esses são questionamentos que 
costumam surgir para os que ainda não experimentaram as vantagens 
deste tipo de serviço. Sim, terapia é um serviço que deve ser contratado 
como outro qualquer. Bom, se você está se perguntando se terapia é 
para você, a minha dica será sempre um sonoro "sim". Terapia é para 
qualquer pessoa, de qualquer idade.    

Será que terapia é para mim?  

Acredite: um dos caminhos para deixar seu orçamento saudável 
pode estar justamente nas compras! Fala sério: quem é que não 
gosta de ter um dinheirinho extra na carteira? Seja qual for a quan-
tia, grana a mais é algo que costuma ser sempre bem-vindo, seja 
qual for a situação. Quando se fala sobre este assunto, é comum 
já pensar em algumas sugestões clássicas, como vender itens que 
você não usa mais, aproveitar seu tempo extra para trabalhar como 
freelancer ou cortar gastos não essenciais do orçamento.   

Cupom de desconto e cashback
A geração X e os baby boomers ainda muito ativos viveram a transição 

do analógico para o digital – após ouvirem LPs e singles (compactos), 
passaram ao CD, download e streaming. Antes se correspondiam por 
carta, depois telex, fax, e-mail (que ainda persiste), SMS e mais re-
centemente, através de múltiplas plataformas que atendem a vários 
perfis. As gerações X e Y nasceram em uma época em que a internet 
não só havia sido inventada, mas já era efetivamente o meio primário 
de conexão com o próximo e com o mundo. Aos integrantes da Z fica 
até difícil explicar que existia outra maneira de se relacionar.   

Boas maneiras digitais
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Negócios em Pauta

Inglês para Contadores
A Fecap está lançando o curso on-line 'English for Ac-

counting', que tem como público-alvo Contadores, Audi-
tores e estudantes de Contabilidade. O mercado espera 
um contador multifuncional, que aprimore as habilidades 
sociais juntamente com o conhecimento técnico, e seja 
profundamente fluente em Língua Inglesa para realizar 
negociações. E que não somente devem analisar e examinar 
os demonstrativos contábeis, mas também compreender as 
áreas de investimento, seguro, administração do capital de 
giro e empreendedorismo. Saiba mais: (http://www.fecap.br/
curta-duracao/english-for-accounting/).    Leia a coluna 
completa na página 3
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News@TI

Evento online convida participantes a 
repensar automação industrial

@A Siemens Infraestrutura e Indústria mostrará ao mer-
cado a automação industrial do futuro com o evento 

Virtual Factory Automation Tour, que será realizado nos 
dias 09 e 10 de setembro, de forma 100% digital. Sob o tema 
“Conecte-se ao futuro da automação”, o evento mostrará 
aos participantes como tornar a produção mais flexível, 
escalonável e inteligente, usando inovações e tecnologias 
como Edge Computing, digitalização aliada à padronização, 
conectividade e localização, sistemas e softwares totalmente 
integrados ao chão de fábrica. Para mais informações sobre 
o evento, acesse: www.siemens.com.br/fatour.   Leia a 
coluna  completa na página 2
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Há quem diga que a pandemia 
veio para mudar coisas que 
realmente precisavam de 
ajustes.

Mas, analisando algumas situações 
esta afirmação faz muito sentido. É 

o exemplo dos processos comerciais das 
empresas. O que antes era feito pessoal-
mente, perdendo horas em trânsito, reu-
niões, encontros, agora foi otimizado em 
suas versões online, abrindo um leque de 
novas possibilidades para o setor. 

 
É o que comenta o diretor comercial da 

Winov, Miguel Zavilinski. “Antes da pande-
mia nós estávamos acostumados a trabalhar 
em um processo de agendamento de visitas 
presenciais para apresentar a empresa, 
viagens para São Paulo, e agora isso tudo é 
feito de uma forma completamente virtual. 

A forma de atuação agora, nos permite 
atingir clientes sem limites geográfico, o 
que antes fazíamos cadenciado em agendas 
presenciais, um a um, tinha uma morosida-
de e lentidão enorme no desenvolvimento 
do processo comercial, além de altos inves-
timentos em geral”. 

 
No Brasil, 28% das organizações B2B 

aumentaram seu uso de vendas digitais, 
o maior aumento de todos os canais de 
vendas. É o que diz uma recente pesquisa 
do LinkedIn, sobre o cenário de vendas 
no país em 2020. Mas, apesar do número 
crescente, a mudança para o formato digital 
pegou muitas empresas de surpresa e a 
adaptação ao novo modelo de trabalho foi 
o maior desafio. 

“Tivemos um período, no início da pan-
demia, de adaptação e conscientização do 
time, de que agora seria dessa nova forma 
o trabalho. Acho que o maior desafio foi 
realmente esta rápida adaptação para o 
novo normal”, destacou Miguel. Porém, 

Saiba como adaptar seu time 
comercial ao novo jeito de trabalhar

apesar da dificuldade inicial muitas empre-
sas organizaram sua rotinas e continuaram 
seus negócios. 

 
O cenário apresentado na pesquisa do 

LinkedIn também apontou que 59% dos 
líderes B2B acreditam que seu novo mo-
delo é tão eficiente quanto ou mais do que 
as vendas tradicionais e 69% dizem que 
adotarão esta nova realidade comercial 
para além do próximo ano. 

“Esse novo modelo tem sido excelente 
para nós. Agora nós podemos atingir o clien-
te em qualquer lugar, com uma velocidade 
muito maior, produtividade e a velocidade 
de prospecção aumentou no mínimo 300% 
em nossas estimativas feitas no mês de julho. 

Além disso, adotamos, junto ao nosso 
time de marketing, estratégias bem deli-
neadas de Outbound, Inbound e Canais. 
Estamos conseguindo no novo modelo 
atingir e abrir portas com uma velocidade 
muito maior, consequentemente refletindo 
em nosso resultado”, declarou Miguel. 

 
Além das estratégias citadas, Miguel 

comentou que a rotina do time passou a 
funcionar melhor com atividades especí-
ficas, criadas para executar as tarefas do 
dia a dia, agora, de um jeito digital. 

“Para nosso time essas ações deram mui-
to certo e espero que elas possam ajudar 
outras empresas a superar esta fase da 
melhor forma possível”, comentou. Então, 
para ajudar seu time de vendas neste novo 
jeito de fazer negócio, as dicas são:

• Ações reuniões 100% virtuais;
• Revisão do processo comercial;
• Qualificação dos negócios: este é um 

dos principais pontos para se ter um 
excelente resultado, saiba para quem 
você quer vender e como vender;

• Desenvolvimento dos negócios: procure 
entender muito bem a necessidade do 
cliente e atender à sua expectativa;

• Metas e Milestones muito bem ajustadas 
e claras para todo time;

• Diário de tarefas do dia, para melhor 
acompanhamento de todas as ações;

• CRM: deve estar sempre impecável, com 
todas as informações pertinente aos 
negócios atualizadas.

Por fim, Miguel ainda dá uma dica de ouro. 
“Seja uma liderança servidora. O objetivo do 
líder é liberar caminhos, tornar o trabalho de 
todos do time livre de barreiras, orientando e 
ajustando quando necessário e incentivando 
para com os objetivos da empresa. Na área 
comercial precisamos sempre estar com o 
emocional 100%, resilientes e com foco no 
objetivo”, finalizou. 

 
Fonte e mais informações: (www.winov.com.br).

HuMANIzAçãO E INTEgRAçãO

MOTIvOS PARA ADOTAR A 
gAMIFICAçãO NO “NOvO NORMAL”
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Tivemos um período, no início 
da pandemia, de adaptação e 
conscientização do time, de que 
agora seria dessa nova forma 
o trabalho. Acho que o maior 
desafio foi realmente esta rápida 
adaptação para o novo normal. 

Combustível mais caro
Os preços da gasolina e do diesel 

estão mais caros desde sexta-feira 
(21). O aumento de 6% para a gasoli-
na e de 5% para o diesel, se refere ao 
valor vendido para as distribuidoras 
a partir das refinarias. Segundo a 
Petrobras, o valor final nos postos 
para os motoristas vai depender 
do mercado, já que cada posto tem 
sua própria política de preços, sobre 
os quais incidem impostos, custos 
operacionais e de mão de obra.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/motivos-para-adotar-a-gamificacao-no-novo-normal/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sera-que-terapia-e-para-mim/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-pais-nao-ensinaram-boas-maneiras-digitais-a-escola-tambem-nao-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-cupom-de-desconto-e-o-cashback-vao-deixar-sua-carteira-no-verdinho/

