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Algumas, vieram em função da pandemia. Outras, apenas 
foram aceleradas pela Covid-19, mas já eram um cami-
nho certo. Quatro executivos de empresas de tecnologia 

apontam as que consideram ser as principais mudanças. Confira:

1Trabalho remoto (e não apenas nas emergências) 
- Algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo já 
anunciaram a extensão do home office iniciado com a pandemia 
do Coronavírus. Em Florianópolis, a HostGator - multinacional de 
hospedagem de sites - é uma das que optaram por esse caminho. 
Os colaboradores, que trabalham de casa desde meados de março,  
permanecerão nesse sistema até junho de 2021. 

"Foi uma decisão global, pautada nas percepções dos líderes 
da empresa em todos os países em que opera", diz Giulianna 
Boscardin, head de Pessoas da HostGator na América Latina. 
A percepção na HostGator é de que prorrogar o home office de 
pouco em pouco estava gerando mais ansiedade nos colabo-
radores. Como a produtividade se manteve, a manutenção do 
sistema foi possível. 

“Com a nova data, nossa intenção foi trazer segurança e esta-
bilidade, além de dar a oportunidade das pessoas se conectarem 
com suas famílias, decidirem o que fazer com aluguéis ou até 
mesmo escolher investir ou não em estações de trabalho mais 
confortáveis em suas casas”, diz Giulianna. Mesmo que os escri-
tórios comecem a reabrir, a intenção é manter a decisão. “Caso 
alguém, por motivos pessoais, deseje voltar ao escritório antes 
de junho de 2021, vamos analisar os casos individualmente".

2Transformação digital em todas as áreas - A trans-
formação digital é um exemplo de algo que, inevitavelmente, 
já aconteceria, independentemente do Coronavírus. Porém, a 
necessidade do processo se tornou ainda mais clara com o mo-
mento atual. Muitas empresas e organizações precisaram buscar 
soluções que dessem a possibilidade de continuar seus negócios 
apesar da pandemia. 

É essa a percepção de César Schmitzhaus, diretor de TI da 
Teltec Solutions. A empresa com sede em Florianópolis, é uma 
integradora de tecnologias e implementa serviços digitais em 
empresas, como Cloud as a Service, tanto no setor privado quanto 

Fazer reuniões online, trabalhar em casa e resolver tudo por aplicativos já são rotina para os profissionais brasileiros. Há meses, empresas 
e seus funcionários ampliaram o uso de ferramentas tecnológicas no dia a dia, para garantir que os negócios continuassem funcionando. 

Nesse cenário, é possível identificar as tendências que estão moldando o futuro dos negócios? Especialistas afirmam que sim. 
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tendência foi incorporada na nossa forma de trabalhar. Com 
metodologias ágeis, liderança horizontal e grande adaptabilida-
de”, explica Guilherme Verdasca, CEO da fintech open banking 
Transfeera. Os millennials entendem a importância de otimizar 
processos e o quanto a tecnologia pode impactar diretamente 
no aumento da produtividade.

“Outro valor importante dessa geração é a capacidade de tra-
balhar remotamente e ter um horário flexível. A tecnologia nos 
permitiu conexão em qualquer lugar e a qualquer hora. O líder 
pode estar na sede da empresa na Alemanha e o liderado no Brasil, 
e o trabalho vai acontecer. Para o mundo moderno, globalizado 
e sem fronteiras, isso é um ganho extremamente importante”, 
completa Verdasca. À medida que essa nova geração assume os 
postos mais altos, a tecnologia e adaptabilidade se tornam marcas 
registradas do trabalho. 

4A busca por modelos de negócio escaláveis - A 
transformação digital impulsionou a chegada de startups com 
modelos de negócio facilmente implementáveis e que se adap-
tam com mais agilidade. Mas nem todas as startups alcançam 
o sucesso de maneira rápida, e é aqui que entram as scale-ups, 
empresas que crescem, ao menos, 20% ao ano por três anos 
consecutivos. 

“Esse tipo de empresa tem um desenvolvimento escalonável, 
independente do porte ou do setor de atuação”, explica Jonatan 
da Costa, CEO da Área Central, que é uma scale-up especialista 
em tecnologia para gestão de centrais de negócios. Os modelos 
escaláveis são uma tendência para o futuro dos negócios. No caso 
da Área Central, a empresa cresceu nos últimos três anos mais 
de 40%. Somente em 2019, o crescimento foi de 76%.

“Tornar um negócio escalável não é tarefa fácil. É preciso 
sonhar grande e ter foco, além de traçar uma estratégia que 
gere desenvolvimento sustentável. As empresas que escalam 
com base em um modelo de negócios inovador podem gerar 
empregos e renda, assim como buscam eficiência”, diz Costa. 
Mesmo que as scale-ups representam apenas 1,3% do total de 
empresas brasileiras, elas já são responsáveis pela geração de 
46% dos novos postos de trabalho, segundo o estudo Estatísticas 
do Empreendedorismo, publicado pelo IBGE.

Fonte: Região Sudeste/Assessoria de Imprensa.
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conheçA As TendênciAs que esTão 
MoldAndo o fuTuro dos negócios

#tenhacicatrizes

Marcelo salvo

Os 7 erros fatais em vendas

Marcelo Salvo (*)

vendas é uma área muito dinâmica e cobi-
çada dentro das organizações, um local de 

pessoas diferentes, às vezes bem comunicativas 
e principalmente, determinadas.

Mesmo assim, é muito difícil que encontremos 
uma equipe totalmente homogênea, com técni-
cas e comportamentos similares, que atinjam 
resultados parecidos, normalmente o trabalho 
do vendedor é bem individualista e por isso 
comete alguns erros.

Meu objetivo aqui é relacionar sete erros que 
acredito serem fatais para um vendedor atingir 
seus resultados.

Seja na venda online ou presencial, os erros 
podem acontecer de forma consciente ou in-
consciente, mas acontece em grande parte das 
organizações.

1 – Deixar de prospectar - A prospecção 
é a etapa do processo de vendas com o maior 

volume de atividades – um bom vendedor faz 
entre 80 e 100 contatos por dia, contando 
ligações, e-mails, busca em redes sociais e 
mensagens. 

2 – Não planejar a semana – O vendedor de 
verdade sabe que o planejamento faz parte da 
boa organização no processo de vendas e planeja 
sua semana no final da sexta feira, o objetivo é 
que a semana seguinte comece a todo vapor, 
priorizando as atividades.

3 – Não fazer follow-up – Muitos vende-
dores não fazem follow-up de suas propostas, 
acreditando que o cliente vai lhe procurar, um 
grande engano, pois, quando um cliente faz uma 
cotação conosco, ele fará com pelo menos mais 
dois concorrentes e quem entrar em contato 
primeiro, terá grande chance de trazer o negócio 
para dentro de casa.

4 – Ficar em Silêncio – O silêncio é fatal 
para o vendedor, ele cai no esquecimento de 
qualquer cliente, não fazer barulho e mostrar 
sua cara é se anular das oportunidades. Hoje, 
temos diversas formas de fazer barulho, desde 
escrever um artigo, fazer um vídeo, publicar no 

Instagram ou Facebook, até enviar uma mensa-
gem interessante pelo Whatsapp.

5 – Não saber o valor daquilo que ofe-
rece – Atualmente a venda está pautada em 
valor, as pessoas compram se houver percep-
ção de vantagens, não basta apresentar um 
produto ou serviço simplesmente pelo que 
ele representa para você, mas, o impacto 
positivo que pode causar na vida ou nos 
negócios do cliente.

6 – Confundir o significado de persu-
asão com manipulação – Normalmente o 
jovem vendedor abomina o uso da persuasão. 
Durante a venda, ele acredita que está mani-
pulando o cliente e é um grande engano. Na 
utilização da manipulação somente um lado se 
beneficia, ao contrário do uso da persuasão, 
onde ambos os lados ganham. As técnicas 
podem ser as mesmas, porém, os objetivos 
são diferentes. Persuadir é fazer que o cliente 
decida por você.

7 – Desistir facilmente – As vendas não 
acontecem da noite para o dia, então ao 
entrar para o setor de vendas, não espere 

milagre, faça sua parte muito bem-feita e 
espere os resultados que acontecerão com 
as constantes atitudes e comportamentos 
da rotina de vendas. 

E você? Anda monitorando como você e sua 
equipe estão atuando? 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com especiali-

zado em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP .  Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profissional.

público.  "Nesse período em que todos precisaram ir para casa, 
ajudamos vários governos estaduais, órgãos públicos e empresas 
a se organizarem no momento, quando estava mais crítico", conta.

Schmitzhaus aconselha ainda que, para a transformação digital, 
"uma das principais questões é que a alta gestão da empresa con-
siga ver que a TI precisa ser estratégica e não apenas como um 
setor operacional ou para apagar incêndios". Com o surgimento 
de novas tecnologias, os profissionais precisam estar atentos às 
inovações que podem significar a sobrevivência dos negócios. "É 
a principal questão, na minha visão", compartilha César.

3os millennials no comando - Ninguém conhece a tec-
nologia como os millennials, e o futuro do trabalho já é fortemente 
influenciado por eles. Embora muitas sejam as opiniões sobre 
essa geração, o fato é que eles já ocupam posições de liderança. 
Com essa nova configuração, novos valores também vêm sendo 
enfatizados, como inovação e aprendizagem constante. 

“Essa geração, da qual eu também faço parte, cresceu em uma 
época em que a tecnologia estava evoluindo rapidamente e essa 


