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A Rakuten Advertising, líder global em marketing e publicidade 
digital, realizou uma nova pesquisa global para entender os impactos 
do setor para o último trimestre do ano diante dos desafios apresen-
tados pela pandemia. A empresa que já tinha conduzido um estudo 
entre consumidores, dessa vez foi escutar a sua rede de publishers 
parceiros, além de anunciantes e CMO´s. O levantamento realizado 
em agosto e apresentado no site “O Caminho da Retomada” traz im-
portantes insights que indicam que esse modelo de negócios será a 
aposta certeira para impulsionar as vendas.   

Marcas devem apostar em marketing de afiliados

A cada aplicativo baixado ou site que se navega, as pessoas aceitam, 
expressa ou tacitamente, os termos de uso e as políticas de privacidade 
impostos pela plataforma. Mas acessam tantas páginas e manuseiam 
tantos aplicativos que ler todos os termos é impraticável e aceitam 
sem ler. Esta realidade foi constatada em uma pesquisa realizada pela 
Deloitte em 2017, na qual 91% dos usuários dizem concordar com os 
termos de uso das plataformas que utilizam, sem nunca sequer ter 
lido, e quando se trata de pessoas jovens (entre 18 e 34 anos de idade) 
esse percentual chega a 97%.   

Ler contratos, termos de uso e políticas

O internet banking se consolidou no Brasil e no mundo nos últimos 
20 anos. Cada vez mais moderna e desenvolvida para facilitar nosso 
dia a dia, essa ferramenta já faz parte das principais – se não, todas 
– instituições financeiras por aqui. Mas, apesar da praticidade na 
hora de resolver as pendências do dia a dia e de permitir monitorar 
a situação financeira mais de perto, esse serviço ainda está longe de 
entregar os recursos e a qualidade que poderia ter.   

O Pix vai provocar melhorias de internet banking?

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Conferência de Contabilidade
Estão abertas as inscrições da 10ª Conferência Brasileira 

de Contabilidade e Auditoria Independente, principal evento 
voltado exclusivamente à atividade de auditoria independen-
te, que neste ano será realizada online, nos dias 10 e 11 de 
dezembro, com transmissão ao vivo para os participantes. A 
programação contemplará palestras da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e do International Accounting Standards 
Board (IASB), e também trará debates sobre a visão e o 
futuro da auditoria independente, liderança da mulher no 
mundo corporativo, com enfoque nas questões de governan-
ça, compliance e sustentabilidade, atualidades das Normas 
IFRS, dentre outros temas. Mais informações: (www.ibracon.
com.br/conferencia).    Leia a coluna completa na página 3
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Planejamento de produção impacta 
financeiramente as indústrias

@Após a retomada das atividades na indústria, devido 
à pandemia da COVID-19, especialistas apontam um 

cenário positivo para o próximo ano. Pensando nisso, as 
empresas parceiras Teclógica e Dassault Systèmes orga-
nizaram o 2º encontro de manufatura, que acontecerá de 
forma online. O evento acontecerá dia 12 de novembro às 
10h30 e abordará tópicos sobre o planejamento de produ-
ção e seus impactos no financeiro das indústrias. Segundo 
a pesquisa de sondagem, a atividade industrial já está em 
nível similar a antes da crise. Além disso, conforme dados 
da pesquisa da IPEA está previsto que o PIB das atividades 
i ndustriais terá um aumento de taxa de 3,6% em 2021 (ht-
tps://materiais.teclogica.com.br/2-encontro-manufatura).  

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

O empreendedorismo é o motor do 
crescimento econômico brasileiro. 
As micro e pequenas empresas 
(MPEs) representam 30% do PIB 
nacional, um número expressivo 
que comprova a força desse 
segmento para fazer a economia 
girar. Mas empreender no Brasil 
nunca foi fácil. 

Antes da pandemia, segundo o Sebrae, 
uma em cada quatro empresas fe-

chava antes de completar dois anos de 
existência. Com a crise do Coronavírus, 
segundo o IBGE, somente em julho, 715 
mil pequenos negócios, com até 49 em-
pregados, fecharam. Há poucos meses, 
quando falávamos de Transformação 
Digital nesse segmento, estava claro 
como cada empreendedor estava viven-
ciando a sua própria jornada de mudança 
– alguns em estágios mais avançados e 
outros menos. 

Porém, em março de 2020, a pande-
mia chegou e forçou um movimento da 
digitalização generalizado. Isso mesmo, 
forçou! Em poucas semanas, vimos o 
isolamento social obrigar diversas indús-
trias a repensarem os seus modelos de 
negócios e para muitos, a única forma 
de continuar operando foi a adotar ou 
acelerar a jornada digital. Mas e as pe-
quenas empresas, como ficam?

Para entender, é preciso fazer uma 
reflexão e dar um passo para trás. Em 
2016, Klaus Schwab, economista e 
escritor alemão, afirmou: “estamos a 
bordo de uma revolução tecnológica 
que transformará fundamentalmente a 
forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, alcance 
e complexidade, a transformação será 
diferente de qualquer coisa que o ser 

O novo normal e a digitalização 
das pequenas e médias empresas

humano tenha experimentado antes” - 
ele não estava falando do Coronavírus e 
sim, da 4ª Revolução Industrial. 

O que Schwab e nenhum de nós es-
perávamos era uma pandemia, mas ela 
chegou e como ele previu, trouxe uma 
realidade diferente de tudo que havíamos 
vivenciado até o momento. Agora, o home 
office, delivery, lives de entretenimen-
to, homeschooling, e-commerce foram 
incorporados ao nosso dia a dia. A crise 
vai passar, mas vai deixar um impacto em 
todos, inclusive entre as MPEs. 

Foram 715 mil empresas que fecharam. 
É muita coisa. Uma pesquisa do Sebrae 
diz que mais da metade dos MEIs e pe-
quenos negócios estão fechados porque 
só conseguem operar de forma presencial 
e 12% diz que poderia estar operando, 
mas que não tem a tecnologia para isso. A 
tecnologia existe, mas quem trabalha por 
conta ainda não a enxerga como recurso 
capaz de auxiliá-lo de fato. 

Faz sentido porque durante anos, todos 
benefícios das inovações tecnológicas 
eram restritos às grandes companhias, 
que tinham recursos para investir em 
soluções que necessitavam de grandes 
aportes de investimentos em hardware 
e software. Ou seja, um movimento que 

excluía as pequenas. Porém, com a po-
pularização da computação em nuvem, 
essa dinâmica mudou e facilitou o acesso 
à tecnologia. 

Hoje, já é possível fazer várias tarefas 
de gestão em aplicativos gratuitos ou 
com valores muito acessíveis e de uma 
forma fácil de usar. As pequenas empre-
sas têm a vantagem de conseguir fazer 
mudanças mais rápidas. E é justamente 
essa capacidade de adaptação aliada à 
criatividade do brasileiro e ao potencial 
da tecnologia que podem salvar muitos 
pequenos negócios. 

As companhias maiores conseguem 
investir em soluções robustas, mas 
ao mesmo tempo sofrem porque são 
grandes estruturas departamentaliza-
das, com gestão hierarquizada, muita 
burocracia e processos demorados. A 
Dona Joana que vende bolo só precisa 
consultar a si mesma se decidir vender 
novos sabores – ela não precisa criar um 
projeto e passar por diversas aprovações. 
E com o acesso à tecnologia, ela consegue 
promover e vender seus novos sabores 
de forma rápida e eficiente. 

O movimento forçado de digitaliza-
ção criado pela pandemia obrigou as 
empresas, independente do porte, a 
adotar novas formas de trabalhar para 
se manterem competitivas. E embarcar 
na transformação digital não é mais uma 
escolha e sim uma questão de sobrevi-
vência. 

A vantagem competitiva estará nas 
mãos de quem entender que pequenas 
empresas também precisam de plane-
jamento, controles e ferramentas inteli-
gentes. E que tudo isso já está disponível 
a distância de poucos cliques.  

(Fonte: Daniel Peralles é head de tecnologia da ao³).

DIFERENçA DE TEMPO ENTRE O INíCIO DE uM EvENTO E O 
MOMENTO EM QuE Os sEus EFEITOs sE TORNAM PERCEPTívEIs

Os “FALsOs IMPREvIsTOs”: COMO 
DIMINuIR A LATêNCIA EM uMA EQuIPE
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Caiu a confiança dos empresários 
O Índice de Confiança Empresarial, 

medido pela FGV, teve queda de 0,4 ponto 
na passagem de setembro para outubro. 
Foi a primeira queda depois de cinco altas 
consecutivas. Com isso, a confiança dos 
empresários brasileiros chegou a 97,1 
pontos, em uma escala de zero a 200 
pontos. A queda foi puxada pelo Índice 
de Expectativas, que mede a confiança no 
futuro. O recuo pode ser entendido como 
um movimento de acomodação após uma 
sequência de altas que levaram o índice 
ao nível do período anterior à chegada 
da pandemia da Covid-19 no país (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-falsos-imprevistos-como-diminuir-a-latencia-em-uma-equipe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/virtudes-para-um-novo-tempo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-fundamental-ler-contratos-termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marcas-devem-apostar-em-marketing-de-afiliados-durante-a-black-friday-e-natal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-pix-vai-provocar-melhorias-de-internet-banking/

