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O ano de 2020 chegou ao fim e, com ele, uma sensação de ter vivido 
uma década inteira em 366 dias. Por mais dificuldades que tenhamos 
enfrentado, como o medo de uma doença desconhecida e a economia 
global em risco, o aprendizado trazido pela pandemia é inegável. Fomos 
conduzidos - como seres humanos e como empresas - a nos reinventar, 
encontrando novas soluções em uma velocidade sem precedente. Fi-
cou evidente que o atendimento ao cliente é parte fundamental para 
a sobrevivência dos negócios.   

Transformação digital do atendimento ao consumidor
O avanço da pandemia da COVID-19 alterou o dia a dia das pessoas 

em quase todos os países e trouxe apreensão para todos. Para as em-
presas, uma das medidas que mais mudou a rotina dos trabalhadores 
foi a rápida e urgente adoção do home office, que ajudou a mitigar os 
riscos das pessoas se contaminarem. Com isso, os meios de comuni-
cação online entre as equipes se tornaram essenciais para manter a 
produtividade e o negócio andando. São e-mails, teleconferências e 
vídeo-chamadas.   

Comunicação interna é essencial para empresas

Declínio das receitas, aceleração da digitalização e mais investi-
mento em cibersegurança: essas devem ser algumas das principais 
consequências que a pandemia trouxe para as empresas, segundo a 
pesquisa Digital Trust Insights 2020, da PwC. Realizado entre julho 
e agosto deste ano, o estudo partiu de uma questão que se tornou 
ainda mais relevante em meio à pandemia da Covid-19: em se tratan-
do de cibersegurança, o que vem a seguir? Além disso, os desafios 
impostos pela pandemia ajudaram a reforçar a importância dessa 
área para manter a normalidade das operações nas empresas   

Investimentos em cibersegurança

Freepik

Negócios em Pauta

100 anos da Nestlé
A Nestlé está completando 100 anos no Brasil e come-

mora a data renovando seu compromisso com a sociedade, 
como força mobilizadora que contribui para levar nutrição 
e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente 
de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros 
e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. 
A empresa emprega mais de trinta mil pessoas no Brasil 
e tem vinte unidades industriais localizadas nos estados 
de São Paulo, Minas, Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio, Rio 
Grande do Sul e Espírito Santo, além de três centros de 
distribuição e mais de cinquinta brokers (responsáveis 
por vendas, promoções, merchandising, armazenamento 
e distribuição).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: foodinnovation.com/reprodução
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TeamViewer Meeting

@A TeamViewer, fornecedora líder global de soluções rápidas 
e seguras de conectividade remota, anuncia integração de 

uma nova versão aprimorada e gratuita do TeamViewer Meeting 
ao TeamViewer. A novidade permite realizar reuniões online com 
apenas um clique, diretamente dentro do aplicativo TeamViewer, 
seja no desktop ou dispositivo móvel. A integração ao cliente 
Team Viewer é totalmente compatível com o TeamViewer Meeting 
em versão autônoma (stand-alone), permitindo reuniões VoIP 
criptografadas end-to-end em dispositivos móveis através do app 
TeamViewer Meeting iOS ou Android. A ferramenta traz também 
recursos adicionais como reuniões instantâneas direto da lista de 
contatos, vídeos de qualidade HD, compartilhamento de telas de 
multimonitores 4K, além de integração com Outlook, gravações 
e bloqueios de reuniões e proteção com senha (www.teamviewer.
com/pt-br).  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/AI/TeamViewer

O comportamento econômico 
em 2020 sofreu mudanças 
consideráveis e sentidas em todo 
o mundo em decorrência da 
pandemia da Covid-19.

Os resultados financeiros das empresas 
tiveram impacto negativo, levando 

muitas delas a tomarem atitudes drásticas, 
como desligamento de funcionários, redução 
de salário/carga horária de trabalho e até 
declaração de falência. Por outro lado, alguns 
setores específicos se fortaleceram porque 
precisaram atender uma nova demanda 
que provocou diversas alterações em certas 
necessidades do consumidor. 

O próximo ano vai estender o clima de 
incertezas de 2020. Desta vez, as dúvidas 
recaem sobre a população ser efetivamente 
imunizada e o prazo para confirmar a eficácia 
das vacinas. Para quem deseja fazer novos 
investimentos, Joni Tadeu Borges, professor 
do Centro Universitário Internacional Uninter 
e autor de quatro livros sobre Administração 
e Negócios, indica as cinco áreas mais pro-
pícias para os empreendedores apostarem 
seu dinheiro.

1. E-commerce - De acordo com a edição 
4 do relatório Webshoppers, o crescimento 
do comércio eletrônico foi de 47% no pri-
meiro semestre de 2020. O professor enu-
mera alguns pontos positivos deste setor: 
o consumidor continuará comprando pela 
internet; o e-commerce está aberto 24h por 
dia; a possibilidade de consultar produtos, 
preços e outras condições de compra em 
várias plataformas, incluindo as redes sociais. 

Também, a redução de custos para o empre-
endedor, como o aluguel de um espaço físico 
como as lojas tradicionais e a contratação de 
menos colaboradores. “Para que isso aconteça, 
a empresa no meio virtual deve estar prepara-
da, adotar as novas tecnologias digitais para 
atender aos potenciais consumidores com toda 
agilidade e segurança”, recomenda Borges.

2. Tecnologia e Inovação - De acordo 

Cinco áreas para você investir 
o seu dinheiro neste ano

com o especialista, tecnologia e inovação dei-
xaram de ser uma tendência para fazer parte 
da realidade das empresas. “No decorrer da 
pandemia as empresas se obrigaram buscar 
novas alternativas para dar continuidade às 
suas atividades, muitas delas não estavam 
preparadas e outras não tinham recursos 
para investir em tecnologia e inovações. Em 
2021, a procura por serviços que inovem, fa-
cilitem e reduzam os custos para os usuários 
continuará”, prevê.

Alguns pontos positivos das startups e 
empresas consolidadas que investem em TI 
são novas alternativas de serviços com melhor 
qualidade e menor custo; ferramentas diver-
sas para a automação de tarefas, aumento de 
produtividade e receita; produtos e serviços 
diferenciados dos concorrentes tradicionais 
do mercado e dispor de uma comunicação 
mais amigável e próxima com os clientes.

3. Alimentos - As empresas do setor ali-
mentício apresentaram excelentes resultados 
em 2020, segundo o professor Joni Tadeu 
Borges. Essa conquista se estende para as 
indústrias de alimentos no mercado externo, 
interno e as dinâmicas do comércio, como as 
redes de supermercados, que precisaram ofe-
recer novos canais de venda ao consumidor. 

“Com o distanciamento social e o trabalho 
em home office, as pessoas evitam percorrer 
distâncias maiores e procuram restaurantes e 
mercadinhos mais próximos de sua residência”, 
observa. Muito presente neste setor, outra 
aposta do especialista que permanecerá em alta 
em 2021 é a entrega de produtos via delivery.

4. Saúde - Na busca por erradicar o 
Coronavírus, Joni afirma que todas as áreas 
relacionadas à promoção de saúde ofertarão 
novas oportunidades. Desde indústrias que 
fabricam equipamentos elementares (se-
ringas, algodão, álcool, álcool em gel, fitas, 
embalagens, máscaras, luvas) até empresas 
focadas na conscientização da população vão 
estar em alta em 2021.

Para o pequeno e médio empreendedor, 
recomenda-se a criação de aplicativos de 
prevenção, acompanhamento ou controle 
de determinada doença. Outra possibili-
dade é oferecer serviços de segurança e 
saúde ocupacional com o objetivo de re-
duzir os acidentes de trabalho e oferecer 
melhor qualidade de serviço para outras 
empresas.

5. Logística - Com o aumento das vendas 
pela internet no ano de 2020 e a projeção de 
crescimento para 2021, a cadeia que envolve 
o processo logístico será fundamental para 
atender a necessidade dos consumidores. 
“As empresas de logística buscaram ferra-
mentas digitais inovadoras para se manter 
no mercado. Com a adoção das novas tec-
nologias, utilização da inteligência artificial e 
centralização de dados e automação, o setor 
ganhou eficiência. 

Os empreendimentos que adotaram ou pre-
tendem adotar as novas tecnologias de gestão 
e de integração nos processos logísticos, alia-
dos à retomada do crescimento econômico, 
terão bom desempenho em 2021”, garante 
Joni. Fonte: (www.uninter.com).
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CuRSOS PROFISSIONAIS x uNIVERSITáRIOS: 
OS DESAFIOS PARA O ENSINO TRADICIONAL
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Proibido fumar em público
Entrou em vigor o novo Regulamento 

para a Qualidade do Ar da cidade de 
Milão, na Itália, que proíbe a prática de 
fumar em locais onde haja a presença 
de pessoas a menos de 10 metros de 
distância. Também está proibido fumar 
em pontos de ônibus, em áreas verdes, 
em parques voltados para as crianças, 
locais de práticas esportivas - como 
estádios e ginásios - e cemitérios. Até 
1º de janeiro de 2025, porém, ainda será 
permitido fumar ao ar livre em locais iso-
lados. Depois disso, fumar em público em 
qualquer situação será proibido (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cursos-profissionais-x-universitarios-os-desafios-para-o-ensino-tradicional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/opcao-pelo-simples-nacional-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/legados-da-pandemia-transformacao-digital-e-investimentos-em-ciberseguranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/licoes-da-pandemia-para-a-transformacao-digital-do-atendimento-ao-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-a-comunicacao-interna-e-essencial-para-empresas/

