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O conceito de marketing de afiliação surgiu muito antes do mundo 
globalizado e conectado que conhecemos hoje. Quando um comércio 
de bairro oferece descontos a clientes que indiquem o negócio a amigos, 
isso é um excelente exemplo de Marketing de Afiliados “Old-School” ou 
“offline”. No entanto, foi no contexto online que o modelo se destacou por 
oferecer algo que os comércios físicos não tinham como fazer: trackear 
(ou acompanhar) a origem da negociação para saber se houve uma indi-
cação e, em caso positivo, recompensar o responsável pela mesma.   

Mercado de afiliados caminha para um 
novo e mais justo modelo de remuneração

Com a pandemia, a tecnologia se tornou a única forma de muitas 
empresas continuar operando. Logo, a demanda por esses profissionais 
– que já era alta – ficou ainda maior. Mesmo formando mais de 46 mil 
profissionais por ano, esse número está longe de ser suficiente. Como 
consequência, esses profissionais estão escolhendo seus empregos, 
fazendo com que as empresas precisem se esforçar muito mais para 
se tornarem atraentes.  

Como tornar uma empresa mais atraente 
para profissionais de tecnologia?

Muitas das tendências e previsões em todas as áreas do ano passado 
foram interrompidas quando, com a pandemia, 'imprevisibilidade' acabou 
por ser a tendência mais comum. No entanto, olhando para trás, anali-
sando como as empresas e clientes adotaram novos comportamentos e 
expectativas em 2020, é possível prever as tendências de atendimento 
ao cliente para o futuro. De acordo com Anand Venkatraman, VP de Par-
cerias Globais da Freshworks, existem oito tendências no atendimento 
ao cliente que podem ser esperadas.  

As oito principais tendências para o serviço 
ao cliente

Embrapa Solos (RJ), Firjan SENAI e Sistema CNA/Senar lançam, 
hoje (26), o “SoilsPlay: o agro entrou no jogo”, projeto inovador que 
agrega duas das maiores cadeias de valor do mundo dos negócios: o 
agronegócio e a indústria de jogos digitais. Startups e empresas de-
senvolvedoras participarão da chamada pública e serão desafiadas a 
apresentar propostas de games, que contemplem aspectos técnicos, 
capacitação e possíveis simulações de cenários, de maneira lúdica e 
atrativa. Os temas são baseados nas vertentes de sistemas integrados de 
produção, serviços ecossistêmicos, mercado de carbono, recuperação 
e conservação de solos e experiência do consumidor. O lançamento 
do projeto será às 19h em live no canal da Embrapa no YouTube pelo 
link https://youtu.be/9188PnAZrkc. Poderão participar acadêmicos 
ou profissionais de diversas áreas de conhecimento, organizados em 
equipes de empresas ou startups.   

Game para o agronegócio
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Negócios em Pauta

Segurança da Edificação
Não se discute a importância de uma edificação bem feita. Casas, 

edifícios, indústrias, estabelecimentos comerciais, escolas, estádios, 
hospitais, pavimentos, pontes e demais obras precisam oferecer dura-
bilidade e segurança. O sucesso de uma construção se dá em diferentes 
etapas: projeto civil e arquitetônico corretos, produtos de marcas de 
qualidade e certificadas, instalações elétricas bem dimensionadas e 
profissionais capacitados que monitorem das configurações básicas do 
projeto à finalização da obra. Na data em que se comemora o Dia do 
Construtor (26 de março), a fábrica de materiais elétricos Tramontina 
destaca a importância de contar com este profissional para conduzir 
e supervisionar o canteiro de obra.     Leia a coluna completa 
na página 3
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News@TI

Aruba promove evento online e gratuito sobre 
inovação na Borda Inteligente

@A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise (HPE), 
promove nos dias 13 e 14 de abril a edição online e gratuita do 

seu principal evento de inovação, o Atmosphere'21, com o tema "Your 
Journey. Your Edge". A inscrição é gratuita e as palestras serão realizadas 
em inglês. Profissionais de tecnologia, executivos e demais interessados 
em tendências poderão participar de uma experiência imersiva sobre as 
novidades globais de redes com foco na Borda Inteligente (Intelligent 
Edge) e saber mais sobre como obter melhores resultados de negócios 
a partir dos dados gerados. Entre os palestrantes estão o presidente e 
fundador da Aruba, Keerti Melkote, e o CTO Partha Narasimhan. Os 
profissionais de TI poderão ainda participar de sessões demonstrativas 
com exemplos de insights gerados a partir da inteligência artificial, as 
mais recentes soluções da borda à nuvem e sobre como desenvolver 
uma rede apta ao trabalho remoto, entre outros temas. As inscrições 
devem ser feitas em www.arubanetworks.com/br/atmosphere/.   
Leia a coluna  completa na página 2
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Antes mesmo da pandemia e 
da necessidade do isolamento 
imposta pela Covid-19, já vivíamos 
mudanças significativas no 
comportamento do consumidor e 
do internauta.

O mundo vive a realidade da indústria 4.0 
há pelo menos cinco anos, quando o 

poder de convencimento de quem vende foi 
deixando lentamente de ser pura questão de 
habilidade, enquanto o consumidor ganhava 
autonomia e acessibilidade nas redes sociais.

Com um consumidor exigente, imediatista 
e ávido por informação, as formas de comprar 
evoluíram para outro patamar. Percebeu-se 
então que o discurso das empresas precisava 
de consistência, ou não seria mais ouvido 
por ninguém. Finalmente a comunicação 
deixava de ser unilateral para tornar-se mais 
democrática, ganhando status de diálogo.

Essas mudanças de comportamento le-
vantaram uma importante discussão entre 
os especialistas: seria o fim dos sites? Afinal, 
qual seria o papel dessas ferramentas em um 
mundo que não tem mais espaço para mo-
nólogos? Antigamente, acreditava-se que ter 
presença na Internet significava desenvolver 
um site institucional. 

Eram espaços que tinham a proposta de 
funcionar como um cartão de visitas (que por 
sinal se tornaram dispensáveis hoje), repletos 
de textos adjetivados e informações sobre 
produtos no formato de “bandeja”, como 
se o cliente fosse capaz de selecionar qual 
item se encaixa melhor às suas necessidades 
apenas por ler aquele material. 

Em um cantinho da página, havia um 
botão de contato no qual o visitante po-
deria preencher um formulário e aguardar 
pacientemente pelo retorno – que poderia 
demorar dias. Hoje, o cenário mudou: ter 
presença na Internet significa muito mais 
do que ditar informações a respeito de uma 
marca. É preciso oferecer uma jornada do 
conhecimento; estas informações têm que 
estar interligadas a outras estratégias, de 

Últimos suspiros dos sites institucionais

forma que possam de fato encontrar seu 
público-alvo e possibilitar interação. 

É como se o site institucional fosse apenas 
um ramo de uma árvore imensa e caudalo-
sa; para sobreviver, ele necessita de outros 
troncos que lhe entreguem recursos para 
fazê-lo cumprir sua mera função de cartão de 
visitas.Há muito tempo, o brasileiro prefere 
os dispositivos móveis do que os desktops, e 
esta é uma das razões pelas quais a estratégia 
de vendas não pode ser resumida a um site. 

Uma pesquisa divulgada em 2018 pelo 
IBGE apontou que, entre os brasileiros 
com acesso à internet, 69% usam o celular. 
Além disso, estamos no auge dos aplicativos, 
tanto que atualmente se tornou obrigação 
construir sites responsivos, pensados para 
exibir o conteúdo em todos os tamanhos 
de dispositivo. Isso já mostra como os sites 
perderam espaço na área comercial e como 
é importante pensar em alternativas para 
fisgar o consumidor (que aliás recebe uma 
avalanche de informações todos os dias).

O consumidor de hoje é orientado a da-
dos, testes e experimentações. Ele busca 
entender melhor como pode solucionar 
suas necessidades antes de tirar o cartão de 
crédito do bolso. Ele quer ter segurança de 
que, entre todas as possibilidades ofertadas, 
ele está fazendo a escolha certa. O mercado 
de hoje já oferece essas alternativas. Existem 

diversas soluções criativas que proporcionam 
uma jornada do conhecimento – inclusive de 
maneira gamificada – atraente, descompli-
cada, interessante e que fazem jus ao papel 
de atração no funil de vendas. 

Elas estão por toda parte: Facebook, Ins-
tagram, blogs, Whatsapp, Telegram e muito 
mais. E, com seus discursos humanizados e 
personalizados podem ainda ser utilizadas 
para levar tráfego para sites institucionais, 
caso essa seja a estratégia do cliente. O 
que as empresas precisam entender é que 
o site institucional não representa uma es-
tratégia de vendas por si só; ele precisa de 
complementos mais aderentes à realidade 
do consumidor 4.0 para que seja realmente 
útil e desempenhe uma função. 

Caso contrário, ele será somente uma 
fachada, um outdoor pelo qual as pessoas 
passam, mas sequer prestam atenção. Se 
os sites institucionais deixarão de ser de-
senvolvidos? Esta é uma pergunta difícil 
de responder. Mas com a velocidade da 
informação e as mudanças frenéticas que 
a sociedade vem vivendo hoje, é possível 
que qualquer dia desses surja um cartão de 
visitas mais eficaz. 

Talvez, seja uma questão de tempo.

(Fonte: Marcus Taccola é CEO da startup InfoGo - 
www.infogocorporate.com.br).
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As sEIs PRIORIDADEs NAs PAuTAs 
DOs CONsELhOs DE ADMINIsTRAçãO

    Leia na página 6

O MOMENTO REQuER AINDA 
MAIs ATENçãO POR PARTE 
DO COLEgIADO

Abolida a pena de morte 
O estado da Virgínia se tornou o pri-

meiro estado do sul dos Estados Unidos 
a abolir a prática da pena de morte. A 
medida foi ratificada pelo governador 
Ralph Northam após o projeto ser apro-
vado pelo Legislativo. A penitenciária de 
Greensville abrigou a "câmara da morte" 
do estado onde executou 102 pessoas 
entre 1991 e 2017, quando as mortes 
foram suspensas. O estado era conside-
rado o segundo que mais aplicava a pena 
capital entre os condenados, ficando 
atrás apenas do Texas. Estima-se que 
mais de 1,4 mil pessoas foram mortas 
pelo Estado desde 1600 (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-seis-prioridades-nas-pautas-dos-conselhos-de-administracao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-8-principais-tendencias-para-o-servico-ao-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tornar-uma-empresa-mais-atraente-para-profissionais-de-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-de-afiliados-caminha-para-um-novo-e-mais-justo-modelo-de-remuneracao-2/

