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A primeira dica para uma pequena empresa lutar lado a lado com 
grandes marcas é preencher uma lacuna do mercado. Ou seja, é 
necessário identificar algo que esteja faltando no seu segmento de 
atuação. Mesmo em meio a uma concorrência formada por grandes 
marcas, é possível que uma pequena empresa se fixe no mercado e 
conquiste o seu público alvo. Para tanto, é preciso apostar em uma 
série de estratégias.   

Dicas de como lutar lado a lado com grandes 
marcas

Mesmo antes da pandemia, empresas tradicionais de diferentes 
segmentos já buscavam se posicionar no meio digital com objetivo de 
alcançar o consumidor 4.0. Agora, mais do que nunca, elas desejam 
se posicionar melhor na internet diante de concorrentes que já nas-
ceram digitais. "Não há segmento que não tenha observado o quanto 
é necessário inovar para manter a competitividade e, principalmente, 
o ritmo de vendas.  

Estratégias para empresas melhorarem o 
posicionamento na internet

A demissão é um processo de RH que tem várias formas, uma delas 
é quando acontece do empregador cometer uma falta grave, de ma-
neira que o empregado não consiga mais exercer seu trabalho. Neste 
caso, acontece uma inversão da demissão por justa causa, a chamada 
Rescisão Indireta que é quando o funcionário "demite" a empresa, não 
há acordo, ou seja, uma negociação entre as partes, sem que nenhum 
problema tenha necessariamente acontecido.  

Rescisão Indireta: quando o funcionário 
demite a empresa

Freepik

Negócios em Pauta

Curso online Monólogos do Cinema
O curso será dividido em duas partes, sendo a primeira com foco no 

estudo da obra textual, analisando ativamente cenas selecionadas, iden-
tificando personagens, seus objetivos, ações e obstáculos apresentados 
a eles. A segunda parte propõe trabalhar diferentes monólogos, a partir 
de indicações ou roteiros propostos pelos alunos, sendo dirigidos cenica-
mente, de modo individual. Victoria Ariante é atriz, bailarina e diretora, 
graduada em artes cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena e 
em teatro musical pela 4Act Performing Arts. Dentre seus trabalhos mais 
recentes, destacam-se a direção do espetáculo Se Essa Lua Fosse Minha, 
com indicações como melhor direção pelo portal Broadway World e melhor 
musical pelo prêmio Bibi Ferreira de 2019. Serão duas turmas disponíveis, 
a primeira, com início dia 13 de abril, com encontros de terça-feira, das 
19h às 21h, e a segunda com encontros de sexta-feira, no mesmo horário, 
com início no dia 16 de abril, ambas as turmas serão totalmente online. 
Mais informações no perfil do Instagram @victoriaariante. As inscrições 
podem ser feitas através do e-mail ariantevictoria@gmail.com.    Leia 
a coluna completa na página 3

Imagem: AI/Tech Women Summit

News@TI

Webinar gratuito: Marco Legal das Startups

@A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove 
amanhã, dia 8/4 (quinta-feira), às 17h, o webinar gratuito Marco 

Legal das Startups: empreendedorismo inovador em pauta. Os ex-
positores serão: Bruno Barata Magalhães, Faculty Member na Legal 
Technology & Innovation Institute; Bruno Monteiro Portela, Secretário 
especial adjunto no Ministério da Economia; Maria Carolina Machado 
da Silva Fonseca Ramos, Advogada em Portugal; Tiago Faierstein, 
Gerente de novos negócios na Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI). Laryssa Almeida, Secretária de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Município de Campina Grande/PB, será a moderadora. 
Inscrições gratuitas em: www.aasp.org.br/eventos.   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/Tech Data

A área de vendas é o coração de 
qualquer empresa. Sem ela, o 
negócio simplesmente não existe. E, 
já que é tão estratégica, ela demanda 
uma atenção para lá de especial, com 
ações que sejam realmente capazes 
de gerar conversão.

Nesse contexto de pandemia, ficou 
evidente que aquela máxima de ficar 

esperando o cliente atrás do balcão, já não 
funciona mais. Com boa parte do comércio 
de portas fechadas, empresários de todos 
os portes e segmentos precisaram se mexer 
para garantir as vendas mesmo durante o 
período de isolamento social.

Às pressas, a maioria teve que abraçar 
a tecnologia, lançando e-commerces ou 
mesmo fazendo vendas pelo Whatsapp. 
Mas, o que muitos ainda nem notaram é 
que existem basicamente duas formas de 
prospectar clientes: a prospecção ativa e a 
passiva. E cada uma tem a sua importância. 
A ativa é quando a empresa vai até o cliente 
- e, enganam-se os que pensam que estamos 
falando daquelas desagradáveis ligações de 
telemarketing que nos oferecem produtos 
e serviços que não queremos. 

A prospecção ativa é aquela que busca 
entender as necessidades do cliente e se 
apresenta como a solução ideal para elas. 
Ela pressupõe a oferta de algo relevante, 
oferecido por quem realmente entende do 
assunto, tem autoridade e domínio sobre 
o tema. Por isso mesmo, é caracterizada 
como uma venda mais consultiva, baseada 
em um relacionamento mais próximo com 
o potencial cliente.

Já a prospecção passiva é aquela em 
que a empresa deixa um canal aberto, 
mas o cliente vai chegar no momento 
que for oportuno e conveniente para ele. 
É o caso de uma loja física, um site ou 
mesmo dos perfis em redes sociais. Todos 
esses canais de vendas são reativos e 

Como impulsionar as vendas usando 
a prospecção ativa?

ficam na expectativa pelo aparecimento 
do cliente.

Obviamente, a prospecção passiva é muito 
importante, mas já há bastante tempo, ficou 
evidente que, sozinha, ela não é mais sufi-
ciente para batermos as metas de vendas. É 
preciso desenvolver um trabalho mais inci-
sivo, apresentando para o potencial cliente 
exatamente o que ele quer e na hora que 
deseja. Claro que essa não é uma tarefa fácil, 
mas totalmente possível, ainda mais com os 
recursos tecnológicos que dispomos hoje. 

O primeiro passo para criar uma estraté-
gia de prospecção ativa é criar listas com 
os chamados leads, que são os clientes em 
potencial, aqueles que demonstraram algum 
interesse no que você tem para oferecer. É 
preciso ter cuidado para não ser invasivo 
e, sempre pedir autorização para a inclu-
são nessa lista. Caso isso não aconteça, a 
empresa estará suscetível às penalidades 
da LGPD, que pode gerar sérias consequ-
ências às empresas que fizeram mau uso 
das informações pessoais de seus clientes.

Depois de criar uma base de contatos limpa, 
é preciso criar relacionamento com ela. Isso 
pode se dar por meio de um blog, um e-book, 
e-mail marketing, vídeos, podcasts ou mesmo 
lives, que ganharam tanta projeção durante a 
pandemia. O objetivo é mostrar ao prospect 
que você tem muito conhecimento sobre as 

necessidades dele e principalmente sobre 
seus produtos e serviços.

É preciso cuidado para identificar exata-
mente qual é o momento da compra que seu 
lead está. Ele apenas cogita a possibilidade 
ou já está em vias de fechamento? Tudo isso 
faz muita diferença. Mandar o conteúdo 
certo para a etapa do funil de vendas em 
que ele se encontra é primordial. É preciso 
demonstrar conhecimento sobre o cliente 
e toda a sua jornada de compra.

Tudo isso dá bastante trabalho, mas o 
resultado, sem sombra de dúvida, compen-
sa. É possível ter retornos palpáveis já nos 
primeiros meses. O maior benefício é poder 
contar com uma receita previsível, uma vez 
que a prospecção ativa vai gerar informações 
relevantes sobre o que funciona e o que não 
funciona. Será possível saber, por exemplo, 
quantos leads são necessários para obter 
o resultado de vendas esperado por mês. 
Dessa forma, a empresa vai intensificando 
seus esforços de acordo com as metas.

Toda essa estratégia demanda bastante 
disciplina por parte da empresa, que deverá 
equilibrar as ações entre a prospecção ativa 
e a passiva. Uma vai em busca dos leads e a 
outra os ajuda na tomada de decisão final. 
Felizmente, hoje, há bastante tecnologia 
para ajudar na operação das duas inicia-
tivas, permitindo a automatização do pro-
cesso e o monitoramento dos resultados.

Dentro de poucos meses, a empresa 
terá desenvolvido uma boa inteligência 
de vendas, com base em dados que serão 
determinantes para definir e intensificar 
o que funciona e reduzir as ações que não 
trazem resultados. Com um processo bem 
definido, empresa nenhuma vai ficar espe-
rando o cliente simplesmente cair no colo.

(Fonte: Wanderson Leite é formado em 
administração pelo Mackenzie, também é fundador 

das empresas ProAtiva, app de treinamentos e 
ASAS VR, startup que leva realidade virtual para as 

empresas. É CEO da Prospecta Obras 
(www.prospectaobras.com.br).

Aprendizados 
além-mar 
sobre liderança

Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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RECuRSOS HuMANOS ASSuME NOvO 
PAPEL DE gESTOR DE NEgóCIOS

    Leia na página 6

FuNçãO ESTRATégICA

Pré-cadastro para 
vacinação via WhatsApp

O Governo do Estado de São Paulo 
anunciou a possibilidade de pré-ca-
dastro para vacinação contra Covid-19 
diretamente em seu canal oficial no 
WhatsApp. A iniciativa fará a integração 
entre o site Vacina Já e o canal de comu-
nicação pelo WhatsApp. Para acessar o 
chatbot no WhatsApp basta adicionar o 
número +55 11 95220-2923 à sua lista 
de contatos e enviar um “oi” ou clicar 
no link wa.me/5511952202923?text=oi.
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