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Organizações em todo o mundo estão sujeitas a essa onda crescente 
de ameaças à segurança, que foi bastante intensificada pela pandemia. 
As empresas distribuídas e o trabalho remoto - muitas vezes com 
redes e conexões domésticas - mostraram-se pontos vulneráveis e 
suscetíveis a ataques e a vazamento de dados. Diferentes setores 
da economia e empresas de todos os tamanhos foram alvos em 2020 
desses ataques, com destaque para a área da Saúde com hospitais, 
laboratórios, empresas de pesquisa de vacinas e tantas outras que 
sofreram as consequências desse novo cenário de riscos.   

Em alta temporada de ataques, vamos cuidar 
dos backups?

Os novos hábitos digitais dos brasileiros, adotados principalmente por 
causa da pandemia, refletiram em números recordes para o e-commerce. O 
ano passado teve o maior crescimento registrado desde 2007 em compras 
pela internet, e uma alta de 41% em relação ao ano anterior, segundo 
a 43ª edição do relatório Webshoppers 43 divulgada pela Ebit|Nielsen. 
Treze milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online em 2020, 
excedendo qualquer expectativa que o setor tinha.  

Digitalização do mercado em ano de 
crescimento recorde para e-commerce

A transformação digital avançou a passos largos na última década. 
E em 2020, a pandemia ainda nos obrigou a pensar em "como fazer as 
coisas diferentes", gerando um salto evolutivo até então inimaginável. 
As organizações, enfim, reconheceram que o big data se tornou um 
processo fundamental para orientar a tomada de decisões. Porém, os 
dados, por si só, não são agentes da transformação. Eles são o meio. 
Uma organização preparada para o futuro também requer a mudança 
para uma verdadeira cultura digital. Sua empresa está pronta para 
essa evolução? O que torna a cultura de uma empresa digital?  

Você sabe o que é cultura digital em 
empresas?
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Negócios em Pauta

Vacinação para idosos acima de 60 anos
O governo de São Paulo anunciou nova etapa do cronograma de 

vacinação contra a Covid-19 para idosos que vivem no estado paulista. 
Dessa vez, serão vacinadas pessoas com mais de 60 anos. Pelo calendário, 
idosos entre 63 e 64 anos de idade serão vacinados a partir do dia 29 de 
abril. Já os idosos entre 60 e 62 anos serão vacinados a partir do dia 6 de 
maio. A expectativa do governo é vacinar cerca de 840 mil pessoas que 
fazem parte da faixa etária entre 63 e 64 anos e 1,4 milhão de pessoas 
com idades entre 60 e 62 anos. Até este momento, mais de 8,2 milhão 
de doses de imunizantes já foram aplicadas em todo o estado, sendo 
2,4 milhões em segunda dose. Para ser atendido mais rapidamente, o 
governo recomenda fazer o pré-cadastro no site Vacina Já e, assim, 
diminuir o tempo de espera no momento da vacinação. O pré-cadastro 
não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão 
se vacinar normalmente, informando seus dados presencialmente no 
momento da vacinação.   Leia a coluna completa na página 3
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Fintech do Agronegócio promove 
webinário gratuito

@Buscando novas maneiras de impulsionar o agronegócio brasilei-
ro, a WTK — O Seu Banco Agro receberá, de forma online, dois 

especialistas do ramo para um evento inédito. O primeiro webinário 
promovido pelo banco digital acontecerá na próxima quinta-feira (15), 
às 16h. Os convidados serão o engenheiro agrônomo George Hiraiwa e 
o economista Marcos Rambalducci, que abordarão a temática “Opor-
tunidades para o agronegócio em meio à pandemia”. George Hiraiwa 
é ex-secretário da Agricultura do Paraná e, atualmente, atua como 
diretor de inovação da Sociedade Rural do estado. O especialista 
em tecnologia do agronegócio, ainda, faz parte do Cocriagro, hub de 
inovação para o setor que é um projeto da Agrovalley. É preciso se 
inscrever, de graça, basta acessar webinar.wtkagro.com.br e em se-
guida você receberá o acesso para participar com um link.  Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://webinar.wtkagro.com.br/

Desde o ano passado, as pequenas 
e médias empresas têm sido muito 
afetadas pelos efeitos econômicos 
da pandemia.

Essas organizações, que hoje são respon-
sáveis por mais da metade dos postos 

de trabalho na América Latina segundo o 
último relatório do Cepal, estão em situação 
de vulnerabilidade pelo prolongamento da 
crise sanitária.

Embora 2021 continue sendo um ano desa-
fiador em termos de recuperação econômica, 
eu ainda vejo oportunidades para a reinven-
ção e até crescimento - e todas elas passam 
pela digitalização. Aproveitar a tecnologia 
que está disponível é a melhor maneira das 
PMEs se prepararem para o atual cenário 
instável do mercado. 

O relatório CX Trends 2021 sobre experi-
ência do cliente apontou que, mundialmente, 
67% das empresas de pequeno e médio porte 
implementaram novas tecnologias ou processos 
em 2020 e isso as ajudou com a sustentabilida-
de do negócio durante esse período de crise. 
Com a restrição das interações presenciais, a 
importância de proporcionar boas experiências 
de atendimento de forma online cresceu. 

A pesquisa mostrou que uma única expe-
riência ruim é motivo suficiente para que os 
clientes procurem por concorrentes, enquan-
to que 75% afirmam estar dispostos a gastar 
mais com as marcas que proporcionem um 
bom atendimento. Os pequenos empreende-
dores já perceberam isso e, como resultado, 
60% estão mais preocupados neste ano com 
a experiência que oferecem ao cliente do que 
no ano passado. 

De fato, o cliente é a verdadeira razão para 
o negócio existir, então colocá-lo no centro 
das decisões é a melhor estratégia para a 
prosperidade de uma empresa. Com isso 
em mente, compartilho aqui três pontos que 
devem prioritários para as PMEs neste ano:

1. Esteja disponível em todos os canais 
- No último ano, os volumes de solicitações 
de atendimento atingiram níveis recordes 
e a  tecnologia e a automação se tornaram 

Quais devem ser as três prioridades 
das PMEs neste novo normal

essenciais para agilizar a comunicação com 
os clientes. 

Os consumidores de hoje buscam se co-
municar com as empresas pelos mesmos 
canais que usam para conversar com amigos 
e familiares, sendo que, nos últimos meses, 
64% deles experimentaram canais que nunca 
haviam utilizado para falar com as PMEs. 
É importante oferecer a maior variedade 
possível de formas de contato e deixar que 
o cliente escolha qual deles é o mais conve-
niente no momento. 

Se estiver na frente do computador, pode 
ser o chat, mas se estiver com o celular na 
mão, pode ser o WhatsApp. É por isso que 
59% dessas organizações estão buscando 
novas maneiras de se relacionar com seus 
clientes. Além disso, as pequenas e médias 
empresas com os melhores resultados de 
experiência do cliente têm 1,4 vezes mais 
chances de usar os canais de mensageria.

2. Interprete os dados - Outro grande 
desafio para as PMEs é interpretar a crescente 
quantidade de dados gerados diariamente e 
saber aplicar as melhores estratégias a partir 
deles. A pesquisa mostrou que os clientes que-
rem, cada vez mais, usufruir de experiências 
de compra digitais, simples e ágeis. Global-
mente, 59% das pequenas empresas buscam 
aumentar sua agilidade neste ano, mas isto 
dependerá da sua capacidade de inovação e 
investimento em soluções tecnológicas. 

Para trabalhar com mais eficiência, pre-
cisam conseguir se adaptar rapidamente às 
preferências dos clientes e estar mais bem 
preparadas para administrar quaisquer de-
safios que estejam por vir. E isso pode ser 
possível com a análise e interpretação dos 
dados.

3. Use tecnologias de suporte - A 
maior parte das PMEs tiveram que adaptar 
seus estabelecimentos e a rotina de seus 
funcionários às normas de segurança sa-
nitária para evitar contágios. A mudança 
das baias dos escritórios para as mesas 
das nossas casas foi abrupta, mas muitas 
PMEs viram benefícios nesse modelo e 
planejam permanecer com ele por tempo 
indeterminado. 

Enquanto que 46% dessas empresas anun-
ciaram planos formais para o home office, 
apenas metade dos agentes de atendimento 
delas acreditam ter as ferramentas adequadas 
para o trabalho remoto. Ao mesmo tempo, 
os líderes dessas equipes afirmam não ter os 
meios corretos para medir a performance das 
equipes nesta configuração.

Um recurso que pode apoiar ambos os 
lados e impactar diretamente na experi-
ência final do cliente é o autoatendimento. 
As centrais de ajuda funcionam como um 
filtro de problemas e permitem que o time 
interno - e também o cliente - encontre 
as respostas que procuram de forma mais 
rápida. Dessa forma, eles podem se con-
centrar em atendimentos mais complexos, 
aumentar a produtividade e ainda tornar 
sua rotina mais feliz.

Não é novidade que a pandemia transfor-
mou a maneira como vivemos, colaboramos e 
nos conectamos. Conhecer e utilizar correta-
mente os recursos tecnológicos disponíveis 
hoje no mercado significa estabelecer uma 
vantagem competitiva para o negócio. 

Os pequenos e médios empreendedores 
podem economizar tempo e dinheiro se 
souberem usar a tecnologia a seu favor e, 
assim, poderem continuar apostando em 
inovações e novas soluções.

(Fonte: Marcell Rosa é diretor de vendas SMB 
da Zendesk na América Latina).

100 
Curativos...

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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COMO EVITAR 
FALhAs NA 
gEsTãO 
EMPREsARIAL

    Leia na página 6

COMO EVITAR FALhAs

Deixando o poder em Cuba
Após pouco mais de 60 anos, a família 

Castro deve deixar todas as esferas de poder 
em Cuba. Entre amanhã (16) e segunda-
-feira (19), o país realizará o 8º Congresso 
do Partido Comunista e está previsto que o 
atual líder da sigla, Raúl Castro, passará o 
comando para o presidente da ilha, Miguel 
Diaz-Canel. Será a primeira vez que um civil 
comandará o partido desde 1965, quando foi 
fundado. Além da mudança do poder, haverá 
também uma nova geração de dirigentes que, 
em sua maioria, não participou da Revolução 
de 1959, mudando o perfil dos novos políti-
cos. No entanto, nenhuma mudança brusca 
deve derivar da alteração (ANSA).
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