
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.359

Terça-feira, 
11 de maio de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Sem 
Igualdade 
não há 
Integridade, 
muito menos, 
Ética

Denise Debiasi

Ética e Integridade

   
Leia na página 9

Abusos 
e 
insanidades

Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

Pesquisas revelam que, diariamente, os brasileiros passam em 
média entre 3 e 4 horas nas redes sociais. Instagram, Facebook, 
TikTok já viraram um cartão de visitas. A necessidade do afastamento 
social causada pela pandemia da Covid-19 fez com que o uso da 
internet aumentasse em mais de 40% no Brasil, segundo dados da 
Anatel. Muita gente acaba confiando nas redes sociais para “cons-
truir sua imagem” -  pessoal ou profissional, sem perceber os riscos 
envolvidos em “construir a casa em um terreno alugado”.  

Cerca de 70% dos negócios foram 
impactados negativamente pela pandemia

De acordo com novo estudo da Accenture, as empresas que in-
vestiram pesado em tecnologia durante a pandemia conseguiram 
aumentar a vantagem de crescimento em relação aos seus principais 
concorrentes. O levantamento destaca o papel fundamental da tec-
nologia no sucesso dos negócios, o que permite a sobrevivência e o 
crescimento das empresas em um dos momentos mais turbulentos 
da história.   

Empresas que investiram em inovação 
tecnológica aumentaram a receita

Crimes cibernéticos são uma das atividades que mais movimentam 
dinheiro no mundo. Afinal, com a tecnologia avançando diariamente, as 
técnicas e ferramentas de hackers e de organizações criminosas também 
evoluem. E com todos os dados pessoais e profissionais nos aparelhos 
celulares, os riscos de uma invasão são mais danosos quando comparados 
com um ataque a um computador. De acordo com Augusto Schmoisman (*), 
CEO da Citadel Brasil, menos de 1% dos celulares têm proteção eficiente 
no Brasil, e a telefonia criptografada é quase desconhecida no país.  

Brasil tem menos de 1% de celulares com 
proteção eficiente

Disney

Negócios em Pauta

BMW mais equipados e tecnológicos 
Elegância, design, alta eficiência e tecnologia marcam as novas 

versões do BMW 118i Sport GP (R$ 259.950,00) e do BMW 218i 
Gran Coupé Sport GP (R$ 270.950,00), já disponíveis em toda a 
Rede BMW do Brasil. Os lançamentos fazem parte do compro-
misso do BMW Group em trazer mais de 20 carros ao país este 
ano, permitindo que consumidores tenham experiências mais 
inovadoras e dinâmicas ao volante. Produzidos nas fábricas de 
Leipzig e Regensburg, na Alemanha, a nova geração de ambos os 
modelos traz como novidades ergonomia aprimorada por meio de 
bancos com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e mais tecno-
logias de assistência ao motorista. O 118i Sport GP ganhou ainda 
novas rodas de cinco raios duplos Multi-Spoke, mais esportivas, 
em substituição às antigas de seis raios, enquanto o 218i Gran 
Coupé agora oferece revestimento interno dos bancos Sensatec. 
Possuem ainda Parking Assistant, sistema que mede os espaços 
para estacionar automaticamente por intermédio de câmeras e de 
sensores, realizando as manobras com máxima precisão, economia 
de tempo e conforto.   Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução
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Palestra online sobre as readaptações 
de consumo

@Nessa quarta-feira, dia 12, às 17h30 acontece a palestra A trans-
formação do consumo durante e pós-pandemia, que faz parte da 

Semana do CCSA Online, é promovida pelo Centro de Ciências Sociais 
e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
em parceria com a Empresa Junior Mackenzie Consultoria. Para se 
inscrever no evento acesse: http://www3.mackenzie.br/eventos/index.
php?evento=4864. O objetivo é analisar as mudanças e a readaptação 
dos hábitos dos consumidores, como aqueles que não tinham o cos-
tume de realizar compras online e passaram a ver na internet uma 
opção viável para consumo. A palestra também abordará o cenário 
das empresas pós-pandemia, sobretudo daquelas que não estavam 
nas plataformas digitais e tiveram que migrar para este ambiente, 
aprendendo a vender e atender às demandas dos clientes de formas 
alternativas.  Leia a coluna  completa na página 2
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A pandemia trouxe uma 
crise sanitária, humanitária e 
econômica sem precedentes. 

Depois de um ano da primeira morte regis-
trada por Covid-19 no Brasil, a população 

e consequentemente o setor de turismo, ainda 
têm sofrido com os impactos do vírus. Segundo 
a Fecomercio SP, em janeiro deste ano, a região 
registrou queda de quase um terço (30,2%) do 
faturamento em comparação ao mesmo período 
do ano passado e o turismo nacional perdeu 110 
mil postos de trabalho em 2020.

Com esse cenário, a necessidade de se reinven-
tar ficou ainda mais evidente e instituições com 
investimento em soluções tecnológicas estarão 
um passo à frente para acelerar a retomada tão 
esperada. Contextualizando o ramo turístico, o 
principal desafio é oferecer, mais do que cultura e 
entretenimento, segurança e confiança aos visitan-
tes. Em busca de solucionar essas adversidades, 
a transformação digital aparece como principal 
aliado das empresas que atuam neste ramo. 

É fundamental a implantação de soluções 
que permitam compartilhar informação entre 
todos os agentes da cadeia de valor, conhecer 
as demandas dos clientes e melhorar a gestão 
dos espaços. Além disso, inovar nos negócios 
e estar preparado para rápidas mudanças são 
temas essenciais para ter em mente durante 
esse período instável e inédito.

Trazendo essa abordagem para o ponto de 
vista prático, é necessário ter o olhar digital di-
recionado a quatro pontos essenciais: estratégia 
de negócios, comunicação, canais e clientes. O 
primeiro ponto pode ter como alavancas o acesso 
fácil a políticas de cancelamento flexíveis e ofe-
recer novas soluções de serviços e pagamento, 
junto a estímulos como cupons de desconto e 
novas formas de se relacionar com as empresas, 
como por meio de assinatura.

No âmbito da comunicação, é imprescindível 
fortalecer o posicionamento da marca como 
responsável e acolhedora e acessar os clientes 
com ofertas o máximo personalizadas e flexíveis, 
visto que todos estão recebendo uma enxurrada 
de conteúdo. Com o alerta para esses elementos 
e num modelo de negócio digitalizado, os canais 

Digitalização como alavanca na 
retomada do setor de turismo
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devem estar integrados e tornou-se importante 
simplificar a jornada do hóspede ou passageiro, no 
processo de busca, reserva e contato com a em-
presa para dúvidas e ajustes a qualquer momento.

Além disso, o negócio, comunicação e ca-
nais devem ter estratégias centralizadas no 
consumidor, com análise e conhecimento do 
público-alvo e constante avaliação para apri-
morar essa relação. Não à toa áreas chamadas 
de Customer Success ou Customer Experience 
(CX) estão se tornando cada vez mais presentes 
e com projetos que permeiam todas as demais. 
E então, finalmente, temos como tópicos-chave 
no setor para implantar de fato a digitalização 
nas camadas citadas: ecossistema de dados até 
chegar na inteligência artificial, automações e 
ecossistema de soluções de CX.

Quanto a dados, só com a captura do com-
portamento de compra, dúvidas, reclamações, 
sugestões e construção de modelos que o ne-
gócio possa ter facilmente em mãos, é que são 
construídos aplicativos, realidade aumentada, 
chatbots e pontos de contato nas redes sociais ou 
outros canais que realmente proporcionem uma 
experiência que incentive as pessoas a viajar. 

E é claro que esses dados também são de 
grande valor para o planejamento, simulação 

de situações futuras e decisões para adequar 
constantemente o quadro de funcionários, 
os serviços e produtos oferecidos e a gestão 
dos espaços com os parâmetros de segurança 
adequados de distanciamento para cada fase 
que passamos. As automações permeiam princi-
palmente o backoffice, reduzindo a ineficiência 
de atividades repetitivas e ainda manuais, para 
ter os colaboradores focados no que gera valor.

Toda a parte de CX entra em com quem, 
como, quando e onde seu cliente, hóspede 
ou passageiro vai te acessar antes, durante e 
depois da viagem. As soluções tecnológicas 
estão conversando entre si e trazem ao time de 
atendimento uma visão atualizada das informa-
ções? O time está treinado, preparado e possui 
uma liderança que adapta ações nos cenários 
críticos? Os processos são ágeis e resolvem as 
questões trazidas?

Temos a população na expectativa e com 
uma vontade latente de realizar viagens de 
forma segura, portanto, as empresas que tive-
rem essas iniciativas ajustadas e em constante 
atualização sairão na frente na retomada que 
todos nós esperamos e visualizamos com a 
vacinação evoluindo.

(Luisa Rigitano é specialista em Travel, Airlines & 
Hospitality da Minsait no Brasil)

vacinação contra gripe
A segunda etapa da Campanha Nacio-

nal de Vacinação contra o vírus Influenza 
começa hoje (11) e vai até o dia 8 de ju-
nho. É destinada a idosos com mais de 60 
anos e professores. Cerca de 33 milhões 
de pessoas deverão ser imunizadas nesta 
fase. A terceira fase, entre 9 de junho e 9 
de julho, abrangerá cerca de 22 milhões 
de pessoas. Pessoas que tomaram a pri-
meira ou a segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 devem esperar pelo menos 
14 dias para tomar o imunizante contra 
a gripe. Já foram aplicadas 6,9 milhões 
das 27, 3 milhões de doses distribuídas 
a todos os estados (ABr).
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