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O golpe 
está no ar  

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O mercado de trabalho está em constante evolução, e se adaptar 
a essas mudanças é necessário. Um ano após o início da pande-
mia, tenho notado um fenômeno interessante: alguns modelos 
de trabalho e modos de gestão, que têm proporcionado enormes 
benefícios tanto para as empresas quanto para os funcionários, se 
difundiram rapidamente e, ao que tudo indica, não são mudanças 
passageiras.  

Cinco evoluções no mercado de trabalho 
impulsionadas pela pandemia

Os impactos e transformações provocados pela pandemia vão 
muito além das mudanças nas relações, nos formatos de trabalho 
e no impulso das inovações nas organizações. Nessa década as 
grandes corporações vão precisar reinventar suas empresas, cultura 
e modelos de negócio e dinâmica de trabalho ou, não serão mais 
competitivas. O ano de 2020 forçou todos a irem para o digital, até 
a minha avó passou a usar app de banco. Também forçou a maioria 
das empresas a adotarem uma dinâmica de gestão online.   

Bem-vindos à era de extinção das 
organizações não digitais

Os eventos online vieram para ficar. Segundo uma pesquisa reali-
zada pelo LinkedIn com 200 organizadores de ativações B2B no país, 
83% dos participantes vão continuar trabalhando com esse modelo 
nos próximos doze meses ou mais, e 93% acreditam que a tendên-
cia vai continuar no futuro. Pensando nisso, o especialista Leandro 
Reinaux, CEO e cofundador da Even3, startup que simplifica eventos 
online, elencou sete dicas de marketing digital para impulsionar a 
participação e engajamento desse formato virtual em 2021.  

Sete dicas de marketing digital para 
eventos online
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Negócios em Pauta

Eletrobras tem lucro de R$ 1,6 bilhão
A Eletrobras registrou um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão nos três pri-

meiros meses do ano, resultado 31% superior ao do mesmo período do 
ano passado. O resultado foi divulgado ontem (13), no Rio de Janeiro, 
pela assessoria de imprensa da estatal. Os lucros antes dos juros, im-
postos, depreciação e amortização, chamados de Ebitda, subiram 11% 
em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo R$ 3,8 bilhões. 
Segundo a Eletrobras, o resultado foi positivamente impactado pela 
revisão tarifária periódica, a partir de junho de 2020. As provisões para 
contingências, no valor de R$ 932 milhões, prejudicaram o resultado 
final. A Eletrobras informou, ainda, que continua buscando a “raciona-
lização da carteira de participações societárias”. Os investimentos em 
geração no primeiro trimestre totalizaram R$ 273 milhões, dos quais R$ 
133 milhões foram destinados a Angra 3. Em transmissão, a companhia 
investiu R$ 142 milhões, sendo a maior parte, R$ 96 milhões, destinada 
a reforço e melhorias.   Leia a coluna completa na página 3
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Evento virtual sobre Transformação Digital 
e Inteligência Artificial

@É fato que a pandemia acelerou a Transformação Digital, um 
cenário que é perceptível no dia a dia das empresas e dos con-

sumidores. A necessidade de adaptação para as diferentes demandas 
tornou evidente os benefícios de ferramentas de baixo código. Somado 
a este cenário, o Gartner prevê que mais de 65% de todas as funções 
de desenvolvimento de aplicativos serão feitas via low-code até 2024 
e somente neste ano o desenvolvimento mundial deve crescer 23%. 
Pensando nisso, a GeneXus, desenvolvedora global de soluções de 
desenvolvimento de software, apresentará um webinar no próximo dia 
19 de maio, às 10h, sobre a importância da evolução da Transformação 
Digital, que terá como keynote speaker Cezar Taurion, vice-presidente 
da consultoria CiaTécnica, empresa especializada em transformar 
processos empresariais e preparar companhias para a Nova Economia 
(https://bit.ly/3aosbUc).  Leia a coluna  completa na página 2
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O crescimento e a democratização 
da tecnologia têm transformado as 
relações entre empresas e clientes, 
que estão cada vez mais exigentes 
com sua experiência de compra.

A tendência é que a atitude passiva dos 
consumidores se reduza progressiva-

mente, dando lugar a uma demanda por 
informações que precisa ser atendida de 
forma ágil e personalizada.

Diante desse cenário, um movimento co-
nhecido como “comércio conversacional” vem 
ganhando espaço no mercado. O conceito se 
refere ao uso de aplicativos ou ferramentas de 
mensagens para interação digital instantânea 
entre as marcas e os clientes. 

O mais comum é que a comunicação seja 
feita através dos apps mais famosos, como 
WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram, 
onde já está grande parte do público con-
sumidor brasileiro. Somente no último ano, 
84% dos consumidores experimentaram 
essas interações por meio de novos canais 
de comunicação com as marcas — o contato 
por WhatsApp, por exemplo, cresceu 118%, 
segundo o relatório CX Trends 2021.

“O comércio conversacional permite que 
certos procedimentos do comércio físico 
sejam aplicados mesmo em um ambiente 
digital. Mais do que simplesmente olhar um 
catálogo e escolher um produto, o consumidor 
pode realizar uma interação com o vendedor, 
em uma experiência muito mais pessoal e 
que acaba também dando mais segurança 
àqueles que ainda não estão acostumados 
com as compras online”, comenta Guilherme 
Hernandez, CEO da Kyte (*).

A interação facilitada por esse tipo de co-
mércio permite que o consumidor peça mais 
fotos e informações sobre os produtos que 
tem interesse, tire todas as suas dúvidas sobre 
a compra, escolha o meio de pagamento e de 
entrega do produto, tenha um atendimento 
pessoal mesmo a distância e ainda receba 
promoções em uma pós-venda. 

Comércio conversacional: por que 
apostar nessa tendência?
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AS TENDêNCIAS DO E-COMMERCE 
E COMO TER MAIS RELEvâNCIA 
NESSE MERCADO     Leia na página 6

NEgóCIOS NO uNIvERSO DIgITAL

Tudo isso garante uma comunicação mais 
eficiente e um marketing mais certeiro, 
impactando positivamente nas vendas do 
negócio. A fidelidade entre os clientes, que 
se sentem mais próximos da marca com o 
atendimento personalizado, também costuma 
crescer. A popularidade do comércio conver-
sacional se ancora na grande flexibilidade do 
uso das ferramentas de conversa. 

No Brasil, 99% dos usuários de internet 
acessam a rede por um smart¬phone e 92% 
deles a utilizam para enviar mensagens. O 
destaque fica por conta do WhatsApp, que 
segue há anos sendo o principal aplicativo 
do segmento no país. Segundo pesquisa da 
consultoria Accenture, 83% dos brasileiros 
utilizam o WhatsApp para fazer compras — 
37% deles consomem produtos de grandes 
empresas e 64%, de pequenas. 

A solução também é abrangente porque 
não demanda celulares de última geração e 
nem grandes planos de dados. Além disso, 
pode ser integrada a ferramentas de chatbots 
por empresas maiores, que precisam desse 
auxílio dos robôs autônomos para conversar 
com seu alto número de consumidores.

“Esse canal de comunicação alcança, 
hoje, diversas faixas etárias e estratos 

sociais, sendo uma excelente maneira 
para os comerciantes chegarem em seus 
clientes, ainda mais com a pandemia e a 
consolidação do comércio digital”, aponta 
Guilherme Hernandez, que decidiu ampliar 
o serviço da Kyte para atender a essa nova 
tendência. 

“Nós oferecemos um serviço completo de 
pedido online, mas percebemos que muitos 
pequenos comércios utilizam nosso catálogo 
para vender com apoio do WhatsApp.  Então 
resolvemos disponibilizar um botão que colo-
ca o consumidor em contato direto com esses 
lojistas”, explica. Nos últimos três meses, a 
ferramenta da Kyte  foi utilizada para 431 mil 
pedidos somente pelo WhatsApp, sendo 263 
mil deles no Brasil.

Com o lançamento do método de pagamen-
to instantâneo Pix e a recente autorização 
do Banco Central para transferências via 
WhatsApp Pay — tecnologia que ainda não 
está em funcionamento —, a tendência é que 
o formato do comércio conversacional cresça 
cada vez mais. Com as novas funcionalida-
des, espera-se que, em breve, as compras 
possam ser completamente efetivadas pelos 
aplicativos de mensagens.

 
Fonte e mais informações: (www.kyte.com.br).

Obrigatoriedade da máscara 
O Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças nos Estados Unidos anunciou 
ontem (13) que todos os cidadãos, que 
foram completamente vacinados contra 
a Covid-19 no país, não precisarão mais 
usar máscaras protetivas ou respeitar o 
distanciamento social. Isso só foi possível 
porque o país acelerou a campanha de 
vacinação e parte significativa da popu-
lação adulta já teve acesso às vacinas.   
Porém, mantém a recomendação de que 
continuem utilizando máscaras quando 
viajarem no transporte público (ANSA).
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