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Novo estudo divulgado pela Accenture indica que enquanto 88% 
das empresas finalmente enxergam com clareza os desafios a serem 
enfrentados hoje, apenas 6% conhecem suas habilidades a fundo para 
prever e responder às disrupções futuras. O estudo Business Futures 
2021 objetiva ajudar os líderes a entenderem a nova realidade, ao 
identificar os sinais de mudança que estão remodelando as organi-
zações hoje, que serão extremamente importantes para que possam 
compreender e conduzir o sucesso atual e futuro.  

Identificando sinais que ajudam as empresas na era 
da transformação comprimida 

Estudo da Kaspersky em parceria com a empresa Corpa revela que 
70% dos brasileiros sofreram efeitos da infodemia no ambiente de 
trabalho. O relatório "Infodemia e os impactos na vida digital" já havia 
mostrado que 7 em 10 pessoas no Brasil se sentiram com sobrecarga 
mental devido ao excesso de informações durante a pandemia. Info-
demia é a rápida e ampla disseminação de notícias reais e falsas que 
dificulta a compreensão das pessoas sobre um assunto.  

70% dos brasileiros sofrem efeitos da infodemia 
no trabalho

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abra-
sel), o país perdeu três em cada dez negócios voltados à alimen-
tação fora do lar ao longo de 2020, principalmente restaurantes 
que sucumbiram diante das medidas restritivas necessárias para 
conter o avanço do Coronavírus. Mas houve quem sobreviveu e até 
cresceu, apoiado, principalmente, no delivery - canal de vendas que 
se tornou fundamental na pandemia. É o caso da Burger X, primeira 
hamburgueria virtual e artesanal low cost no Brasil, fundada por 
três amigos, em 2019.  

Restaurantes: tecnologia ajuda restaurantes a 
driblar a crise e crescer
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Negócios em Pauta

Iniciativa privada administra Caminhos  
do Mar

O Núcleo Caminhos do Mar, no Parque Estadual Serra do Mar, passa 
a ser administrado pela Parquetur. A empresa será a responsável pelas 
ações de fomento ao ecoturismo, manutenção da área de uso público, 
assim como pelo restauro dos nove monumentos históricos tombados. 
Em março o Governo de São Paulo autorizou a assinatura do contrato 
de concessão do espaço com proposta de R$ 4 milhões, o que repre-
sentou um ágio de 216% na licitação. O horário de funcionamento para 
realizar o percurso das trilhas do Caminhos do Mar e da Calçada do 
Lorena é de quarta-feira à domingo, das 9h às 17h, inclusive feriados. 
A área possui 274 hectares de Mata Atlântica no trecho de serra que 
compreende a Estrada Velha de Santos desativada desde 1985. Mais 
informações: (www.caminhosdomar.com.br).    Leia a coluna 
completa na página 3
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IoT Hardware e Conectividade em  
Equipamentos Legados é tema de webinar

@Em muitas indústrias de diferentes áreas de atuação ainda 
existe a falsa crença de que há necessidade de fazer investi-

mentos vultosos para modernizar as máquinas mais antigas e ainda 
em uso no chão de fábrica, no sentido de torná-las mais eficientes e 
adequadas às novas exigências do mercado. É algo bastante comum 
não apenas no Brasil como também na Europa e na América do Norte, 
onde várias indústrias ainda contam com grande quantidade de equi-
pamentos antigos, também chamados de legados. Isso pode parecer 
um obstáculo para essas empresas iniciarem ou darem continuidade 
aos seus processos de transformação digital, quando em verdade 
trata-se apenas da ausência de protocolos de comunicação atuais em 
suas plantas fabris. Para analisar esse tema em maior profundidade, 
a Industrial IoT Solutions realizará no dia 23 de junho, às 16h00, o 
webinar IoT Hardware e Conectividade em Equipamentos Legados. 
A participação é gratuita, mas os interessados devem se inscrever 
pelo link: http://bit.ly/IIoTLegacyMachines.    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/Industrial IoT Solutions

COMO uTILIzAR DADOs DE MERCADO PARA 
CONQuIsTAR NOvOs CLIENTEs     Leia na página 6

ANáLIsE

É evidente que a pandemia 
do Coronavírus alavancou de 
forma significativa as vendas no 
e-commerce. 

um levantamento realizado pelo índice 
MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de 

Métricas da Câmara Brasileira da Economia Di-
gital, em parceria com o Neotrust, apurou que o 
e-commerce brasileiro cresceu 73,88% em 2020. 

E a tendência deve permanecer em 2021 
ainda que em um ritmo menor, alcançando 
crescimento de cerca de 26%, de acordo com a 
previsão da Ebit|Nielsen. Vale lembrar que essa 
expansão não acontece apenas para o comércio 
realizado entre empresas e consumidores finais, 
o chamado B2C. As organizações que vendem 
para outras (B2B), como os atacadistas distribui-
dores, também estão investindo no e-commerce. 

Acontece que este modelo tem encontrado 
certa resistência, uma vez que seu principal 
canal de vendas, o vendedor externo ou repre-
sentante comercial, enxerga a digitalização como 
uma ameaça. Entretanto, a tendência é que as 
empresas busquem estratégias sólidas para os 
negócios, aliando o trabalho do vendedor com 
o canal de vendas online. 

O investimento em aplicativos móveis que pro-
porcionem ao vendedor utilizar o e-commerce 
como uma ferramenta de trabalho está no topo 
dessa estratégia de negócio e abaixo podemos 
conferir quatro razões para adotar esse recurso. 

1. Atendimento humanizado e expe-
riência do cliente - o cliente que acessa 
o e-commerce pode ter questionamentos 
específicos que, muitas vezes, não podem ser 
respondidos por robôs ou pelo FAQ, aí é que 
entra a intervenção humana. 

O vendedor, por meio do aplicativo que 
se conecta ao e-commerce, recebe uma 
notificação e passa a atender ao cliente de 
forma consultiva, entendendo a sua ne-
cessidade e promovendo um serviço mais 
personalizado e único. Esse é um exemplo 
de atendimento humanizado, que converge 

Omnichannel: como vender 
mais no e-commerce B2B? 
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com a experiência do usuário para que ela 
seja a mais simples e intuitiva possível. 

2. Novo canal de vendas - um aplicativo 
integrado ao e-commerce proporciona ao ven-
dedor a continuidade das estratégias comerciais 
praticadas de forma presencial. Sendo assim, o 
poder de negociação, como descontos aplicados 
de acordo com o mix e volume de produtos, é 
mantido no universo digital. 

3. Fidelização do cliente - com o aplica-
tivo de vendas integrado ao e-commerce, o 
vendedor tem a possibilidade de acompanhar o 
hábito de compras do cliente e, de posse dessas 
informações, tomar decisões para potencializar 
as vendas. Identificar porque o cliente anda 
abandonando o carrinho ou deixou de comprar 
nos últimos meses, por exemplo, são dados 
estratégicos que revelam padrões de compor-
tamentos ocultos. 

Talvez esse cliente precise de um desconto 
maior ou mais prazo para pagamento, e o ven-
dedor, mesmo a distância, é um canal direto que 
pode entender e antecipar essas necessidades, 
fortalecendo, mais uma vez, as estratégias de 
fidelização. 

4. Expansão territorial - um vendedor 
do atacado distribuidor, por exemplo, tem em 
média cem clientes em sua carteira, por isso é 
humanamente impossível visitar todos os esta-
belecimentos mensalmente. A presença online 

do vendedor permite, no entanto, independente 
da hora, do dia e do alcance geográfico, atender 
o cliente a qualquer momento. 

Um ponto interessante desse recurso é a 
redução com custos de deslocamentos, ou seja, 
a empresa consegue adicionar mais alcance 
geográfico e faturamento, mas sem aumentar 
o custo operacional. 

Como vimos, o modelo B2B de negócios tem 
na figura do vendedor externo ou representante 
comercial o seu principal aliado nas vendas. O 
e-commerce, por sua vez, é outro canal que tende 
a aumentar o faturamento dessas empresas. 

Juntos, vendedores e e-commerces, en-
contram nos aplicativos digitais um meio de 
integração que agrega estratégias de vendas 
e favorece a todo o ecossistema, fortalecendo, 
também, a prática do omnichannel, em que há 
atendimento e continuidade nas conversas, 
independente do canal escolhido. 

É hora de mudanças, as vendas não preci-
sam mais acontecer apenas no universo físico. 
Vamos unir as expertises e experiências da 
tecnologia ao relacionamento humano para 
vender mais! 

(Rafael Martins é CEO do Grupo Máxima, líder 
em soluções de força de vendas,e-commerce, 

trade marketing e logística para a cadeia de 
abastecimento - www.maximatech.com.br).

Certificado para vacinados
O primeiro-ministro da Itália, Mario 

Draghi, assinou ontem (17) o decreto 
que regulamenta os certificados para 
pessoas vacinadas contra a Covid-19, 
recém-curadas da doença ou que apre-
sentem teste negativo; ou que tenham 
tomado a primeira dose há pelo menos 
15 dias. Esse documento poderá ser 
exigida para participação em eventos 
públicos na Itália, para viagens internas 
entre regiões de alto risco e para acesso 
a asilos (Ansa).
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