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Uma boa liderança corporativa é fundamental para a tomada de 
decisões estratégicas e ajuda a equipe a conseguir impulsionar os resul-
tados da organização. Quando há intenção da empresa em desenvolver 
e aperfeiçoar as pessoas que são consideradas talentos promissores à 
liderança, ou seja, que possuem alto potencial para performar bem no 
cargo de gestor ou líder de equipe, algumas ações devem ser colocadas 
em prática.Com isso, a Niduu, um aplicativo que usa os elementos de 
games para desenvolver colaboradores com treinamentos de uma forma 
fácil e rápida no celular, lista cinco etapas fundamentais para o desen-
volvimento de talentos para a liderança corporativa.  

etapas para desenvolver talentos para a liderança 
corporativa

Não é novidade que a pandemia mudou alguns paradigmas em 
nossa sociedade, inclusive intensificando alguns males já existentes. 
As tentativas de fraude digital, por exemplo, aumentaram seguindo o 
movimento de crescimento do comércio eletrônico e da nossa presença 
nas redes. Da mesma forma que outras pessoas tentam roubar sua 
identidade para cometer fraudes, outras empresas tentam roubar a 
marca da sua empresa para capturar seus clientes.  

dicas para você proteger sua identidade e a marca 
da sua empresa

Com o avanço acelerado da tecnologia nos últimos anos, o mundo 
dos negócios passou a explorar cada vez mais o marketing digital como 
estratégia de divulgação de vendas online de produtos ou serviços, com o 
intuito de alavancar no mercado, segundo um levantamento realizado pela 
Harvard Business Review. De acordo com os dados, no ranking mundial 
o Brasil é o 35º país mais favorável para fazer negócios digitais.  

cinco dicas de marketing digital para aumentar  
sua renda
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negócios em pauta

produções arquitetônicas de destaque 
O Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel continuam a mapear 

a produção arquitetônica contemporânea, ao destacarem, pelo 
oitavo ano consecutivo, projetos significativos construídos no 
panorama atual brasileiro. A relação urbana e o comprometimento 
com o sítio de implantação e a sustentabilidade, bem como a in-
ventividade projetual e construtiva são os critérios fundamentais 
que norteiam o 8º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake 
AkzoNobel. Inscrições devem ser feitas até 10 de agosto em: 
(http://premioarquitetura.institutotomieohtake.org.br/), no qual 
há informações completas sobre a premiação. Podem se inscrever 
arquitetos brasileiros ou estrangeiros que vivam no Brasil há pelo 
menos dois anos e que apresentem projetos construídos durante 
os últimos dez anos.   leia a coluna completa na página 3
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ABpip lança série de webinars  
sobre inovação

@A Associação Brasileira dos Produtores Independentes 
de Petróleo e Gás (ABPIP) lança o “ABPIP Inova”, uma 

série de webinars com o objetivo de apresentar tecnologias e 
inovações focadas na melhoria de performance nas atividades 
de exploração e produção de petróleo e gás natural. Os semi-
nários serão realizados mensalmente, até o final deste ano. 
O primeiro webinar será nesta quarta-feira, dia 30 de junho, 
às 16h, com Welyson Oliveira, da Schlumberger, que vai falar 
sobre a “Otimização da Produção de O&G Através da Trans-
formação Digital”. O evento será transmitido pela plataforma 
Teams. O evento é aberto e, para participar, os interessados 
devem preencher o formulário disponível no link: https://lnkd.
in/dVQQWCG.    leia a coluna completa na página 2

AI/ABPIP

desenvolvimento de soFtwAre

de acordo com a Fico, empresa 
mundial de software de decisão 
e análise preditiva, 65% dos 
brasileiros preferem abrir uma 
conta bancária online. 

desse total, 43% preferem utilizar 
aplicativos. Para o fundador e CEO 

da Mobile2you, Caio Bretones, essa nova 
perspectiva pode ter sido intensificada 
pela pandemia, mas veio para ficar. 

O executivo à frente da empresa de tec-
nologia que criou mais de 50 aplicativos 
sob medida focados em bancos digitais 
nos últimos três anos aponta as cinco 
principais tendências para o segmento 
em 2021. "Por acompanharmos de perto 
o universo de soluções de tecnologia para 
o mercado financeiro, temos uma visão 
mais objetiva de funcionalidades que 
estão em crescente no mercado e que, 
combinadas, podem ser diferenciais para 
os bancos digitais neste ano", afirma. 

Para ele, corporações que criaram 
unidades internas de negócios finan-
ceiros nos últimos anos conseguiram se 
movimentar com pioneirismo. A questão, 
agora, é como manter o engajamento e 
relevância para os usuários dessas plata-
formas, dando continuidade às receitas 
provenientes das ofertas de produtos 
financeiros. Veja as tendências:

1. Microcrédito - o microcrédito 
pessoal sem garantia e microcrédito para 
capital de giro para pequenas e médias 
empresas são realidades entre diversos 
players que saíram na frente com essa 
categoria de proposta. Tornou-se algo 
mais simples de ofertar e sem tanta buro-
cracia, sendo possível identificar limites 
pré-aprovados nas próprias plataformas 
que oferecem o serviço, e definir a forma 
de retorno dos créditos adquiridos. 

2. Microsseguro - linha de serviço 

As cinco tendências para os 
bancos digitais no ano que vem
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complementar para maior monetização 
da base de clientes por meio da oferta 
de microsseguro pessoal com planos 
acessíveis. As plataformas que oferecem 
microsseguro ao usuário final contam 
com boas margens, como seguros de 
vida e viagem. 

São muito comuns de encontrar mi-
crosseguros pessoais com apólice válida 
por 30 dias, que mediante a compra do 
seguro o cliente recebe também um 
título de capitalização para sorteios, o 
que massifica o produto de seguro. 

3. HaaS - Health as a Service - mó-
dulo de saúde que compõe a jornada 
do usuário presente em super-apps do 
mercado. O serviço conta com rede 
credenciada de médicos, laboratórios 
e clínicas, podendo ser oferecido como 
assinatura mensal, gerando ainda mais 
valor para o usuário. 

4. Loyalty - para maior lealdade do 
usuário final ao banco digital, outro pon-
to de grande relevância é saber promover 
o plano ou incentivo de fidelidade. 

Existem diversas maneiras de cumprir 
uma jornada minimamente interessante 

e que converta o usuário. 

As formas para cumprir esse incentivo 
ao usuário passam por cashbacks com 
regras diferenciadas, programas de 
marketing de recomendação conver-
tendo pontos em produtos, vantagens 
via marketplace de estabelecimentos 
comerciais, que eventualmente podem 
explorar o plano mensal de contratação, 
gerando ainda novas linhas de receitas 
para o idealizador da plataforma. 

5. Conta Escrow - para contas di-
gitais focadas também no universo das 
necessidades de Pessoas Jurídicas, a 
conta Escrow funciona como uma conta 
caução, permitindo que negócios sejam 
fechados com a garantia dos valores 
envolvidos estarem assegurados em um 
banco terceiro. 

Com todas as cláusulas do acordo 
comercial cumpridas, os valores são 
liberados para o vendedor da operação. 
Para os bancos digitais, essa oferta é um 
micro-serviço financeiro com margens 
bem interessantes para a realização de 
negócios entre partes com menor ris-
co. - Fonte: (www.mobile2you.com.br).

reajuste do aluguel 
Os contratos de locação em anda-

mento, com aniversário em julho e 
correção pelo IGP-M, medido pela FGV, 
poderão ser reajustados em 35,75%. 
Com ligeira alta de 0,60% no mês de 
junho, fecha-se o comportamento 
dos preços no período de 12 meses 
compreendido entre julho de 2020 e 
junho de 2021. O IGP-M ainda é um 
dos principais indicadores utilizado 
para reajuste do contrato de locação 
em vigor, por ser divulgado dentro do 
mês de referência (Secovi-SP).
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