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Após mais de um ano do surgimento da pandemia, as empresas foram 
impulsionadas por novos modelos de concorrência e precisaram encontrar 
formas mais eficientes de alavancar seus negócios para continuarem ope-
rando. A Transformação Digital foi, de maneira imediata, a solução para 
muitas corporações manterem o ritmo. Uma pesquisa realizada pela The 
Economist Intelligence mostra que a pandemia acelerou a Transformação 
Digital em 72% das empresas que implementaram soluções como com-
putação em nuvem, inteligência artificial, machine learning e internet das 
coisas, apontadas entre as ferramentas essenciais para este momento.  

Três motivos para investir em softwares 
customizados

Gerar leads B2B - potenciais clientes de empresas que fazem 
negócios com outras empresas - é um dos principais objetivos de 
qualquer negócio dentro do mercado, independente de seu tamanho 
ou setor de atuação, uma vez que os leads são o início do processo 
de vendas. No entanto, muitas organizações ainda falham em es-
tabelecer uma estratégia realmente capaz de alcançar e converter 
um número satisfatório de leads e, principalmente, de chegar de 
fato a conversar com todos esses potenciais clientes. Esse cenário 
acontece porque boa parte das empresas ainda concentram os 
esforços na geração de novos leads e acabam deixando de lado a 
eficiência deles.  

Metade dos leads B2B gerados não são passados 
aos vendedores

Dados da pesquisa Sobrevivência das Empresas (2020), realizada 
pelo Sebrae com base em dados da Receita, revelaram que 29% dos 
MEI do país fecham as portas em até cinco anos de atividade. Já 
entre as microempresas e as empresas de pequeno porte, a taxa de 
mortalidade é de 21,6% e 17%, respectivamente.  

Condições para abrir um novo negócio e retomar o 
empreendedorismo
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Negócios em Pauta

Brasil vacina mais de 66% da população
A vacinação da primeira dose (D1) da vacinação contra a Covid-19 atingiu 

101 milhões de pessoas e a segunda dose (D2) foi aplicada em 41 milhões 
de brasileiros. A cidade de São Paulo lidera o ranking da vacinação entre 
as capitais do país, com mais de 10,3 milhões de pessoas protegidas. A D1 
foi aplicada em mais de 7,3 milhões de pessoas e a D2, em 2,7 milhões de 
paulistanos. Vacina mais aplicada continua sendo a AstraZeneca/Oxford 
d. O Rio de Janeiro aplicou 5,7 milhões de vacinas, das quais a D1 imunizou 
3,9 milhões de pessoas e a D2 protegeu 1,6 milhão de cariocas. Fortaleza 
registrou 2,3 milhões de pessoas vacinadas, enquanto Belo Horizonte 
e Salvador vacinaram cerca de 2 milhões, cada. Entre as cidades com 
mais de 1 milhão de habitantes, Campinas tem o melhor desempenho, 
com registro de mais de 953 mil doses aplicadas. Guarulhos tem pouco 
mais de 900 mil vacinas aplicadas e São Gonçalo (RJ) imunizou 586 
mil. Fonte: Brasil 61.    Leia a coluna completa na página 3
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Sankhya Web Fórum traz Bernardinho em 
evento online e 100% gratuito

@A Sankhya, fornecedora brasileira de sistemas de gestão (ERP) 
e pioneira ao lançar o conceito de EIP (Enterprise Intelligen-

ce Platform), realizará no dia 18 de agosto, mais uma edição do 
Sankhya Web Fórum (SWF), evento totalmente online e gratuito, 
que apresenta palestras imersivas que discutem o papel da inovação, 
da tecnologia e do aprendizado no futuro da gestão dos negócios. 
Entre os convidados, essa edição contará com a presença do embai-
xador da Sankhya e maior campeão da história do vôlei: Bernardo 
Rocha Rezende, o Bernardinho. Também conhecido como um dos 
mais importantes técnicos de todos os tempos, que acumulou, ao 
longo de sua carreira mais de 30 títulos nesse esporte (https://
eventos.transformacaodigital.com/sankhya/).    Leia a coluna 
completa na página 2
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ESTRATÉGIA DE MARKETING MOBILE

"Ouvir mais e falar menos": eis um 
conselho que já não é mais amparado 
apenas na sabedoria popular. Estudos 
mostram que valorizar a escuta ajuda 
nas vendas e também melhora o 
desempenho do RH das empresas. 

Um relatório da Gong (aplicativo de 
inteligência artificial que analisa in-

terações entre vendedores e clientes do 
mundo inteiro) aponta que os melhores 
vendedores falam 46% do tempo e ouvem 
54%. Os piores, entretanto, falam 72% do 
tempo e só ouvem 28%. Os dados são de 
2017. No âmbito corporativo, números 
de uma pesquisa da Salesforce, de 2019, 
indicam que colaboradores que se sentem 
ouvidos têm 4,6 vezes mais chances de se 
mostrarem capacitados a realizar melhor 
um trabalho. 

Para a especialista em comunicação 
corporativa, Juliana Algodoal (*) es-
ses dados reforçam a importância do 
exercício da 'escuta consciente', uma 
técnica amplamente desenvolvida pela 
psicologia, que visa melhorar a comuni-
cação interpessoal e consequentemente, 
as relações sociais. 

"A escuta consciente busca assegurar um 
diálogo eficiente, em que o ouvinte é capaz 
de realmente interpretar e assimilar todo o 
conteúdo que é expresso pelo interlocutor, 
sem julgar e tentando compreender o ponto 
de vista do outro. Isso é fundamental em 
qualquer relação, seja pessoal ou profis-
sional, pois gera confiança, desenvolve 
a empatia e aumenta o sentimento de 
segurança". 

Durante o distanciamento social, a escuta 
consciente ganhou ainda mais relevância. 
"A partir do momento que todas as intera-
ções passaram a ser virtuais, foi necessário 
ajustar nossos sentidos para garantir uma 
comunicação mais assertiva. A escuta, sem 
dúvida, foi o mais desafiador, pois exigiu 

Valorizar a audição em detrimento da 
fala ajuda melhorar as vendas

sh
iro

no
so

v_
C

A
N

VA

de todos nós uma concentração redobra-
da". Para quem deseja aprimorar a escuta 
consciente e mais ativa, Juliana Algodoal 
destaca algumas técnicas: 

1. Tenha foco. Concentração ajuda ab-
sorver melhor o conteúdo da conversa. Por 
isso, evite o uso de celular, redes sociais, 
e-mails, conversas paralelas e telefonemas. 
O interesse expresso otimiza o relaciona-
mento e reforça a conexão, especialmente 
no meio virtual. 

2. Não seja seletivo. Ao ouvir o que o 
outro tem a dizer, não é legal prestar aten-
ção apenas no assunto que lhe interessa e 
ignorar (ou demonstrar menos atenção) 
a outros temas que forem abordados. 
Trata-se de um comportamento muito 
perceptível ao interlocutor e que denota 
falta de empatia. 

3. Dê tempo ao interlocutor. Deixe que 
a pessoa que conversa com você tenha o 
tempo necessário para que apresente as 
informações e finalize o raciocínio. Evite 
interromper ou mesmo concluir pensamen-
tos. Procure sempre deixar o diálogo fluir, 
exercitando a audição, sobretudo. Se for 
o caso defina previamente o tempo para 
que a conversa ocorra dentro do tempo 
predeterminado. 

4. Atenção com as visões/opiniões. 
Uma comunicação assertiva requer ha-
bilidade para permitir que visões pesso-
ais diferentes construam um ambiente 
produtivo em termos de comunicação. É 
fundamental saber lidar com perspectivas 
e opiniões diferentes das nossas. 

5. Esclareça, evite ruídos. É impor-
tante ouvir o interlocutor, mas também é 
fundamental ter a certeza de que a men-
sagem realmente foi entregue e assimilada 
corretamente. Portanto, pergunte sempre 
que precisar de clareza. Ser consultivo gera 
confiança, desenvolve a empatia e aumenta 
o sentimento de segurança. 

6. Mantenha o contato visual. O 
olhar ao interlocutor, a postura corporal 
distendida e relaxada ajudam a demonstrar 
interesse pelo que é dito. 

7. Teste o fone. Nas conversas virtuais, 
o uso de fones de ouvido ajuda bastante 
a evitar as distrações. Sem dúvida é uma 
ótima ferramenta para o exercício da escuta 
consciente. 

(*) - É PhD em Análise do Discurso em Situação 
de Trabalho - Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem e fundadora da empresa Linguagem 
Direta e  presidente do conselho administrativo 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia  
(www.linguagemdireta.com.br). 

Messi não seguirá no Barcelona
O Barcelona anunciou ontem (5) 

que Lionel Messi não seguirá vincu-
lado ao clube. A decisão foi divulgada 
em comunicado publicado no site do 
clube, ressaltando que ambas as partes 
chegaram a um acordo, mas "este não 
foi formalizado devido a obstáculos 
estruturais" ligados ao regulamento 
da Liga espanhola. O Barça agradece 
"de todo o coração" o jogador e a "sua 
contribuição para a valorização da ins-
tituição", além de desejar "o melhor na 
sua vida pessoal e profissional" (ANSA).
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