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merCado
FinanCeiro

De acordo com um levantamento do PoderData publicado no segundo 
semestre do ano passado, 55% dos brasileiros não teriam R$200 reais 
para uma emergência. A reserva financeira é importante justamente 
para ser utilizada em caso de imprevistos e situações emergenciais, 
como perda do trabalho ou uma despesa extra. O valor também pode ser 
utilizado para  investimentos de curto prazo, possibilitando a retirada 
em casos de emergência. “No começo pode parecer uma tarefa chata 
ter que preencher uma planilha, especialmente se a pessoa ainda não 
tem esse hábito.    

dicas para ter um planejamento financeiro com a 
ajuda da planilha de gastos 

Fintechs crescem cada dia mais no Brasil e no mundo, expo-
nencialmente. Garantir a segurança é claramente a chave de tudo, 
mas quais os outros segredos de sucesso dos Apps de Fintech? A 
Rocket Lab, empresa de tecnologia especializada em impulsionar 
a aquisição exponencial de usuários e atividades em aplicativos 
móveis, reuniu os cinco elementos essenciais para obter resultados 
satisfatórios neste mercado.   

os segredos das Fintechs para conquistar o 
mercado

Está cada vez mais claro que ninguém pode avaliar a magnitude 
do recente ataque à SolarWinds, a provedora multinacional líder de 
serviços de TI. Há mais ou menos seis meses a empresa teve um de 
seus servidores comprometido por agentes maliciosos - supostamente 
hackers estatais patrocinados pelo governo russo - que infectaram um 
de seus softwares com malware. Quem fez o download da versão falsa 
de tal programa acabou nas mãos de criminosos.

a maneira como as Pmes cuidam dos certificados de 
assinatura de código
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negócios em Pauta

74 anos voando nas américas 
A Copa Airlines acaba de completar 74 anos de uma história de 

conquistas e inovações no setor aéreo mundial. Com um reconhecido 
atendimento de excelência, que contempla aeronaves de primeira linha, 
pontualidade ímpar e benefícios diferenciados para seus passageiros, a 
Copa se mantém firme no propósito de conectar as Américas, promo-
vendo experiências inesquecíveis aos seus passageiros. E os números 
corroboram que a companhia, ao longo tempo, conquistou um público 
fiel. Segundo a Anac, a empresa já é líder do transporte de passageiros 
em voos internacionais no Brasil. "Tanto as viagens a lazer quanto as 
corporativas devem voltar ao radar dos brasileiros neste segundo se-
mestre, principalmente quando falamos de destinos como o México e 
os EUA", afirma Carlos Antunes, Gerente Regional de Vendas da Copa 
Airlines para o Mercosul.       leia a coluna completa na página 3
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evento virtual traz conteúdo para acelerar a 
inteligência de dados nas empresas

@ Ajudar as empresas a ir além da análise de informações e criar uma 
cultura de inteligência de dados para a tomada de decisão. Com 

este objetivo, a MicroStrategy promove, no dia 9 de setembro, o evento 
MicroWorld América Latina, voltado a profissionais que atuam nas áreas 
de BI e Analytics e demais interessados nesses temas. Criado neste ano, o 
MicroWorld é um evento virtual e gratuito, que tem duração de metade de 
um dia e ocorre em vários países e regiões ao redor do mundo. A edição 
América Latina 2021 terá como destaque a apresentação de exemplos 
reais de empresas da região que, hoje, tomam decisões estratégicas 
para o seu negócio baseadas em dados, dentre elas: Banco Carrefour 
(Brasil), Itaú (Argentina), BBVA Argentina e Ta-ta Supermercados 
(Uruguai). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: https://
www.microstrategy.com/pt/resources/events/microworld-2021/latam?
CID=7014W000001iTB5QAM&mkt_tok=NzUwLVRERy01ODMAAAF-
-jGllk1BMv9f77CBXv26yHmUJDSTm4Pzm04dF-EPQVpYc2jY-NWWZM-
pjXiubsX1t0SZJkyO_RfjRInd2AplwquilV8ukmvW-qoe5_JHb4ArkA0Q.   
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relaCionamento

entre as inúmeras transformações 
de comportamento e hábitos de 
consumo gerados e acelerados 
pela crise sanitária da Covid-19, o 
crescimento do consumo digital é 
uma das mais notáveis

Eduardo Maurizi (*)

Há um ano, acompanhamos a expansão das 
vendas online, as movimentações e as adap-

tações às mudanças nas formas de consumir e 
engajar. Com isso, a digitalização dos negócios e o 
fortalecimento do e-commerce foram algumas das 
consequências que observamos no mercado global. 

Essas mudanças de comportamento para um 
mundo quase que integralmente online, somadas 
às grandes demandas geradas pelos e-commerces 
e os desafios desse cenário, deixaram legados que, 
seguramente, farão parte do cotidiano de negócios 
daqui para frente. Nesse contexto hiperconectado, 
um desafio ainda maior para as marcas é criar 
engajamento e mensagens significativas para sua 
base de clientes. Alcançar esse objetivo envolve a 
compreensão das diferenças e semelhanças entre 
dados, personalização e segmentação.

Uma pesquisa do Emarketer aponta que 93% 
dos usuários de internet acreditam que as 
comunicações de marketing que recebem não 
são relevantes, e 90% deles afirmam que essas 
mensagens irrelevantes são irritantes. Esses altos 
índices reforçam que as falhas na abordagem das 
marcas aos consumidores são constantes e que é 
preciso entregar valor e se integrar ao que está 
acontecendo em suas vidas. Mas qual o caminho 
a ser tomado para criar uma comunicação mais 
humanizada e assertiva?  

A segmentação é uma das principais ações de 
sucesso por trás de um marketing de excelência. 
Esse processo envolve a identificação de grupos 
semelhantes de clientes de acordo com informa-
ções relevantes em seus hábitos de compras. Isso 
ajuda os profissionais da área a criar e fornecer 
uma combinação de estratégias específicas e 
customizadas, que geram resultados expressivos 
no relacionamento.

Trata-se de um processo a ser aplicado nos es-
tágios iniciais de uma campanha para entender as 

o valor da hiperpersonalização 
no marketing 
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necessidades do público e focar a mensagem em 
torno dos desafios e desejos do cliente. 

Além disso, a personalização é outra etapa im-
portante para conquistar a audiência, e consiste 
na identificação de um cliente específico dentro 
de um segmento. Por exemplo, no segmento de 
esportes, poderíamos ter um cliente que em suas 
últimas compras escolheu alguns equipamentos 
para o início da prática de tênis. A partir dessa 
identificação, é possível criar mensagens perso-
nalizadas  sobre o esporte para que ele se engaje 
e volte a consumir novos itens. 

Ou seja, a personalização trata de como a mar-
ca pode resolver o problema ou a necessidade 
daquele indivíduo em particular. Isso envolve a 
compreensão da intenção de compra e a criação 
de experiências customizadas em torno de um 
interesse específico. Vale ressaltar que a intenção 
de um cliente pode mudar cada vez que ele inte-
rage com uma marca ou variar ao longo de uma 
mesma interação. 

Portanto, os profissionais devem entender as 
necessidades do indivíduo além da segmentação 
e considerar vários pontos de dados, usando lógica 
baseada em regras. Assim, podemos dizer que 
uma das grandes diferenças entre o marketing 
tradicional e a estratégia digital é que a abordagem 
moderna envolve mais personalização e tecnologia 
inteligente para otimizar os resultados.

O consumidor de hoje gravita em torno de empre-
sas que ouvem e respondem às suas necessidades 
pessoais. Por isso, se a marca entende a diversidade 
de seu público-alvo, ela está à frente da curva e 
consegue estabelecer relacionamentos mais leais. 
Para isso, a principal revolução tecnológica é o uso 
de inteligência artificial (IA) e de dados em tempo 

real, que trazem insumos para que se entregue 
conteúdos mais relevantes.

O acesso a esses dados dá às empresas uma ideia 
melhor de quem visita suas lojas e por quê, mas o 
principal motivo para adotar a hiperpersonalização 
é melhorar a experiência do cliente. E, para avan-
çar em direção a essa abordagem, alguns passos 
são necessários, como coletar insights sobre as 
decisões de compra e, melhorar o desenvolvimento 
de conteúdo para atingir diferentes segmentos e 
usar os dados disponíveis para aplicar pesquisas 
de mercado. Quanto mais qualificado é o dado, 
mais retorno ele entrega.

Hoje, o marketing baseado em contas (account-
-based marketing - ABM) é a forma mais prática 
de atingir os clientes-alvo, usando tecnologia 
digital que permite engajamento. O segredo é 
desenvolver perfis para cada cliente e usar um 
software de aprendizado de máquina que monitore 
seu comportamento. Ele também pode ser usado 
para campanhas de e-mail marketing em que cada 
cliente recebe uma mensagem personalizada com 
base em seu histórico de compras e consultas.

Assim, os três componentes principais para 
uma hiperpersonalização eficaz são engajamento, 
relevância e confiança. Quanto mais a marca se 
relaciona com os clientes como indivíduos, em 
vez de apenas observar as estatísticas, mais pode 
aprender sobre cada um de seus interesses. Esse 
conhecimento pode ajudar a refinar as ofertas, 
serviços e comunicação direta, o que, em última 
análise, aumenta o interesse dos clientes e pode 
fazer uma grande diferença no crescimento e na 
sobrevivência dos negócios.

(*) - É Senior Partner Account Manager da Progress 
América Latina.

meis: pagamento de impostos
Termina hoje (31) o prazo para os 

microempreendedores individuais 
(MEIs) regularizarem o pagamento 
dos impostos devidos desde 2016 
ou há mais tempo. A partir de 
amanhã (1º), a Receita enviará 
esses débitos para inscrição em 
Dívida Ativa da União para evitar 
a prescrição. O passo a passo sobre 
o parcelamento está disponível no 
portal: (www.gov.br/pt-br/servi-
cos/parcelar-imposto-mei).

Ética, integridade e 
sustentabilidade

Denise Debiasi
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