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Ética e integridade

Foi quase num estalar de dedos: de repente, a experiência dos 
clientes com o setor financeiro atingiu um patamar que pouca gente 
imaginava há alguns anos, quando ainda se aguardava impacientemente 
na fila de um caixa eletrônico. A relação das pessoas com as institui-
ções bancárias continua evoluindo exponencialmente e, para que isso 
aconteça, o nível de investimento em tecnologia é volumoso.  

cinco tendências tecnológicas inevitáveis ao setor 
financeiro

Em 2015, o Google fez um anúncio importante: pela primeira vez, 
recebeu mais buscas de dispositivos móveis do que de desktops. Desde 
então, o mundo digital tem se concentrado no desenvolvimento de 
novos conceitos e estratégias para web design móvel. Portanto, a 
tendência mobile-first revolucionou a criação de páginas priorizando 
o design do site na versão mobile e posteriormente adaptando-o para 
a versão desktop. As estatísticas falam por si mesmas. Em janeiro 
de 2021, o Data Reportal registrou 5,22 bilhões de usuários móveis 
únicos, representando 66,6% da população mundial, o que é real-
mente impressionante.   

saiba por que o site da sua empresa deve priorizar 
os dispositivos móveis

É certo que as compras online vieram para ficar. De acordo com o 
relatório Future Shopper Report 2021, o hábito de consumir pela inter-
net continuará forte mesmo após a reabertura de lojas físicas, pois 72% 
dos consumidores pretendem continuar comprando no e-commerce e 
73% dos consumidores relataram que o comércio eletrônico será mais 
importante para eles em 2021. Já a 7ª edição da pesquisa “Perfil do 
E-Commerce Brasileiro”, parceria do PayPal Brasil e da BigDataCorp, 
mostra que após um ano e meio de pandemia, o Brasil tem quase 1,59 
milhão de lojas online, 22,05% a mais do que em 2020.  

como economizar dinheiro nas compras online
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negócios em pauta

combustível de aviação sustentável 
A Chevron USA Inc., a Delta Air Lines e o Google anunciaram um 

memorando de entendimento para rastrear os dados das emissões 
provenientes de lotes de teste de combustível de aviação sustentável 
(SAF) usando tecnologia baseada em nuvem. O combustível de aviação 
sustentável é produzido a partir de bioalimentações que podem redu-
zir a intensidade do ciclo de vida do carbono quando comparado ao 
combustível de aviação convencional. As empresas esperam criar um 
modelo comum e mais transparente para analisar potenciais reduções 
das emissões de gases de efeito estufa. A Chevron planeja produzir um 
lote de teste de SAF em sua Refinaria de El Segundo e vendê-lo para a 
Delta no Aeroporto Internacional de Los Angeles, um importante hub 
global para a frota da Delta (https://news.delta.com/).    leia a 
coluna completa na página 3
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melhores práticas na digitalização das  
cadeias de suprimentos

@A OpenText ™ (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX) anunciou o 
ConneXions, uma nova conferência virtual que acontecerá dia 14 

de setembro de 2021. O evento reunirá especialistas, analistas e líderes 
de negócios da Lear Corporation, Nestlé e Godiva para explorar como a 
construção de resiliência digital minimizou as interrupções na cadeia de 
suprimentos. “Desastres naturais, ataques de ransomware, o bloqueio 
do Canal de Suez e COVID-19 criaram grandes interrupções na cadeia 
de fornecimento global”, explica Mark J. Barrenechea, CEO e CTO da 
OpenText. “O ConneXions é uma oportunidade de se envolver com 
especialistas do setor e aprender como as redes de negócios baseadas 
em nuvem podem construir flexibilidade, agilidade e escala em suas 
operações e minimizar o impacto de interrupções futuras em seus 
negócios.” (https://virtualevents.idg.com/event/066e0624-6e57-4584-
804f-a70ac343f83c/regPage:b8a1f534-b437-4672-9456-724584dab845).  
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early-sTage e growTh-sTage

considerado guru da venda 
moderna, o norte-american 
previewo aaron ross lançou o 
livro receita previsível, em 2011. 

a obra relata como uma empresa conse-
guiu gerar US$ 100 milhões de receita 

recorrente por meio do sistema de ‘Máquina 
de Vendas’. 

A metodologia traz um passo a passo para 
colocar em prática o processo de vendas 
outbound utilizando apenas método, pes-
soas e disciplina para obter resultados. O 
modelo de sucesso fez com que a publicação 
se tornasse uma espécie de “bíblia” para os 
profissionais da área de vendas e marketing. 

O especialista em growth, marketing e 
vendas da Speedio, Maucir Nascimento, 
afirma que a segmentação no processo de 
vendas foi um dos fatores que contribuíram 
para o sucesso da estratégia. “O grande 
lance da máquina de vendas é que Aaron 
fatia os processos de vendas e  torna os 
profissionais mais especializados, então, o 
LDR organiza as listas, o SDR entra para 
o primeiro contato, filtra e passa para o 
Closer (vendedor), que tem como missão 
fechar o negócio”, afirma. 

Vale ressaltar que, no Brasil, o dono ser 
o responsável pela concretização da venda 
ainda é a realidade na maior parte das cerca 
de 20 milhões de empresas ativas no Brasil, 
por conta do valor da mão de obra. Isso se 
dá, em parte, devido à estrutura interna 
das organizações. Apenas 3,8 milhões  de 
negócios têm mais de um funcionário com 
carteira assinada (aproximadamente 19%), 
por exemplo. 

Este número que cai pra 1 milhão (apro-
ximadamente 5%), quando considerados 
os empreendimentos com mais de 10 em-
pregados pela CLT. No país 18,6 milhões de 
companhias privadas não possuem nenhum 

Big data e o consumidor assumem 
protagonismo nos modelos de negócio
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celetista. Consequentemente, o empresá-
rio acaba perdendo tempo para gerenciar 
a empresa e resolver os problemas que 
somente podem ser solucionados por ele. 

“Quando você coloca a pessoa com mais 
conhecimento no negócios para resolver os 
problemas de base, ela não tem tempo de 
resolver os problemas que só ela poderia 
resolver. As pessoas precisam ser colocadas 
nos lugares onde elas geram mais valor 
agregado”, disse. 

Outro ponto importante da metodologia 
de Aaron é a previsibilidade. “Quando você 
tem pessoas fazendo as funções certas, 
você fatia o problema em várias partes e 
cada parte gera métricas e isso traz previ-
sibilidade”, destaca o especialista. Desde o 
lançamento do livro, 10 anos se passaram 
e o comportamento do consumidor mudou 
bastante. 

As estratégias precisaram se atualizar 
para seguir a tendência e conquistar o clien-
te. A quantidade de informação gerada e 
armazenada a cada ano no mundo não pára 
de crescer. O Big Data evoluiu e, hoje em 
dia, é possível saber essencialmente tudo 
das empresas. “Nesses dez anos o mundo 
está muito mais transparente. O Big Data 
evoluiu demais. O nível de informações em 
fontes públicas é enorme. 

Agora podemos misturar o meio como 
alcançamos esses potenciais clientes. Faze-
mos contato por e-mail, Whatsapp, telefone 
e LinkedIn. Isso é muito poderoso e cria um 
nível de familiaridade absurda. Aumentou 
muito a exposição das pessoas e o acesso 
aos dados das empresas. Isto é muito valioso. 
O Aaron Ross não conseguiu prever isso há 
dez anos, por exemplo”, diz Maucir. 

Nesse mar vasto de informações, de 
acordo com Maucir, é preciso descobrir e 
encontrar os dados certos que vão fazer a 
diferença para sua prospecção. No merca-
do, existem ferramentas de Big Data que 
permitem fazer essa filtragem de dados.

“O processo da máquina de vendas é aquele 
que você coloca pessoas certas para fazerem 
as funções certas. Big Data é um ótimo ca-
minho para dar as armas necessárias para a 
pessoa executar o trabalho com excelência. 
Então, atualmente, colocar o processo de 
Aaron sem Big Data é dar um tiro no pé. 
É ineficiente e não gera tanto resultado”, 
comenta o especialista em growth. 

“É preciso um diferencial nesse mercado 
competitivo e, Big Data é o diferencial. 
É a gasolina aditivada da máquina de 
vendas”, complementa o cofundador da 
Speedio. - Fonte e outras informações: 
(www.speedio.com.br).

dose adicional  
em idosos

Começou ontem (13) na capital 
paulista a aplicação da dose adicional 
da vacina contra Covid-19 para idosos 
acima de 85 anos. Podem se vacinar 
aqueles que tomaram a segunda dose 
ou a dose única há mais de seis meses. 
A estimativa é de vacinar 76.849 mil 
pessoas. Também podem ir aos postos 
para receber o imunizante da Pfizer 
aqueles que deveriam tomar a segunda 
dose da AstraZeneca desde o dia 1º de 
setembro.
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