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Mesmo não sendo uma ciência exata, a prospecção de negócios 
é essencial para garantir perpetuidade e crescimento dos negócios. 
Quem trabalha com vendas, provavelmente já deve ter se perguntado 
sobre quais ações tomar para prospectar de forma mais eficiente. 
Independentemente se a empresa vende produtos e soluções de alta 
escalabilidade ou um serviço consultivo e customizado, para alcançar 
resultados satisfatórios é essencial ter acesso às empresas certas, no 
momento oportuno e conversar com quem tem o poder de decisão.  

seis dicas para marcar mais e melhores reuniões de 
vendas B2B

A crise do novo Coronavírus impactou fortemente as empresas. De 
acordo com dados do Relatório Global sobre a Situação de Pequenas 
Empresas, elaborado pelo Facebook com mais de 35 mil líderes de pe-
quenas e médias empresas (PMEs), 25% delas relataram fechamento 
em fevereiro. Por sua vez, a pesquisa Sobrevivência das Empresas, 
divulgada em junho pelo Sebrae, aponta que 41% dos entrevistados que 
fecharam os negócios no último ano citaram explicitamente a pandemia 
como causa do encerramento das atividades.  

permutas se expandem como alternativa para 
superar a pandemia

Com o aquecimento do mercado de TI e a escassez de desenvolvedores 
de softwares, organizações têm aderido a plataformas low-code, por 
permitirem que profissionais de tecnologia e negócios, sem experiên-
cia em codificação, criem aplicativos e, potencialmente, preencham 
as lacunas de talentos na empresa. Um estudo da consultoria global 
Gartner dá a dimensão desse movimento. De acordo com o documento, 
até 2024, 66% das grandes companhias vão usar ao menos quatro pla-
taformas de baixo código, que gerarão 65% de suas aplicações.  

como selecionar a plataforma low-code mais 
adequada para cada projeto

Jacob Ammentorp Lund_CANVA

negócios em pauta

compromisso com a preservação ambiental
A Itaipu Binacional e os Correios lançaram na terça-feira (21), Dia 

da Árvore, o selo comemorativo em homenagem aos 24 milhões de 
árvores plantadas pela usina desde 1979, na margem brasileira da faixa 
de proteção do reservatório. Na primeira, entre 1979 e 1981, foi feito o 
plantio de uma linha de árvores chamada “Cortina Florestal”, na divisa 
entre a propriedade de Itaipu e as áreas lindeiras. Entre 1983 e 1986, os 
agricultores lindeiros começaram a participar das ações de restauração 
no sistema agroflorestal. A quarta e última etapa do trabalho teve início 
em 1996 e continua até hoje, com o trabalho de restauração sendo rea-
lizado por meio de convênios de cooperação técnico-financeira com os 
municípios lindeiros.    Leia a coluna completa na página 3
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amy Webb será a atração internacional na 
segunda edição do futurecom digital Week

@Qual é o futuro da Inteligência Artificial (IA)? Como fazer uma coleta 
de dados eficiente em tempos de pandemia e de forma massiva? 

Que aprendizados nos trouxe esse cenário vivenciado mundialmente? 
Essas questões serão debatidas pela futurista americana Amy Webb, 
convidada internacional da segunda edição do Futurecom Digital 
Week, que será realizado de 8 a 11 de novembro. A consagrada autora 
do livro “The Signals Are Talking: Why Today's Fringe Is Tomorrow's 
Mainstream” e mais recentemente de “Os nove titãs da IA: como os 
gigantes da tecnologia e suas máquinas pensantes podem subverter a 
humanidade”, Amy é fundadora e CEO do Future Today Institutee se 
destaca por transformar o espaço em uma empresa líder em consul-
toria de previsão e gestão, que auxilia líderes e suas organizações a se 
prepararem para futuros complexos. O Instituto foi fundado em 2006 e 
tem como áreas-foco tecnologia e ciências emergentes. É responsável 
por assessorar a liderança de empresas do Fortune 500 e-Global 1000, 
agências governamentais em planejamento de longo prazo, estratégia 
de risco empresarial, modelagem de oportunidade, definição de visão 
e evolução organizacional (https://www.futurecom.com.br/pt/platafor-
madenegocios.html).    leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.futurecom.com.br/pt/plataformadenegocios.html

não é novidade que os 
recursos de acessibilidade para 
aplicativos são fundamentais 
para proporcionar experiências 
inclusivas para todos os usuários 

é necessário, no entanto, o constante 
aprimoramento dessas ferramentas 

para tornar as experiências ainda melhores. 

Pensando em construir um Android cada 
vez mais acessível, o Google está lançando 
os Interruptores de Câmera, ferramenta 
que detecta a movimentação dos olhos 
e gestos faciais para acionar comandos 
- disponível em 80 idiomas, incluindo o 
português - além de novas atualizações 
para os aplicativos Lookout e Action Blocks, 
que já constam entre as ferramentas dis-
ponibilizadas pela empresa. 

Para pessoas com alguns tipos de defi-
ciência, nem sempre é possível manusear 
o smartphone ou utilizar comandos de 
voz, como o "Ok Google", pois podem ter 
a necessidade de suporte de mobilidade, 
áudio ou visão para navegarem. No en-
tanto, com os Interruptores de Câmera, 
é possível utilizar o aparelho através de 
gestos faciais e movimentação dos olhos, 
associando comandos, como ouvir música, 
assistir vídeos ou acessar emails. 

As opções de câmera funcionam com seis 
gestos, incluindo movimentos dos olhos 
(para cima, para a direita e para a esquer-
da) e gestos faciais (levantar sobrancelhas, 
sorrir e abrir a boca). "Em 2015, lançamos o 
acesso com interruptor para Android, para 
as pessoas que não conseguem interagir 
diretamente com o dispositivo poderem 
navegar com mais facilidade, usando botões 
adaptáveis chamados interruptores físicos, 
como teclados e computadores. 

No entanto, com o novo recurso de 
acesso anunciado hoje, a câmera de cada 
celular Android pode ser transformada 

google lança novidades  
de acessibilidade do android
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em um botão personalizado que detecta 
gestos faciais e movimentação dos olhos, 
permitindo que qualquer pessoa utilize o 
dispositivo sem o uso das mãos ou voz", diz 
Allen Nikka, Gerente de Produto do time 
de Acessibilidade do Google. Também é 
possível atribuir gestos para abrir notifi-
cações, voltar para a tela inicial ou pausar 
a detecção de gestos. Os interruptores de 
câmera podem ser usados em conjunto 
com os interruptores físicos. 

Lookout: tornando o texto escrito à 
mão acessível para pessoas com defi-
ciência visual - Em 2019, o Google lançou 
o Lookout , aplicativo que usa a inteligência 
artificial para tornar o mundo físico mais 
acessível para pessoas cegas ou com baixa 
visão. Por meio da visão computacional, a fer-
ramenta reconhece objetos, imagens e textos 
no mundo físico e os anuncia em voz alta.

Isso, desde a identificação de embalagens 
de produtos alimentícios até a descrição 
de objetos e pessoas ao seu redor. O modo 
Documentos, que em 2020 foi introduzido 
ao recurso para capturar textos, agora 
também lê textos escritos à mão. Basta 
apontar a câmera do smartphone para uma 
anotação que o aplicativo faz a digitalização. 

Aplicativo Action Blocks ganha 
versão em português - Tarefas simples, 
como desbloquear um smartphone, fazer 
uma ligação ou mandar uma mensagem 
de texto podem ser um grande desafio. 
Para apoiar essas pessoas, o Google anun-
cia que o Action Blocks, aplicativo que 
busca oferecer uma melhor experiência 
digital para pessoas com deficiências 
intelectuais, passa a ter uma versão em 
português. 

Lançado em 2019, o aplicativo tem a 
função de facilitar o acesso e a realização 
de tarefas nos smartphones através de 
atalhos. O aplicativo reúne ícones perso-
nalizáveis na tela inicial, possibilitando 
a realização de uma ação em apenas 
uma etapa.

Como por exemplo, enviar uma mensa-
gem pré-definida para um familiar, iniciar 
uma chamada de vídeo com um amigo, to-
car música, ler as notícias do dia, procurar 
o episódio mais recente de seu programa 
favorito no YouTube - basta tocar em um 
bloco para acionar a ação correspondente. 
Saiba mais em (https://brasil.googleblog.
com/2021/09/construindo-um-android-
-mais-acessivel.html). 

avanço

desequilíbrio social 
O presidente do BNDES, Gustavo 

Montezano, disse ontem (28) que o 
país tem um enorme desafio pela frente: 
combater a desigualdade social agra-
vada pela pandemia. “Para as classes 
mais desenvolvidas, a crise já passou. 
Para quem é mais desfavorecido, a 
crise vai ser muito longa. Ela está 
aumentando ainda mais o desequilí-
brio social", afirmou ao indicar que o 
banco continua com disponibilidade de 
capital para financiar infraestrutura e 
desenvolvimento do Brasil. 
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