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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.  

Crédito à mão acende alerta para 
superendividamento

Ter clientes satisfeitos sempre foi um dos objetivos de qualquer 
organização. Mas, antigamente, não se levava em conta que, quando 
se trata de pessoas, todo o cuidado e atenção ainda são poucos para 
mantê-las felizes e engajadas com sua marca, produto e serviço. An-
tes da tecnologia, existia um distanciamento entre as empresas e os 
clientes que dificultava qualquer comunicação, as únicas opções eram 
telefone e fax - meios nada ágeis e práticos, usados por todos, sem 
qualquer personalização ou diferenciação para se atingir qualidade no 
atendimento.  

Consumidor satisfeito é utopia?

Após as grandes mudanças que a pandemia trouxe ao mundo do 
trabalho, algumas tendências são unanimidade entre os especialistas 
na área. Entre elas, a principal dentro da estratégia de retenção e 
valorização das equipes talvez seja a de oferecer maior flexibilidade 
aos colaboradores. Nesse sentido, temos visto muitas empresas anun-
ciarem que a escolha pelo trabalho presencial ou remoto agora está 
nas mãos dos funcionários.  

esta é a nova realidade: o trabalho híbrido  
veio para ficar
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negócios em pauta

200 milhões de doses de vacinas
Considerada a 6ª maior empresa de carga aérea no mundo, a Turkish 

Cargo tem um papel fundamental no transporte e na distribuição de vacinas 
contra a Covid-19. A transportadora entregou mais de 200 milhões de 
doses de imunizantes até agora, o que representa cerca de 1.000 toneladas 
de vacinas. Foram realizados mais de 500 voos para destinos como São 
Paulo,  Roma, Copenhague, Beirute, Miami, Cidade do México, Belgrado e 
Baku. Além das 25 aeronaves da Turkish Cargo, cerca de 50 aeronaves da 
Turkish Airlines foram reconfiguradas para atender à demanda global de 
carga desde o início do processo de distribuição das vacinas. A companhia 
transportou sete tipos de vacinas, inclusive aquelas que necessitam de 
contêineres com sistema de resfriamento customizado (www.gvanoticias.
com).    Leia a coluna completa na página 3
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Webinar discute uma das carreiras mais 
promissoras e disputadas: o ethical Hacker

@Considerado o quinto país do mundo em ciberataques, atrás apenas 
dos EUA, Reino Unido, Alemanha e África do Sul, o Brasil acumula 

prejuízos em todos os setores. Só em 2021, e em todo planeta, os danos 
financeiros chegam a US$ 6 trilhões. Esses dados são da consultoria 
alemã, Roland Berger, revelando ainda que, só nos seis primeiros me-
ses deste ano, os casos já superaram o total de ocorrências de 2020. 
As empresas – principais alvos desse tipo de crime, estão de olho na 
formação dos “hackers do bem”, ou seja, profissionais indispensáveis 
da área da Tecnologia da Informação. Chamados de Ethical Hacker, os 
salários chegam a passar dos R$ 50 mil por mês, e a procura por esses 
talentos tem aumentado em todo mundo e, também, no Brasil. Diante 
dessa nova realidade, e com o objetivo de contribuir com dados e na 
profissionalização desses profissionais, a Elleve, fintech de crédito 
estudantil, em parceria com a Acadi-TI, escola especializada no desen-
volvimento de profissionais de tecnologia e TI, realiza webinar online e 
100% gratuito "Entenda como se tornar um Ethical Hacker reconhecido 
internacionalmente". na próxima segunda-feira (4), às 21h (https://
lp.elleve.com.br/webinar-acadiTI-ethical-hacker/#inscricao).    leia a coluna completa na página 2

https://lp.elleve.com.br/webinar-acadiTI-ethical-hacker/#inscricao

Como o “Grátis”  
pode impulsionar  
a sua empresa?  
(efeito preço Zero)

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha
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nos últimos anos, tem sido 
possível observar a entrada 
de uma grande quantidade de 
empresas à era digital. 

não por acaso, afinal as contribuições 
ligadas à automatização de processos 

são numerosas e justificam um investimen-
to conciso na inovação. 

O próprio conceito de Indústria 4.0, 
em que tendências tecnológicas acabam 
convertidas em práticas modernizadas no 
ambiente de trabalho, vai de encontro ao 
prestígio do assunto atualmente. Porém, é 
importante nos atentarmos que uma parce-
la considerável de organizações brasileiras 
ainda caminha a passos vagarosos para a 
automatização, por diversos motivos. 

O primeiro passo para reverter esse cenário 
é abordar o tema, com clareza e objetivida-
de. Sem dúvida, o avanço tecnológico é um 
movimento inevitável, capaz de impactar 
setores variados dentro de uma empresa. 
Portanto, o gestor deve compreender as 
razões e os meios de se transformar a rea-
lidade operacional por meio da Inteligência 
Artificial (IA) e suas vertentes.

 
O que significa se enquadrar à Quarta 

Revolução Industrial? - Em resumo, 
participar do fenômeno 4.0 é reunir práticas 
avançadas de conectividade e digitalização 
em prol de resultados melhores, sob espec-
tros variados, a exemplo de modelos pro-
dutivos, de gestão e prestação de serviços. 

Geralmente, para organizações com 
pouca expertise no tema, é natural que 
se identifique dificuldades para abraçar 
novos sistemas digitais. Isso não deve ser 
encarado como um empecilho irreversível, 
afinal, existem empresas no mercado que 
atuam diretamente na implementação de 
ferramentas inovadoras, orientadas ao 
suporte de especialistas e uma estrutura 
de TI consolidada.

indústria 4.0: por que construir uma 
empresa orientada à inovação?
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Mais do que um investimento secundário, 
contar com a participação da tecnologia no 
dia a dia das operações é um diferencial 
competitivo que não deve ser descartado. 
Ganhos de cibersegurança, eficiência e 
agilidade são alguns exemplos do quão 
relevante a automação de processos pode 
se mostrar a companhias de tamanhos e 
segmentos diversificados.

 
Dessa forma, enquadrar as atividades 

internas dentro do que entendemos por 
Indústria 4.0 vai além de uma tendência 
passageira ou até mesmo opcional, trata-se 
de uma medida praticamente obrigatória 
para os que buscam alavancar seus níveis 
competitivos, ante um mercado dinâmico 
e exigente quanto à maturidade digital das 
organizações.

 
Presença tecnológica beneficia gover-

nança como um todo - Com a automati-
zação de etapas operacionais repetitivas 
e padronizadas, o gestor poderá redire-
cionar seus profissionais para finalida-
des mais estratégicas, que os desafiem 
e estimulem o engajamento de todos. 
Isso posto, será possível construir um 
plano de fundo seguro e ágil para que as 
pessoas, maiores protagonistas do meio 
empresarial, priorizem suas principais 
capacitações, deixando tarefas exausti-
vas a cargo da máquina.

Outra influência extremamente positiva 
recai sobre o uso e armazenamento dos 
dados. Além de garantir que esses mate-
riais estarão depositados em um ambiente 
funcional e com um alto nível de segurança 
digital, os insights extraídos com base nas 
informações coletadas poderão servir de 
parâmetro para melhores decisões, reduzin-
do a ocorrência de iniciativas equivocadas. 

Não seria nenhum exagero afirmar que 
esse poder analítico, se empregado após 
um diagnóstico preciso sobre as deman-
das mais urgentes da empresa, terá todas 
as condições de indicar os métodos de 
trabalho mais promissores, bem como 
as metodologias mais adequadas para se 
construir vínculos com os clientes.

 
Para concluir, complementando a resposta 

à pergunta que intitula o artigo, entendo que 
a Indústria 4.0 nunca esteve tão presente 
em nossa sociedade e, especialmente, no 
âmbito corporativo. Apesar da complexi-
dade do assunto, a missão de reformular 
processos e atingir uma nova perspectiva 
estratégica está ao alcance de líderes e 
gestores brasileiros, que poderão colocar 
seus respectivos negócios em um patamar 
bem-vindo de aprimoramento contínuo.

 
(Fonte: Cleber Muramoto é Head de Pesquisa e 

Desenvolvimento na Nextcode. Possui Doutorado 
em Teorias de Gauge e experiência na área de TI 

(www.nxcd.com.br).

CresCimentO sustentável

setor de serviços 
O Índice de Confiança de Serviços, do 

Ibre/FGV, caiu dois pontos em setem-
bro, para 97,3 pontos, interrompendo a 
sequência de cinco altas consecutivas. 
Em médias móveis trimestrais, o índice 
ainda manteve o resultado positivo, 
avançando 1,2 ponto. Segundo o eco-
nomista Rodolpho Tobler, o resultado 
ainda não parece sugerir uma reversão 
da tendência positiva, mas demonstra 
que os empresários ligaram o sinal de 
alerta (ABr).
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