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Não é de hoje que os bancos digitais estão tomando espaço dos 
tradicionais e não precisamente porque nasceram digitais, mas porque 
encontraram uma maneira diferente de falar e fazer finanças. Por 
exemplo, hoje em dia, basta ter um smartphone para, em poucos 
minutos, solicitar a abertura de uma conta digital. Em alguns casos, 
com direito a cartão de débito, crédito e outros serviços.  

o que levar em consideração na hora de escolher um 
banco digital? 

O conceito de Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things) 
já é conhecido de muitas pessoas e se refere a objetos do cotidiano ou 
máquinas que estão conectados à internet e que compartilham infor-
mações entre si e com plataformas na nuvem. O que muitos não sabem, 
entretanto, é de que maneira esses equipamentos se conectam e se 
comunicam. A conectividade entre os dispositivos é um fator essencial 
para o desenvolvimento de uma economia 4.0. Afinal, ela abrange não 
só as smart tvs, lâmpadas e outros itens que utilizamos em casa, mas 
elementos de cidades inteligentes como ônibus e semáforos, máquinas in-
dustriais e agroindustriais, sistemas governamentais e de logística.  

modalidades de comunicação permitem que 
dispositivos ‘conversem’ entre si

Se perguntássemos se a senha do e-mail é compartilhada com outra 
pessoa, a grande maioria provavelmente diria "com certeza não!" No 
entanto, quando se trata de serviços como Netflix, Amazon Prime e 
Spotify, o compartilhamento de senha é bastante comum. A Eset, 
empresa líder em detecção proativa de ameaças, menciona que pode 
parecer algo inocente, mas quando as pessoas usam a mesma senha 
para acessar esses serviços em outras contas, aumenta o risco de uma 
conta ser comprometida.  

os riscos de compartilhar a senha da netflix
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negócios em pauta

itália e os anúncios sexistas nas ruas
O Parlamento da Itália aprovou uma medida que proíbe a divulgação 

em ruas e automóveis de anúncios publicitários com conteúdo sexista 
ou discriminatório. A medida está em um decreto-lei do governo de 
Mario Draghi. que recebeu o aval definitivo do Senado. A nova norma 
proíbe a veiculação em ruas e automóveis de qualquer forma de pu-
blicidade com "mensagens sexistas, violentas ou com estereótipos de 
gênero". Além disso, proíbe anúncios "lesivos às liberdades individuais, 
aos direitos civis e políticos, à crença religiosa ou ao pertencimento 
étnico, ou então discriminatórios com referência à orientação sexual, 
à identidade de gênero ou a habilidades físicas e psíquicas". A nova 
regra, no entanto, não prevê multas, apenas a remoção do anúncio 
ou do meio usado para veiculá-lo (ANSA).      leia a coluna 
completa na página 3
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abpip promove evento sobre saúde, meio  
ambiente e segurança na indústria de o&g

@A Associação dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás 
(ABPIP) vai promover a 1ª edição da SMS Week, uma semana de 

webinars voltada a assuntos relacionados aos temas de saúde, meio 
ambiente e segurança (SMS) no setor de petróleo e gás. O evento será 
realizado de forma virtual, entre os dias 16 e 18 de novembro, a partir 
das 18h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://
lnkd.in/d69RgEP9. A transmissão do evento será ao vivo, pelo canal do 
Youtube da associação. Serão três dias de apresentações e debates, com 
representantes de empresas independentes, órgãos reguladores e am-
bientais. Segundo o Secretário Executivo da Associação, Anabal Santos 
Jr., o objetivo do evento é disseminar informações sobre as ações das 
empresas independentes para construir uma uma indústria cada vez mais 
segura e sustentável. “A SMS Week vai proporcionar, ainda, o debate com 
órgãos reguladores e ambientais para compartilhar avanços e entraves 
com relação aos principais aspectos legais e regulatórios”, explicou.    leia a coluna completa na página 2

AI/ABPIP

mudanças 
sempre vêm 
em ciclos

Alessandro Saade

empreendedorismo
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a internet abriu uma enorme gama 
de possibilidades para quem deseja 
ampliar a visibilidade do negócio e 
romper as barreiras geográficas. 

a importância de utilizar sites de vendas 
de imóveis para anunciar e elevar o seu 

alcance, por exemplo, é imensa. Mas será 
que é possível aumentar a venda de imóveis 
pela internet? 

Boa parte do público consumidor está 
online — e praticamente todo dia, o dia 
todo. Os smartphones contribuem para 
que o acesso a sites, blogs e redes sociais 
seja fácil, ágil e intuitivo. Especialistas da 
inGaia , proptech que conecta imobiliárias 
e corretores de imóveis em todo o país, dão 
dicas de como aproveitar essas ferramentas 
e fazer as vendas crescerem. 

1. Site: a alma do seu negócio  - É no 
site que as pessoas buscam informações 
sobre seu negócio, os imóveis que você 
vende, as oportunidades de locação, as 
recomendações de outros clientes e o seu 
contato, é claro. Não pense que o consumi-
dor vai ligar de primeira. Ele vai querer ter 
o máximo de informação antes de qualquer 
contato pessoal. 

Usando o inGaia Imob, você terá um site 
imobiliário com a melhor tecnologia do 
mercado, desenvolvido para atrair clien-
tes e gerar resultado, além de um sistema 
completo para gerenciar seus negócios. 

2. E-mail marketing: quanto mais pró-
ximo, melhor - Comprar ou locar um imóvel 
é uma grande decisão, que, na maioria 
das vezes, envolve mais de uma pessoa, 
o que torna o ciclo de vendas um pouco 
maior. Mas não desanime. É essencial que 
você mantenha o contato com seus leads 
e acompanhe a evolução do processo de 
decisão, para ajudá-los no que for preciso. 

Para tanto, crie um fluxo de e-mails e 
envie conteúdos personalizados e segmen-
tados para nutrir seus leads e estimular o 
contato e a interação com eles. Coloque-

como dobrar a venda de imóveis pela internet
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-se à disposição para tirar dúvidas e seja 
ágil nas respostas, para não perder para a 
concorrência. 

3. Redes sociais: todo relacionamento 
precisa de contato - Aumentar a venda de 
imóveis na internet também fica bem mais 
fácil se você mantiver-se conectado com 
uma audiência qualificada por meio das 
redes sociais e tiver um público engajado. 
Sabe aqueles conteúdos do blog? 

Aproveite para compartilhá-los nas redes 
sociais e fomentar debates, dúvidas e com-
partilhamentos. Seja ativo nas principais 
redes em que seu público-alvo interage e 
esteja pronto para responder o mais rápido 
possível; afinal, agilidade é fundamental. A 
atenção ao lead vai se refletir em um cliente 
mais satisfeito. 

4. Links patrocinados: tiro certeiro 
para dobrar as vendas - Ao criar anúncios 
patrocinados, otimizá-los com técnicas de 
SEO e acompanhar a evolução das buscas 
das palavras-chave que melhor determinam 
os imóveis que você vende, você reduz o 
tempo de venda de um imóvel, pois aumen-
ta as chances e o tempo de um cliente em 
potencial encontrá-lo. 

Mas atenção: não fique apenas nos links 
patrocinados. Mescle as estratégias, a 
fim de ter um funil de vendas sempre em 
movimento e com boas oportunidades de 

negócios independente dos seus investi-
mentos, ok? 

5. Verificação de resultados: o que move 
o seu negócio - Verificar e analisar, de maneira 
constante, os resultados que você está obten-
do é uma maneira eficiente de aumentar a sua 
venda de imóveis pela internet. Por incrível 
que pareça, muitas empresas e profissionais 
não fazem isso da maneira adequada, dando 
espaço para falhas, erros e retrabalho. 

Contar com soluções digitais, como um 
sistema de gestão, que te entregam rela-
tórios de vendas e de comunicação, pode 
facilitar e trazer mais segurança para esse 
processo de análise, colaborando para 
decisões de negócio mais assertivas. 

Uma das melhores estratégias é avaliar 
o feedback dos clientes, utilizando isso 
para aprimorar os seus serviços e para 
ser mais preciso na captação da carteira 
de propriedades. Dependendo do retorno 
que você obtiver, pode ser interessante 
treinar melhor a equipe, pois funcionários 
bem-preparados podem fazer a diferença 
em um momento pós-crise. 

Em resumo, aumentar a venda de imóveis 
pela internet pode ser mais simples do 
que você imaginava, sobretudo utilizando 
técnicas e ferramentas que aumentam a 
presença virtual. - Fonte e mais informa-
ções: (https://www.ingaia.com.br/).

“autoconhecimento”

recua a produção industrial
A produção industrial caiu em nove 

dos 15 locais investigados pelo IBGE, 
com a redução de 0,4% registrada na 
passagem de agosto para setembro. A 
maior influência partiu de São Paulo, 
que responde por cerca de 34% da 
produção industrial do país. O setor 
de alimentos e, em menor escala, o 
de derivados do petróleo contribuíram 
para a queda de 1% na comparação 
com agosto. Com o resultado, o estado 
se encontra 1,4% abaixo do patamar 
pré-pandemia (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-perguntas-para-saber-se-o-negocio-esta-em-conformidade-com-a-lei/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/mudancas-sempre-vem-em-ciclos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/modalidades-de-comunicacao-permitem-que-dispositivos-conversem-entre-si/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-levar-em-consideracao-na-hora-de-escolher-um-banco-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-riscos-de-compartilhar-a-senha-da-netflix/

