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No Brasil, o quadro de transformação digital tem avançado em um 
ritmo promissor, sob diversos aspectos. Tem se mostrado cada vez 
mais comum a presença de empresas disruptivas no mercado, visto 
o impacto que a presença tecnológica proporciona aos níveis de 
eficiência, competitividade e segurança. Hoje, contar com o suporte 
de soluções inovadoras é mais do que um investimento secundário, 
pelo contrário, surge como uma medida imprescindível para gestores 
preocupados com o sucesso de suas operações, independentemente 
do segmento ou o porte da organização.  

Os três pilares da RPA para a gestão corporativa

O preço-base do frete subiu cerca de 5,9% em outubro de 2021, 
segundo anúncio feito pela Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT). O reajuste foi diretamente influenciado pelos aumentos 
constantes do diesel. Porém, existem muitos outros fatores que 
influenciam no valor do frete, e cabe ao embarcador ter na “ponta 
do lápis” todas essas variáveis na hora de fechar um frete, pois um 
cálculo equivocado pode gerar prejuízos e perdas significativas para 
a empresa.  

Como calcular o valor do frete? Entenda todas  
as variáveis

Você precisa ter cuidado na hora de analisar os números, sabia? 
Repare nas questões abaixo: 1. O jornal da noite diz que a Bolsa 
estava em 100.000 pontos, mas caiu 10%. Pergunta: quantos % 
ela precisa subir para se recuperar? 2. O preço de um produto é 
$ 10,00, o seu custo é R$ 8,00, e suas vendas estão estacionadas 
250 unidades/mês. Para alavancar estas vendas para 400 unidades/
mês a área de Marketing está propondo uma promoção com 10% 
de desconto.  

Cuidado: os números podem te enganar!
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Negócios em Pauta

Aviação executiva cresceu em 2021
A pandemia criou novas formas de comportamento e con-

sumo na sociedade. Um setor que teve impacto positivo pelo 
crescimento da demanda por voos foi o da aviação executiva, 
onde o aumento do uso de jatos e helicópteros particulares 
subiu em meio ao isolamento social, e se mantém diante 
da nova rotina de executivos que migraram para o modelo 
híbrido de trabalho. Antes, os destinos de lazer eram con-
corridos nos fins de semana e feriados. Agora, destinos de 
helicóptero que partem para os condomínios de luxo do 
interior e litoral norte, como as praias de Juquehy/Baleia 
se tornaram rotineiros. Já no Rio de Janeiro, as rotas Angra 
dos Reis, Paraty e Búzios estão entre as mais procuradas, 
segundo apontam informações da Avantto, empresa líder 
no setor de compartilhamento de aeronaves.    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: avantto.com/reprodução
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Curso gratuito para desenvolvedores júnior

@Estão abertas as inscrições para o projeto Go!Dev, realizado pela 
idwall - referência de mercado em soluções integradas e inteligentes 

de onboarding digital - em parceria com a Gama Academy, escola espe-
cializada na formação de profissionais para o mercado digital. Gratuito e 
100% online, o curso será realizado de 21 de fevereiro a 01 de abril de 
2022 e pessoas de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. Ao todo, 
45 pessoas serão selecionadas para receber treinamento gratuito em 
linguagem IOS. Os candidatos que se destacarem receberão propostas 
para fazer parte do time da idwall. Guilherme Junqueira, CEO da Gama 
Academy, explica sobre os requisitos para a inscrição: “Os candidatos 
devem ter conhecimento básico em Swift e Lógica da Programação. No 
curso, eles irão desenvolver Hard Skills, com conteúdos práticos e teóri-
cos, e também terão capacitação técnica e comportamental, conhecidas 
como Soft Skills. Ambas são essenciais para qualquer profissional”. O 
Go!Dev será realizado de 21 de fevereiro a 01 de abril, com uma carga 
horária de 166 horas. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site 
até o dia 12 de janeiro.    Leia a coluna completa na página 2
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A Attri, consolidada entre 
as principais empresas de 
Tecnologia e Usabilidade do 
Brasil, separou seis estratégias 
de UX para melhorar e criar 
relacionamentos duradouros 
com seus clientes, levando em 
consideração os levantamentos 
desta última Black Friday, confira:

1. - Nunca parar de testar: - Tes-
tes de usabilidade com usuários são a 
principal maneira de saber o que está 
ou não funcionando em suas platafor-
mas e aplicativos. Apps mobile que 
travam, por exemplo, perdem usuários 
e também a possibilidade da retenção.

2. - Simplificar sites e aplicati-
vos - Ofereça uma interface simples 
que não sobrecarregue a jornada do 
consumidor com atributos em excesso. 
Mostrar tudo que sua marca pode é 
bastante tentador, mas até algo bom 
pode ser demais.

3. - Implemente UX Design - Mais 
de 75% dos consumidores julgam um 
site baseado apenas em estética. Então, 
limite o número de decisões do usuário 
através da psicologia, para que as de-
cisões sejam fáceis e rápidas; Quanto 
maior e mais próximo um elemento 
for, mais fácil e rápido é de clicá-lo. E 
saiba, clientes se lembram das infor-
mações em partes, o número máximo 
de objetos que uma pessoa é capaz de 
memorizar é sete.

4. - Guiar, ensinar e apoiar - Uma 
boa estratégia de UX contém sua parce-
la de ensinamentos e orientações, seja, 
um e-mail de boas-vindas introduzindo 

Experiência do Consumidor: retenção 
de clientes para as empresas de sucesso
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sua marca e plataformas aos usuários. 
Clientes aprendem a usar os produtos 
com a orientação da empresa. 

Além disso, é possível guiar e ensinar 
usuários dentro do aplicativo ou site, 
através das configurações iniciais, 
popovers e modals. Ao se antecipar 
e responder as questões do usuário, 
a empresa melhora sua UX, evitando 
frustrações e aumentando o nível de 
satisfação durante a jornada.

5. - Priorizar a acessibilidade - Um 
site muito complexo pode falhar ao car-
regar em determinados smartphones, 
sem contar situações envolvendo cone-
xões péssimas. Além disso, é importante 
desenvolver apps sabendo desde o início 
que haverá necessidade de descrições 
de fotos em áudio para cegos e legendas 
para surdos e pessoas com problemas 
de audição. Plataformas acessíveis são 
importantes na retenção de clientes

6. - Oferecer uma experiência de 
usuário inesquecível - Encantar clien-
tes é garantir a retenção deles. Uma 
estratégia de UX, do desenvolvimento 

ao design, passando pelo texto e con-
teúdo, tem o poder de fazer o usuário 
voltar para a plataforma buscando 
sempre ser surpreendido. Para reter 
os clientes, criar momentos que os 
recompensem é fundamental. 

E aqui não estamos falando de dinhei-
ro, mas dos elementos que causam boas 
emoções no usuário. É uma resposta 
diferente, uma descrição mais detalha-
da, um layout que converse com alguma 
promoção específica, são atributos que 
criam uma experiência positiva para o 
usuário. Afinal, a retenção de clientes 
é resultado de uma boa estratégia de 
UX e UI Design. 

Empresas que consideram o com-
portamento dos seus leads conseguem 
transformá-los em clientes, e no melhor 
dos cenários, também em fãs e divul-
gadores da marca, ou seja, os esforços 
dessas estratégias em eventos como a 
Black Friday, abre uma porta de entra-
da para novos consumidores e reforça 
uma boa experiência para quem já é 
cliente. - Fonte e mais informações: 
(https://attri.com.br/).

 AS COMPRAS OFFLINE NãO vãO SUMIR DO MAPA

PREvISõES PARA  
A EXPERIêNCIA DO 
CLIENTE NESTE ANO

    Leia na página 4

Número de empresas de TI dispara  
nos últimos anos

@De acordo com o Tech Report 2021, um estudo divulgado no final do 
ano passado pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) 

em parceria com a Neoway, o número de empresas do setor cresceu 
55% desde 2018. Hoje já são mais de 422 mil negócios nos segmentos 
de hardware, software e serviços, cerca de 85 mil foram fundados 
apenas em 2020. Em 2020, o faturamento do setor foi de 426 bilhões 
de reais, o equivalente a 5,6% do PIB Nacional. O estado de São Paulo 
movimentou sozinho 206 bilhões de reais, o que representa 48,4% do 
total do país, seguido pelo Rio de Janeiro com 10%, Minas Gerais com 
6,3% e Rio Grande do Sul com 5,4%.

Alistamento militar
Até o dia de 30 de junho, estão 

abertas as inscrições para o alistamento 
militar. Os jovens brasileiros do sexo 
masculino que completaram 18 anos 
em 2022 devem se inscrever por meio 
do site (https://alistamento.eb.mil.
br/). O alistamento militar é obriga-
tório. Para quem mora no exterior, 
é necessário ir até o consulado com 
certidão de nascimento, comprovante 
de residência e documento oficial com 
foto (ABr).
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