
Como a senha geralmente é a única coisa entre um cibercriminoso 
e os dados pessoais e financeiros, os criminosos visam roubar ou des-
criptografar esses logins. Uma pessoa tem em média 100 credenciais de 
login para lembrar, e isso tem aumentado nos últimos anos. Portanto, 
não é de admirar que os caminhos mais curtos sejam escolhidos e a 
segurança seja prejudicada como resultado.   
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Quando você ouve a expressão “marketing moderno”, pensa em mídia 
digital, aplicativos inovadores e campanhas compartilhadas em múlti-
plos canais?  O marketing moderno omnichannel vai muito além, pois 
aproveita os recursos do negócio para fornecer a melhor experiência 
ao cliente, impulsionando o crescimento e a lucratividade. Embora boa 
parte dos líderes não tenha clareza sobre o que isto significa, o marketing 
precisa se modernizar. Nesta jornada, evitar a adoção de iniciativas ao 
sabor dos modismos previne a frustração que advém de resultados não 
concretizados. Em uma transformação tangível, os colaboradores devem 
assumir uma nova mentalidade de gestão e decisão.  

Marketing moderno: agregando valor 
na coleta de dados

A introdução da inteligência artificial (IA) na produção geral-
mente falha durante a transição da prova de conceito (PoC) para 
a operação regular. Isso só pode ser evitado com uma abordagem 
holística que leve em consideração todo o espectro de dependên-
cias comerciais, técnicas e organizacionais. Vamos considerar 
uma empresa metalúrgica cujos processos são altamente auto-
matizados.   

Inteligência artificial: prova de conceito é 
apenas a ponta do iceberg

Jirsak_CANVA

News@TI

TOPdesk explica em evento online e gratuito 
as sete principais tendências de TI

@A TOPdesk, especialista em soluções de service desk para ITSM e 
ESM, promove no dia 24 de fevereiro (das 10h às 11h), evento online 

e gratuito sobre as sete principais tendências de TI para 2022. De acordo 
com pesquisa da International Data Corporation (IDC), a transformação 
digital está cada vez mais se acelerando nos negócios, com taxa anual de 
crescimento de investimentos na ordem de 15,5%. Outro estudo, desta 
vez da Dell Technologies, mostra que, em 2020, 87,5% das empresas 
instaladas no Brasil trouxeram alguma mudança voltada à transformação 
digital, índice acima da média mundial de 80%. “Depois da rápida trans-
formação digital, em 2020 e 2021, este ano é de consolidação de algumas 
tecnologias, já que num primeiro momento foi tudo feito às pressas. 
Vamos falar sobre o que veio para ficar, como a segurança dos dados e a 
conectividade”, explica Carla Gall, líder de marketing da TOPdesk que 
participará do painel do evento acompanhada de Aline Schmidt, office sales 
e Vitor Marabeli, consultor de implementação (https://page.topdesk.com/
pt-br/webinar-tendencias-de-tecnologia-2022?utm_source=social&utm_
campaign=br-webinar-tendencias-assessoria&utm_id=assessoria).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução:https://page.topdesk.com/pt-br/ 
webinar-tendencias-de-tecnologia-2022?

Os objetivos não 
são atingidos 
sozinhos!

Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 4

Temos visto que o cliente está 
cada dia mais exigente e as 
empresas começam a despertar 
para o valor e potencial da 
diferenciação pelo cuidado com 
seu pós-vendas. Além do que, fica 
cada vez mais claro que ninguém 
gosta de comprar de alguém que 
o trata mal ou que não atenda 
as nossas expectativas, não é 
mesmo? 

Mesmo diante disso, apenas dois 
terços das empresas têm declarado 

investir na experiência do cliente. 

Mas isso tem um fator histórico: desde 
os primórdios do capitalismo, a razão da 
constituição de uma empresa era criar 
um bom produto para ser vendido e, 
por muito tempo, as companhias foram 
sendo desenvolvidas em volta do produto 
que até então era o centro da atenção 
do negócio. 

Com o passar do tempo as coisas foram 
mudando, o mercado se transformou, o 
cliente mudou (e muito!) e começou a 
analisar outros atributos, que não apenas 
o produto, como seu preço e qualidade, 
para tomar a decisão de compra.

Em uma pesquisa da PwC, empresa de 
consultoria e auditoria, 84% das pessoas 
disseram que a experiência é tão impor-
tante quanto o produto a ser adquirido. 
Dito isso, empresas que até então esta-
vam 100% empenhadas em oferecer o 
melhor produto, tiveram que começar a 
dividir sua atenção em oferecer uma jor-
nada impactante positivamente, desde a 
realização da compra até o seu pós-venda.

Cada vez mais a experiência de compra 
vem sendo olhada detalhadamente pelas 
áreas de marketing e vendas como opor-

O pós-venda é o início da 
próxima compra
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tunidades de diferenciação na venda. 
Muitas tecnologias veem surgindo - como 
provadores virtuais, produtos “materia-
lizados” no ambiente físico por meio da 
realidade aumentada, integrações entre 
plataformas, omnicanalidade, liveshops, 
etc. Mas a minha provocação é: quais ini-
ciativas estão sendo realmente utilizadas 
no pós-venda? 

Não é a implantação de tecnologias 
que nos distanciam do contato com o 
cliente, o atendimento automático não 
vai garantir uma boa experiência no pós 
compra, pois ela é fundamentalmente 
humana. Essa última etapa é o momento 
que a marca tem para mostrar a verdade 
do que foi anunciado antes mesmo de 
iniciar o seu atendimento, onde vai ditar 
o quanto esse cliente está disposto a 
comprar novamente e recomendar o seu 
produto ou serviço. 

Por este motivo, a diferenciação da 
marca do futuro está aí, na forma como 
a empresa realmente se mostra, por meio 
das suas ações e interações com seus 
clientes, o quanto ela verdadeiramente 
se importa e cria conexão. É quando ela 

mostra a sua essência, sem rodeio nem 
máscaras.

As empresas que desejam, de fato, 
prosperar e ir mais longe, precisam 
imediatamente incluir nos seus objeti-
vos a experiência do cliente e o colocar 
no centro do negócio. Somente assim, 
será possível gerar um planejamento 
estratégico que seja aplicado desde as 
suas lideranças e, consequentemente, 
para toda a empresa, fazendo parte da 
cultura da organização. 

Em outras palavras, as empresas 
precisam olhar para o seu público em 
primeiro lugar, de cima para baixo e de 
dentro para fora. Que se comece fazendo 
o básico, tratando as dores latentes de 
seus clientes, mas principalmente no 
seu pós-venda.

 
Garanta um atendimento rápido, 

eficiente e humano, e se fizer isso com 
excelência, a empresa estará à frente de 
muitas que estão no mercado. 

É preciso gerar encantamento nos clientes e, daí em diante, ter a certeza 
do início de uma próxima compra ou da geração de recomendações. Fica 

a dica e invista no seu cliente, ele é a sua melhor propaganda!

UE anuncia plano bilionário de comunicação
A Comissão Europeia anunciou um projeto bilionário de comunicações 

via satélite para permitir que o bloco permaneça conectado, reduza sua 
dependência de empresas estrangeiras e possa concorrer com outras 
potências deste setor, como Estados Unidos, China e Rússia. O plano é 
operar um sistema espacial de conectividade bastante avançado, além de 
fornecer uma maior segurança cibernética e combater possíveis ameaças 
eletromagnéticas. A iniciativa deverá aumentar a força da indústria espa-
cial do bloco, contribuindo também para a criação de diversos empregos 
adicionais, que trarão efeitos positivos na economia. O custo de seis bilhões 
de euros deverá ser financiado por 2,4 bilhões de euros da União Europeia 
entre os anos de 2022 e 2027. O projeto também deverá contar com o 
apoio financeiro de nações do bloco, da Agência Espacial Europeia e de 
investimentos privados, e os primeiros serviços entram em funcionamento 
até 2025 (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: ANSA

pERDAs glObAIs pODEM ChEgAR A Us$ 6 TRIlhõEs

CIbERsEgURANçA: 
TENDêNCIAs pARA 
pROTEgER As 
EMpREsAs

    Leia na página 4

Comprovantes para IR
As empresas e instituições finan-

ceiras têm até o próximo dia 28 para 
enviar aos contribuintes os compro-
vantes de rendimentos referentes ao 
ano passado. Os informes são usados 
para o preenchimento da declaração 
do IRPF 2022, cujo prazo de entrega 
está previsto para começar em 2 de 
março. O calendário de entrega da 
declaração deste ano será divulgado 
pela Receita nos próximos dias.
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