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Asas para os 
profissionais de 

marketing

Todos os dias, as 
equipes de marketing 
são pressionadas a 
apresentar novas 
ideias para atingir os 
objetivos de negócio de 
determinada empresa 

Os esforços são varia-
dos: novas campa-
nhas, landing pages 

inovadoras, novas áreas no 
canal digital, reestruturação 
de menus e layouts dos 
canais já existentes.E no 
final do dia, os times sabem 
que o timing é crítico para o 
sucesso. Muitas vezes, não 
há tempo para esperar a 
área de TI fazer as mudan-
ças necessárias e esperar o 
deploy no final da semana. 

Sendo assim, cada vez 
mais os times de marketing 
precisam adotar tecnologias 
que permitam velocidade 
nas transformações exigi-
das pelo mercado atual-
mente - soluções que ajam 
tempo real, sem a necessi-
dade da TI. Uma pesquisa 
realizada pela Adobe Ex-
perience Cloud, chamada 
Digital Trends Report 2022, 
posicionou a agilidade, a 
confiança e a personalização 
como fundamentais para o 
Marketing este ano. 

A pesquisa, realizada 
junto com a eConsultancy, 
entrevistou cerca de 10 mil 
profissionais, consultores e 
líderes de marketing e TI, 
para entender onde eles 
concentrarão esforços para 
se manterem competitivos 
em 2022. Dos executivos 
entrevistados, 87% acre-
ditam que as expectativas 
dos clientes foram refeitas 
digitalmente e que o sucesso 
da empresa é definido pela 
capacidade de resposta às 
mudanças. 

Isso pode ser comprovado 
pela nova forma de fazer 
negócios: 75% das empresas 
relatam um aumento no uso 
de canais digitais por clien-
tes. Isso reforça ainda mais a 
necessidade de contar com 
tecnologias implementadas 
na área de marketing digi-
tal - um setor ocupado por 
pessoas de perfil criativo, 
autêntico e sempre disposto 
a gerar insights voltados 
para a transformação. 

Por natureza, são mentes 
capazes de criar soluções 
originais, abertas à inovação 
e a novas possibilidades. Por 
isso, precisam de asas para 
voar e dar forma à imagina-
ção orientada ao negócio. 

Selecionar a tecnologia para 
atender a necessidade deste 
setor é uma das etapas mais 
difíceis. 

Em minha opinião, é im-
portante a liberdade que 
os times têm para fazer as 
mudanças necessárias e 
agilidade que está sendo 
oferecida para atender o 
tempo necessário para evo-
luções. Além disso, é preciso 
considerar a flexibilidade da 
plataforma; ela necessita 
garantir que a criatividade 
dos profissionais seja pre-
servada, acima de tudo. 
Outro ponto importante 
está relacionado à robustez 
da plataforma. Ela precisa 
dar suporte às mudanças 
realizadas pelo marketing, 
e não dificultá-las. 

Fundamental também é 
ter segurança para garantir 
que a solução não vai ser 
invadida, ao mesmo tempo 
em que mantém uma boa 
performance. De acordo 
com o mesmo estudo men-
cionado acima, Os entrevis-
tados classificaram a falta de 
integração entre sistemas 
de tecnologia, problemas de 
fluxo de trabalho e falta de 
habilidades digitais como as 
principais barreiras internas 
para oferecer excelentes 
experiências ao cliente. 

Cerca de 59% dos líderes 
digitais estão investindo em 
talentos e treinamento para 
tornar suas equipes mais 
produtivas. Outro dado inte-
ressante é que mais de 50% 
dos executivos aumentaram 
seus investimentos em pla-
taformas que capacitam as 
equipes para atender clien-
tes no complexo ambiente 
omnichannel de hoje. 

As tecnologias voltadas 
para a criação de melho-
res experiências para os 
usuários estão entre suas 
principais prioridades de 
gastos para 2022. Muitas das 
ideias apresentadas pelos 
times de marketing digital 
podem chegar a resultados 
excelentes, outras nem 
tanto. Mas o fato é que é 
fundamental experimentar 
constantemente para con-
seguir fazer das hipóteses 
nos canais digitais verdadei-
ros casos de sucesso. 

Só que a decisão de fazer 
algo que seja realmente po-
sitivo para o cliente depen-
de de escolhas assertivas 
que só podem ser baseadas 
em dados e tecnologia. Sem 
eles, tudo fica mais difícil.

(*) - É CEO da Lumis 
(https://www.lumis.com.br/).

Kishnan Nedungadi (*)

A tecnologia tornou-se grande aliada de diversos setores 
do dia a dia. Através de suas ferramentas inovadoras a 
educação encontrou a possibilidade de tornar a sala de 
aula mais interativa e dinâmica. Chamado de “Educação 
5.0”, o conceito ganha força no setor e tem como missão 
preparar os alunos para o mercado de trabalho e impul-
sionar o protagonismo, a comunicação e o relacionamento 
interpessoal, trabalho em equipe, empatia e resiliência 
aos alunos.

Para o empreendedor e CEO do aplicativo de reforço 
escolar TutorMundi, Raphael Coelho, o novo conceito vai 
além e apresenta uma proposta capaz de unir conhecimento 
digital às demais habilidades humanas. “A educação 5.0 
tem como objetivo criar pessoas inteligentes emocional-
mente e capazes de fazer da transformação digital uma 
ferramenta para a transformação social”, explica.

A partir dessa nova mentalidade, a expectativa é de 
que a escola se afaste um pouco da sua imagem recente 
de funcionar quase que exclusivamente como um curso 
preparatório para vestibulares e volte a ter a sua identifi-
cação voltada como um auxiliar importante na formação 
do indivíduo, através de um processo de aprendizagem 
mais humanizado. 

“Na era dos nativos digitais, é comum que cada vez mais 
a tecnologia faça parte da rotina escolar dos estudantes, 
não apenas pela melhora no processo de aprendizagem, 
mas também porque a capacidade de adaptação a essas 
ferramentas [tecnológicas] é mais rápida”, comenta Ra-
phael. O papel fundamental da tecnologia na educação 5.0 
coloca as edtechs como protagonistas nesse movimento. 

Responsáveis por conseguir implementar de maneira 
competente essas ferramentas tecnológicas ao ensino, 
as soluções desenvolvidas por essas startups são cruciais 
para a boa aplicação desse novo conceito, porque fornecem 
os instrumentos necessários para dinamizar e otimizar o 
ensino em sala de aula. Uma das edtechs que tem feito 
um trabalho importante nesse sentido é o TutorMundi. 

Pioneira no mercado nacional, a empresa possui uma 

Na era dos nativos digitais, é comum que cada vez mais a 
tecnologia faça parte da rotina escolar dos estudantes.

Quando falamos do 
mercado de proxi-
midade, que engloba 

os micromercados, lavan-
derias autônomas e tam-
bém vending machines, é 
muito importante conhecer 
o cliente e também as pre-
ferências dele. As empresas 
têm enviado pesquisas de 
satisfação para os clientes, 
que nem sempre levam essa 
oportunidade a sério. 

Luiz Silva, coordenador 
de Suporte Técnico da 
VMtecnologia, empresa que 
cria sistemas de autoaten-
dimento, explica porque 
é importante começar a 
responder as pesquisas que 
recebe e, também, aplicar 
uma com seus clientes. “A 
pesquisa de satisfação é 
muito importante para que 
possamos entender como 
os nossos clientes se sen-
tem em relação ao nosso 
atendimento, e quais são 
os pontos que precisamos 
melhorar continuamente. 
Só assim podemos garantir 
uma excelência em atendi-
mento e que ele realmente 
supra às necessidades de 
cada um”.

Inclusive, por meio das 
pesquisas de satisfação, 
é possível identificar com 
mais precisão se há gargalos 
no processo e implementar 
ações com mais agilidade 
para resolver os problemas 
levantados pelos clientes. 
Separamos alguns pontos 
importantes que você pode 

Como pesquisas de satisfação 
podem melhorar seu negócio?

A pesquisa de satisfação é uma forma de entender como o cliente se sente em relação ao atendimento, 
e quais são os pontos que precisam ser melhorados

aproveite para per-
guntar sobre aspectos 
que você não consegue 
acompanhar com faci-
lidade, por exemplo, se 
a limpeza está em dia, a 
disposição dos móveis 
ou até a frequência de 
abastecimento. Bus-
que dar abertura para 
que o consumidor con-
verse com você sobre 
melhorias.

 5) Como aplicar a pes-
quisa? - Não precisa 
se preocupar com pes-
quisas e metodologias 
complexas de pesqui-
sas de satisfação. O 
mais importante é abrir 
um canal de conversa 
com seu cliente, que 
pode ser, por exemplo, 
colocar um cartaz no 
PDV, com um QRcode 
que leve ao questio-
nário. Ou até disponi-
bilizar uma urna para 
as sugestões. Mais 
importante do que o 
método, é se compro-
meter com a opinião 
do consumidor.

De nada adianta receber 
feedback e não agir sobre 
ele. Seu cliente quer se 
sentir ouvido e depois ver 
as mudanças e melhorias 
que sugeriu. Quando ele se 
sente ouvido, percebe que é 
valorizado e isso faz toda a 
diferença. - Fonte e mais in-
formações, acesse: (https://
www.vmtecnologia.io/).

descobrir com uma pesquisa 
de satisfação: 
 1) O nível de satisfação 

do seu cliente - O 
segmento da sua em-
presa pode variar, mas 
uma coisa é sempre 
principal e essencial: 
o cliente. Entender o 
quão satisfeito o con-
sumidor está faz toda 
a diferença e pode 
dar pistas importan-
tes para identificar os 
pontos fortes e os de 
melhoria do seu negó-
cio. 

 2) Preferências de com-
pra e atendimento - 
Tendemos a acreditar 
que acertamos 100% 
nos métodos e proces-
sos que escolhemos 
para nossa empresa, 
mas as pesquisas exis-
tem justamente para 
validar nossas ideias e 

contribuir para que os 
processos sejam aper-
feiçoados. A pesquisa 
de satisfação é uma 
fonte de dados reais 
muito valiosa. 

 3) Imagine - Seu aten-
dimento é feito sem-
pre por telefone, mas 
com uma pesquisa, 
pode descobrir que o 
seu cliente prefere se 
comunicar por Whats-
App. Esse detalhe, de 
entender qual é o meio 
de comunicação que 
o cliente acredita ser 
mais eficaz, tem grande 
impacto no dia a dia 
dele.

 4) Manutenção do Pon-
to de venda - O au-
toatendimento deixa 
seu cliente comandar 
a jornada de compra, 
certo? Mas a ideia não é 
abandoná-lo. Por isso, 

A pesquisa permite entender como os nossos clientes se sentem 
em relação ao nosso atendimento.
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Edtechs são protagonistas 
na revolução da aprendizagem

plataforma de reforço escolar por meio de tutoria online, em 
que o aluno entra em contato com o tutor no momento em 
que surge uma dúvida ou dificuldade em algum exercício. 

A companhia contribui com o desenvolvimento pe-
dagógico de estudantes de todo o Brasil uma vez que é 
capaz de conectar em tempo real alunos dos anos finais 
do ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibulares 
com os melhores universitários do país, para auxiliar em 
exercícios e tirar dúvidas de tarefas escolares.

“Por pautar-se nas metodologias ativas e com foco no 
ensino personalizado, o TutorMundi promove o desenvol-
vimento de cada aluno respeitando sua individualidade, 
ressaltando seu potencial e preenchendo as lacunas de 
aprendizagem, além de contribuir para o aumento de sua 
autoestima e confiança nos estudos.

Em suma, é necessário dizer ainda que esse novo mo-
delo de educação atua como complemento ao método 
“tradicional” e não o anula, mas sim potencializa as ca-
pacidades de cada aluno. “A educação 5.0 é considerada 
uma evolução, com o intuito de estimular os alunos para 
que tenham um aprendizado mais interativo, humanizado 
e com foco mais diversificado”, finaliza Raphael. - Outras 
informações: (https://tutormundi.com/).
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A falta de profissionais de TI 
no mercado brasileiro é uma 
realidade que preocupa todas 
as empresas do setor. De acordo 
com a Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) e de Tec-
nologias Digitais (Brascomm), 
o déficit desses profissionais 
deve chegar a 797 mil até 2025. 

Os números são surpreenden-
tes e trazem à tona um cenário 
que precisa de atenção para 
uma construção conjunta de 
soluções. Algumas empresas 
têm se movimentado nesse sen-

tido, buscando contribuir com a 
formação de mão de obra quali-
ficada, o que é bom para quem 
precisa contratar e também para 
quem busca aproveitar esse 
boom de oportunidades de tra-
balho no mercado de tecnologia.

A keeggo, parceira de empre-
sas e startups na transformação 
digital das organizações, levan-
do em conta valores fortemen-
te presentes em sua cultura, 
como diversidade e inclusão, 
está patrocinando uma dessas 
iniciativas: o Programadores 
do Amanhã. Em sua segunda 

edição, o programa é voltado 
a estudantes negros e pardos, 
prestes a terminar o ensino 
médio em escolas públicas.

Eles recebem a oportunidade 
de aprender programação e me-
todologias ágeis, com mentoria 
individual para desenvolver 
habilidades para o mercado de 
trabalho, além de acesso a curso 
de inglês e acompanhamento psi-
cológico. O patrocínio da keeggo 
é responsável por 25% dos 60 
alunos desta segunda edição.

“Quando saem do ensino mé-
dio, muitos estudantes ainda não 

sabem o que vão fazer depois, 
a nossa ação traz condições 
dessas pessoas ingressarem em 
uma melhor posição no mercado 
de trabalho. Ao impactar esse 
aluno, impactamos também a 
família dele e outras pessoas da 
comunidade”, destaca Amanda 
Diaz, Diretora de Cultura da 
keeggo. 

Amanda ressalta que o pro-
grama não tem como objetivo 
principal formar mão de obra 
para contratação na própria em-
presa, mas sim contribuir com 
a capacitação de profissionais 

para a sociedade e auxiliar no 
desenvolvimento e realização 
desses estudantes.

“O propósito principal é fazer 
a nossa parte, aquilo que está 
ao nosso alcance, dentro do que 
entendemos como responsabili-
dade social das empresas. Logi-
camente que, se identificarmos 
um estudante que tenha um fit 
com a keeggo, havendo vagas, 
a contratação é uma possibili-
dade, mas esse não é o intuito 
principal da ação”. - Fonte e 
outras informações: (https://
keeggo.com/).

Déficit de profissionais de TI leva empresa a investir em capacitação


