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Experiência sem vendedor 
aumenta vendas 

e acelera negócios

Com faturamento 
em alta e mercado 
em ascensão, os 
canais digitais vêm 
transformando as 
experiências de 
compra e venda

E as estratégias utiliza-
das têm dado certo, 
visto que o e-com-

merce brasileiro teve alta 
de 48,4% em 2021. Além da 
aceleração digital ocasiona-
da pela pandemia do novo 
Coronavírus e suas varian-
tes, outro ponto contribuiu 
para isso: a preferência dos 
compradores.

Segundo levantamento 
feito pelo Gartner, 33% de 
todos os clientes desejam 
uma experiência de vendas 
sem vendedor. Vale dizer 
que a geração do milênio, ou 
seja, os nascidos entre 1980 
e 1995, fazem com que esse 
número seja ainda maior, 
44%. A pesquisa também 
prevê que um aumento 
exponencial nas interações 
digitais derrube modelos 
de vendas tradicionais nos 
próximos anos.

Na prática, o estudo Futu-
re of Sales da Gartner men-
sura que 80% das interações 
de vendas B2B entre forne-
cedores e os compradores 
ocorrerão em canais digitais 
em 2025. Envolver, interagir 
e negociar são pilares que 
sustentarão lojas físicas e 
o varejo em geral. 

Porém, a venda virtual por 
meio de canais digitais não 
é tendência, é a realidade, 
especialmente no ecom-
merce B2B, onde os clientes 
possuem CNPJ. 

A pergunta de ouro dian-
te desse cenário é uma só: 
como se manter competitivo 
em meio a tanta concor-
rência? 

A resposta é uma só: 
oferecer uma experiência 
intuitiva, rápida e muito 
simples. No entanto, para 
oferecer uma experiência 
intuitiva, rápida e muito 
simples é preciso gerenciar 
com excelência todas as 
etapas que antecedem o 
clique final. 

Isso significa gerenciar 
transações e acompanhar 
os resultados através de 
um dashboard completo, 
que facilite as decisões e 
torne-as mais assertivas. 
Sem recursos especializa-
dos e ferramentas robustas 
muito dificilmente haverá 
resultado. 

Além disso, a infraestrutu-
ra adequada é quem poderá 
oferecer rapidez e maior 
desempenho ao canal. 

Datacenters de alta dis-
ponibilidade e escaláveis 
visando a performance, 
segurança e tranquilidade 
da operação também são de-
cisivos. Com investimento 
em tecnologia e inovação, é 
possível acompanhar a maré 
positiva do e-commerce, 
aumentando faturamento, 
reduzindo custos e otimi-
zando processos. 

Para o cliente - que já 
decidiu o que prefere - e 
para o empresário - que já 
entendeu isso -, chegar em 
todos os lugares, inclusive 
onde a força comercial não 
alcança, é garantia de voos 
cada vez mais altos. 
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tuita no formato hackathon. Neste ano, a instituição visa gerar novas 
experiências aos participantes, a fim de estimulá-los a criar soluções 
que fomentem a Sustentabilidade e Gestão Pública Compartilhada. 
Podem participar os que estejam matriculadas ou que já concluíram o 
ensino médio, assim como aqueles que estão matriculados ou que já se 
formaram no ensino superior. Além de dar aos competidores a oportu-
nidade de expandir seus conhecimentos e compartilhar experiências. 
O evento é um espaço de fomento à inovação e desenvolvimento de 
projetos que contribuam diretamente para um progresso social, eco-
nômico e ambiental. Inscrições: (https://educacao.santamarcelina.org.
br/hackfasmtech#rd-section-l5jy9uar).

E - Floricultura Nacional 
Os interessados em participar, de forma presencial ou online, do 11º 
Seminário Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) já podem fazer 
a inscrição no site da instituição (www.ibraflor.com.br), que é gratuita 
para associados e na forma remota para todos. Para não sócios na forma 
presencial a inscrição custa R$ 180,00. São disponibilizadas 350 vagas 
físicas. O evento será realizado no dia 25 de agosto, das 8h às 18h, na 
Cooperativa Veiling Holambra. No evento, o diretor de Comunicação e 
Marketing do Ibraflor, Renato Opitz, apresentará a atualização de in-
formações sobre o setor da floricultura brasileira obtidos por meio dos 
diagnósticos elaborados pelo CEPEA – Centro de Estudos em Economia 
Aplicada da Esalq/USP.

F - Crédito pelo WhatsApp
Já foram contratados mais de R$ 10 milhões em crédito pessoal pelo 
WhatsApp, com uma jornada de contratação inteiramente dentro da 
conversa com o assistente virtual do Banco do Brasil. Além disso, 74% 
dessas contratações foram realizadas por clientes que não haviam contra-
tado crédito com o BB. Desde o lançamento, o Banco vem aprimorando 
o uso da inteligência analítica e abordagem ao cliente, que têm resultado 
em aumento na quantidade dos desembolsos. O BB é o único Banco a 
ofertar ao cliente a jornada completa de contratação de crédito dentro 
do próprio WhatsApp.

G - Meio Ambiente 
Profissionais da área tecnológica, personalidades, entidades, insti-
tuições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas e proprieda-

A - Monkeypox Virus 
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da Comissão 
Pró-Primatas Paulistas, informa que o Monkeypox virus, embora seja 
conhecido por causar a “varíola do macaco”, é um vírus que infectou 
roedores na África; os macacos, assim como o homem, são hospedeiros 
acidentais. Apesar do vírus receber essa nomenclatura, o mesmo não 
tem a participação dos primatas na transmissão para as pessoas. Todos 
os casos identificados no mundo foram atribuídos à contaminação por 
transmissão entre humanos. O alerta é importante para que a população 
tenha consciência de que a espécie não é responsável pela existência 
do vírus e não deve sofrer nenhuma retaliação. Saiba mais em: (https://
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/proprimatas/).

B - Transformação Social
A Natural One, empresa líder no segmento de sucos naturais no Brasil 
– promove a segunda edição do Coletivo Natural, premiação que busca 
impulsionar a cultura do empreendedorismo nacional por meio da sus-
tentabilidade, atuando como um catalizador digital de ideias inovadoras 
pautadas pela criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação 
social. As inscrições devem ser feitas pelo site (www.coletivonaturalone.
com.br). Além de incentivar financeiramente os três projetos vencedores, 
com um total de R$ 90mil (R$30 mil para cada), a empresa contemplará 
os ganhadores com um live coaching com mentoria exclusiva.  

C - Flores & Frutas
Os últimos meses exigiram muita capacidade de adaptação e resposta 
da indústria de flores, frutas, legumes e verduras (FFLV). O setor foi 
impactado por fenômenos climáticos, escassez e aumentos nos preços 
de insumos e dificuldades logísticas, entre outros fatores. Os players 
dessa indústria, agora, poderão voltar a se atualizar sobre desafios e 
oportunidades no único evento do país especializado na cadeia de for-
necimento de hortifrutícolas e flores: a ‘Brazil Conference & Expo’, que  
acontece no dia 30 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo, sob 
realização da International Fresh Produce Association e promoção da 
Francal Feiras. Mais informações: (https://www.freshproduce.com.br).

D - Gestão Pública 
A Faculdade Santa Marcelina Muriaé (FASM) promove, nos dias 26 e 
27 de agosto, o evento ‘HackFasm Tech’, uma competição 100% gra-

des rurais de todo o território nacional, que tenham desenvolvido 
iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, podem 
concorrer ao 20º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente. As inscrições 
são gratuitas no site (https://trofeuseriema.org.br). Realizada pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás 
(Crea-GO), a premiação objetiva contribuir para a geração de novas 
ideias e fortalecer projetos que visam o uso sustentável dos recursos 
naturais, bem como estimular setores da economia nas boas práticas 
ambientais. 

H - Empreendedorismo Digital
Está de volta um dos maiores festivais de empreendedorismo digital, 
marketing, tecnologia e inovação da América Latina: o FIRE Festival. Em 
sua quinta e maior edição presencial, o evento acontece no Expominas, 
em Belo Horizonte, dos dias 1 a 3 de setembro. Cerca de 6 mil pessoas 
devem participar. Organizado pela Hotmart, empresa global de tecno-
logia e líder na Creator Economy, o festival traz o mote “Viva tudo de 
novo” como convite às pessoas que já participaram de outras edições e 
reforça o retorno do presencial para quem ainda não viveu a experiência. 
Serão mais de 120 atrações durante o evento, entre palestras, painéis e 
ativações. Saiba mais em: (https://firefestival.hotmart.com/).

I - Semana Digitaliza RH
A LG lugar de gente, empresa especializada no desenvolvimento de 
soluções de tecnologia para gestão de pessoas, reúne diversos espe-
cialistas durante a Semana Digitaliza RH para discutir como acelerar, 
de forma mais estratégica, a transformação digital nas empresas, 
independente do porte ou segmento. O evento acontece entre os 
dias 1 e 5 de agosto, com inscrições gratuitas pelo link: (https://page.
lg.com.br/lps/digitaliza-rh/). As atrações serão online e transmitidas 
ao vivo. Os participantes terão a oportunidade de trocar experiências 
que despertam insights para promover uma gestão de pessoas cada 
vez menos operacional e burocrática, avançando para um modelo mais 
simples e estratégico. 

J - Setor Energético
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, inicia 
a “Chamada Aberta” para o ciclo 2022/2023 da Plugue, o seu hub de 
inovação aberta criado em 2021. Até o dia 31 de agosto, startups, 
universidades, institutos de pesquisa e empresas poderão se inscrever 
pelo site (https://www.plugue.energy/). A participação é gratuita, e os 
interessados deverão apresentar suas soluções para um dos 10 desafios 
propostos pela Companhia nas seguintes áreas: Digital construction; 
Soluções energéticas; Energia limpa; Cidades do amanhã; e Soluções 
de supply de gás. Para as soluções rápidas será feito um Pitch Day, 
onde as ideias são apresentadas para uma banca avaliadora composta 
por líderes da companhia que analisam diversos requisitos que devem 
estar em linha com a estratégia da empresa. 
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O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), a prévia da 
inflação oficial, ficou em 
0,13% em julho. A taxa é 
menor que as de junho deste 
ano (0,69%) e de julho de 
2021 (0,72%). O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) informou 
hoje (26), no Rio de Janeiro, 
que essa é a menor taxa 
mensal do IPCA-15 desde 
junho de 2020 (0,02%). 

O indicador acumula 
inflação de 5,79% no ano 
e de 11,39% em 12 meses. 
O maior impacto da prévia 
da inflação em julho veio 
do grupo alimentação e 
bebidas, com alta de pre-
ços de 1,16% no período, 
acima do 0,25% da prévia 
de junho. Entre os alimen-
tos que mais colaboraram 
com a alta de preços está o 
leite longa vida, que subiu 
22,27% no período. 

Derivados do leite tam-
bém tiveram inflação: re-
queijão (4,74%), manteiga 
(4,25%) e queijo (3,22%). 

Entre os alimentos que mais colaboraram com a alta de preços 
está o leite longa vida, que subiu 22,27% no período.

A decisão britânica foi 
anunciada na últi-
ma sexta-feira (23), 

apenas quatro dias após a 
Comissão de Comércio Inter-
nacional dos Estados Unidos 
(ITC) decidir revogar as 
tarifas de defesa comercial 
(antidumping) que há mais 
de 5 anos vinham sendo 
cobradas dos produtos de 
aço laminados a frio prove-
nientes do Brasil.

Eliminadas as salvaguar-
das, o aço brasileiro se 
torna comercialmente mais 
competitivo. O Reino Unido 
e os Estados Unidos são 
dois dos principais mer-
cados para os produtos 
siderúrgicos brasileiros. 
Dos cerca de US$ 7,3 bi-
lhões que o Brasil exportou 
ao mundo em 2019, mais 
de US$ 3,4 bilhões foram 
destinados ao Reino Unido 
e aos Estados Unidos.

Eliminadas as salvaguardas, o aço brasileiro se torna 
comercialmente mais competitivo.

Confiança da 
construção recua 
0,7 ponto 

O Índice de Confiança 
da Construção (ICST), da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,7 ponto de 
junho para julho deste ano. 
A queda veio depois de uma 
alta de 1,2 ponto na passa-
gem de maio para junho. 
Com o resultado, o ICST 
atingiu 96,8 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Na média móvel trimestral, 
o indicador também recuou 
(0,3 ponto).

A queda do índice em julho 
foi provocada pela piora das 
perspectivas para os próximos 
meses, medidas pelo Índice de 
Expectativas. A confiança dos 
empresários da construção 
em relação ao futuro recuou 
2,3 pontos e caiu para 98,9 
pontos, voltando a ficar abaixo 
do nível neutro (100 pontos), 
após três meses. 

Já o Índice de Situação 
Atual, que mede a confiança 
em relação ao presente, su-
biu 0,9 ponto e atingiu 94,8 
pontos. O Nível de Utilização 
da Capacidade (Nuci) da 
Construção subiu 0,8 ponto 
percentual e chegou a 77,9%, 
maior valor desde dezembro 
de 2014 (78,4%) (ABr).

EUA e Reino Unido revogam taxas 
de produtos siderúrgicos do Brasil
O Ministério da Economia confirmou que o Reino Unido decidiu não mais aplicar medidas tributárias 
protetivas sobre a importação de chapas de aço e de produtos de aço laminados a frio

Já os Estados Unidos 
deixarão de cobrar taxas 
adicionais que podiam 
chegar a 46% (35% de di-
reito antidumping e 11% 
de medida compensató-
ria) dos produtos de aço 
laminados a frio compra-
dos do Brasil. Segundo o 
Ministério da Economia, a 
decisão norte-americana se 
aplica exclusivamente aos 
produtos brasileiros, tendo 
sido mantidas as medidas 
protetivas aplicadas a ou-
tros países.

No mesmo dia em que 
revisou as condições para 
a importação de produtos 
siderúrgicos do Brasil, a 
Comissão de Comércio 
Internacional dos Estados 
Unidos reavaliou as medidas 
protetivas aplicadas aos 
produtos da China, Índia, 
Japão, Coreia do Sul e Reino 
Unido (ABr).

De acordo com o Mi-
nistério da Economia, 
as autoridades britânicas 
foram convencidas pelo 
argumento de que o volume 
da exportação brasileira se 
enquadrava nos parâme-
tros de isenção tributária 
autorizada por acordos as-
sinados no âmbito da OMC. 

Há cerca de um ano, toda 
chapa de aço e produto de 
aço laminados a frio que 
as siderúrgicas brasileiras 
vendiam ao Reino Unido 
acima do volume máximo 
periodicamente revisto 
pelas autoridades britâni-
cas estavam sujeitos a uma 
sobretaxa de 25%. 

G
ag

lia
rd

i P
ho

to
gr

ap
hy

_C
A

N
VA

Prévia da inflação oficial 
cai para 0,13% em julho

Outros produtos com desta-
que foram as frutas (4,03%), 
feijão-carioca (4,25%) e 
pão francês (1,47%). Os 
transportes foram os gastos 
que mais contribuíram para 
conter a prévia da inflação 
em julho. Eles registraram 
deflação (queda de preços) 
de 1,08% no período. Na pré-
via de junho, o grupo havia 
registrado inflação de 0,84%.

O resultado em julho foi 
influenciado pelas quedas 
de preços dos combustíveis 

(-4,88%), em especial a 
gasolina (-5,01%) e o eta-
nol (-8,16%). Ao mesmo 
tempo, as passagens aéreas 
subiram 8,13%. Os demais 
grupos de despesas tiveram 
as seguintes variações de 
preços: vestuário (1,39%), 
despesas pessoais (0,79%), 
saúde e cuidados pesso-
ais (0,71%), artigos de 
residência (0,39%), edu-
cação (0,07%), comunica-
ção (-0,05%) e habitação 
(-0,78%) (ABr).
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