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Estudo divulgado recentemente pela Kaspersky revela que os ata-
ques hackers a pequenas e médias empresas brasileiras cresceram 
41% entre janeiro e abril, em comparação com o mesmo período do 
ano passado.   

Ataque hacker: é importante conhecer  
o inimigo para se proteger dele
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Adotar meios digitais de pagamento é um caminho sem volta para 
todo tipo de negócio, mas cheio de bifurcações, já que existem diversos 
métodos. Porém, as ewallets (carteiras digitais), são um dos meios 
que merecem atenção imediata. A tendência é tão forte que até insti-
tuições não bancárias, como estão lançando seus próprios aplicativos 
de contas digitais.    

Carteiras digitais: tecnologia para o  
desenvolvimento do comércio

Na pesquisa 'Communication barriers in the modern workplace' divul-
gada pela revista The Economist, 44% dos 403 executivos entrevistados 
afirmaram que, nas organizações onde eles trabalham, problemas de comu-
nicação já provocaram atrasos ou erros na conclusão de projetos.     

Perda de dados, falta de visão estratégica, 
dificuldade de se adequar à LGPD

À medida que o mundo volta a alguma normalidade, começamos a 
perceber também que a forma de vender mudou fundamentalmente 
em comparação com os tempos pré-pandemia.    

Quatro principais desafios de vendas para 
superar até 2023
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Cinco motivos para investir em canais 
indiretos de vendas

Ganhar mais destaque em seu 
mercado de atuação e formas 
de vender mais, têm feito com 
que as empresas busquem mais 
capilaridade e diversificação na 
maneira como ofertam os produtos. 

E diante disso, os canais indiretos têm 
sido um dos pilares mais impor-

tantes para aumento das vendas. As 
empresas multicanais cresceram 71% 
nas vendas online, segundo pesquisa 
da Deloitte. 

De acordo com Pedro Machado, 
sócio-fundador da Pratika, consultoria 
especializada em vendas, ao contrário 
do que muitos pensam, para vender em 
canais indiretos é preciso fazer investi-
mentos, mas que tendem a gerar bons 
retornos para as empresas. 

“É muito comum que em um primeiro 
momento os gestores pensem que não é 
preciso investimento para a implemen-
tação dos canais indiretos de vendas. 
Porém, para que a estratégia seja bem 
sucedida, é fundamental alinhar pon-
tos como: produto, suporte, sistema 
de acompanhamento das vendas e 
de gestão dos parceiros, entre tantos 
outros. Isso requer investimento, mas 
que vão trazer impactos positivos para 
o negócio como um todo”, explica. 

Para ajudar os empreendedores, o 
executivo listou cinco motivos pelos 
quais valem a pena investir em canais 
indiretos de vendas. Confira! 

1. Oportunidade de atingir novos 
nichos - Os canais indiretos são uma 
porta para que as empresas consigam 
atingir novos nichos de mercado. Por 
exemplo, uma companhia que hoje ven-
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de determinado produto, pode contar 
com parceiros externos e especializa-
dos, que configuram o canal indireto, 
para comercializar outros serviços. 

2. Aumentar a cobertura de 
mercado - A capilaridade é um dos 
pontos principais que chamam atenção 
das empresas para investir nos canais 
indiretos. Pegando como exemplo 
uma empresa que não conhece bem 
o mercado de determinada região do 
país, os representantes, que nesse caso 
são o canal indireto de vendas, são um 
pilar fundamental para aumentar a 
cobertura de mercado.

3. Atingir novos públicos - Além 
de alcançar novos nichos e aumentar 
a cobertura de mercado, é essencial 
saber a melhor maneira de atingir os 
novos públicos, que virão como conse-
quência, de forma assertiva. É preciso 
entender que durante a jornada dos 
canais indiretos de vendas a empresa 
vai chegar a novos públicos que, muitas 
vezes, tem demandas específicas. 

4. Novas oportunidades de ne-
gócios B2B - Os canais indiretos 

reforçam as relações B2B uma vez que 
adicionam terceiros no esquema de 
venda.  Seja em situações de empresas 
especializadas em outros mercados, 
ou companhias que vão agregar ven-
dendo o mesmo produto, o fato é que 
investir em canais indiretos reforça 
as parcerias externas e também a 
possibilidade de desenvolvimento de 
novos negócios. 

5. Escalabilidade e crescimento 
sustentável - O investimento em 
canais indiretos de venda resulta na 
amplificação da cobertura comercial, 
o que tem impacto direto no cresci-
mento do negócio. Uma vez que a 
empresa não tenha uma dependência 
total da equipe comercial interna e 
alcance novos mercados, ela ganha 
escalabilidade. 

Os canais indiretos de vendas podem 
significar um apoio para um cresci-
mento sustentável de uma companhia 
que não consegue investir em vendas 
diretas, ou tem limitações para crescer 
apenas com essa estratégia. - Fonte e 
outras informações: (https://pratika-
consultoria.com.br/).
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Seminário Entendendo o Metaverso:  
Oportunidades e Desafios

@Este evento é uma boa oportunidade para quem deseja 
conhecer um pouco melhor a tecnologia que desponta nos 

noticiários de nossos dias. O Fórum Brasileiro de Internet das 
Coisas (FBIoT) traz três especialistas para discorrer sobre o 
Metaverso: Afonso Ferreira, Nizam Omar e João Roberto Peres. 
DATA: 18/08/2022 das 10:30 às 12:00. O evento será realizado no 
formato virtual e terá transmissão online ao vivo pelo canal do 
Youtube. Apoio: SiDi, Fuji e CMY. EVENTO GRATUITO: Inscreva-
-se em https://www.sympla.com.br/evento-online/entendendo-
-o-metaverso-oportunidades-e-desafios/1674869.    Leia a 
coluna completa na página 6

News@TI

MarcO LeGaL Da GeraçãO DistribuíDa: 
Haverá taxaçãO DO sOL?     Leia na página 4
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Pioneirismo na adoção de caminhões  
elétricos refrigerados

As operações logísticas da Seara, reconhecida pela inovação e 
liderança em diversas categorias do mercado de alimentos, estão 
ampliando de 19 para 200 caminhões 100% elétricos refrigerados 
até janeiro de 2023. A companhia irá utilizar os veículos forne-
cidos pela No Carbon, nova empresa da JBS Novos Negócios 
especializada em locação de caminhões movidos a eletricidade, 
para realizar viagens locais de distribuição dos seus produtos aos 
seus clientes em todo o Brasil. Cada veículo elétrico da frota evita 
o lançamento anual de cerca de 30 toneladas de gás carbônico 
(CO2) equivalente na atmosfera. Os caminhões possuem 170 
km de autonomia, capacidade de transportar até 4 toneladas 
de carga e são equipados com baús frigoríficos, armazenando, 
simultaneamente, produtos resfriados e congelados.    Leia 
a coluna completa na página 5
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Safra recorde
A safra brasileira de cereais, 

leguminosas e oleaginosas deve al-
cançar recorde de 263,4 milhões de 
toneladas. A estimativa é 4% maior 
(ou 10,2 milhões de toneladas) que 
a safra de 2021 (253,2 milhões de 
toneladas) e 0,8% acima (2 milhões 
de toneladas) do que foi estimado 
em junho. A estimativa de julho 
do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola foi divulgada 
ontem (11) pelo IBGE (ABr).
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