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Na crise, investimento 
em marca some 

e dificulta 
captação futura

O ano de 2022 tem 
sido desafiador para o 
caixa das startups 

Com menos rodadas 
de investimento 
para as grandes 

e maior necessidade de 
provar sustentabilidade 
para as pequenas, a ex-
pectativa é de que o mer-
cado de inovação passe a 
adotar uma postura mais 
cautelosa e preventiva, 
principalmente pela ne-
cessidade de redução de 
custos. 

Nessas situações, em-
preendedores acabam 
dando um famoso e his-
tórico tiro no pé: secar o 
investimento em marca. 
Com isso, o investimento 
em branding, reputação 
e credibilização fica em 
segundo plano, e a prio-
ridade se torna vender, 
vender e vender e, ao 
mesmo tempo, enxugar 
para fazer o dinheiro 
durar até o cenário ficar 
mais favorável para uma 
nova captação.

Essa solução, histori-
camente (e aprendido a 
duras penas no início da 
pandemia) gera alguns 
cenários: aumento do 
custo de aquisição via 
marketing digital, uma 
vez que o mercado é inun-
dado pelos concorrentes 
fazendo o mesmo, o que 
leva todos para uma briga 
por preço; diminuição das 
taxas de retenção, já que 
todo cliente pagante é 
bem-vindo e não neces-
sariamente é ICP (perfil 
ideal de cliente), que 
ainda saem falando mal 
da empresa, por motivos 
óbvios; e uma dura bata-
lha por equilíbrio entre 
crescimento e operação, 
com maior dificuldade 
nas contratações estra-
tégicas.

Não fossem o bastante, 
esses cenários, mesmo 
acobertados por um con-
trole das contas momen-
tâneo e um crescimento 
de receitas a curto prazo, 
mascaram duas sequelas 
ainda mais danosas para 
o futuro da startup, per-
cebidas quando chega 
o momento de voltar 
às conversas com in-
vestidores: negociações 
baseadas apenas em 
performance financeira 
que derrubam drastica-
mente o valuation e uma 
dificuldade enorme de 
provar a capacidade de 
crescimento exponen-
cial do negócio sem uma 
queima dramática dos 
novos aportes. 

Esses desafios são cau-
sados pela escolha pre-
coce de interromper o 

investimento em marca. 
Para se ter uma ideia, a 
mais recente pesquisa da 
AMO Strategic Advisors 
revelou que a reputação 
da marca representa cer-
ca de 43% do valuation da 
empresa. O mesmo estu-
do ainda aponta que, em 
períodos de incertezas de 
mercado ou crise política/
econômica, esse valor 
chega a até 52%. 

Isso acontece uma vez 
que, durante a avaliação 
do preço de uma empresa 
de inovação, a capacidade 
de criar, educar e atingir 
o mercado consumidor 
é observado no futuro, 
ou seja, mesmo com as 
planilhas impecáveis, 
ainda falta a demonstra-
ção de que o público-alvo 
realmente vai abraçar a 
ideia, e a empresa terá a 
capacidade de liderar ou 
participar de um movi-
mento de expansão desse 
novo mercado.

Outro ponto importante 
destacado no estudo é 
que 77% dos profissio-
nais no Brasil buscam 
trabalhar em empresas 
que constroem e nutrem 
uma reputação positiva. 
Dessa forma, quando o 
novo processo de escala 
e captação vier, os melho-
res profissionais estarão 
engajados ou até mesmo 
indo trabalhar com os 
concorrentes que forta-
leceram suas marcas.

Sem contar ainda o 
óbvio (mas nem tanto 
para grande parte dos 
novos empreendedores) 
que, sumir do dia a dia 
dos seus consumidores 
e reaparecer só quando 
a tormenta passar deixa 
um estigma na relação. 
Para 92% dos brasilei-
ros, marcas que não se 
posicionaram ao longo da 
pandemia ou divulgaram 
ações de impacto social 
ou mesmo de novos pro-
dutos e funcionalidades 
que auxiliavam nos mo-
mentos de readaptação, 
poderiam simplesmente 
sumir do mercado sem 
deixar saudades.

É natural economizar 
para enfrentar o inverno 
com mais gordura para 
queimar, mas, nesses 
casos, não é inteligente 
abrir mão do que vai te 
fazer acelerar quando 
o oceano azul se abrir 
novamente, deixando a 
ferramenta apenas para 
os concorrentes mais 
experientes, que vão sair 
na frente na retomada e 
gerar uma nova crise para 
a sua empresa enfrentar.

(*) - É fundador e CCO da Motim, 
primeira aceleradora de reputação do 

mundo (https://motim.cc/).
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Ainda segundo o rela-
tório, em 2021, este 
mercado atingiu o 

valor de USD 6,8 bilhões 
no mundo. Esses números 
confirmam que a expectativa 
de vendas online, projetada 
durante a pandemia, atingiu 
também a relação de compra 
entre empresas e deve seguir 
em expansão. 

Para indústrias e distribui-
dores que ainda não aderi-
ram às transações online, 
este é o momento para in-
cluir tal serviço no escopo de 
atuação. Além de gerar uma 
experiência de compras sim-
ples, ágil e de maior alcance, 
as vendas virtuais promovem 
benefícios internos, como 
a integração de dados e o 
controle de estoque. Confira 
quatro benefícios de utilizar 
esse recurso:
 1) Aceleração dos pe-

didos - No universo 
do comércio eletrô-
nico B2B, quando dis-
tribuidores e indús-
tria estão conectados 
eletronicamente, é 
possível reduzir esto-
ques, obter melhores 
preços e reconciliar 
as contas em tempo 
real. Isso acontece 
porque o sistema po-
derá monitorar cons-
tantemente o nível 
de inventário dos 
produtos, e permitir 

É indispensável contar com um e-commerce B2B que tenha uma 
boa integração com a logística.

O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselha-
mento para empresas, anuncia os resultados do ‘Hype 
Cycle for Emerging Technologies 2022’, pesquisa que 
destaca as tecnologias emergentes a serem observa-
das nos próximos anos. O levantamento ressalta as 
tendências que permitem a evolução e a expansão de 
experiências imersivas, a aceleração da automação 
de Inteligência Artificial (IA) e a otimização a entrega 
de produtos, serviços e soluções.

“As tecnologias emergentes oferecem potencial 
de transformação para as empresas, mas, no mo-
mento, os CIOs e líderes de inovação ainda estão 
sendo desafiados a dimensionar os recursos digitais 
e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade 
diante da expansão das restrições de recursos”, 
comenta Melissa Davis, Analista Vice-Presidente 
do Gartner. 

“É essencial para as organizações eliminarem o 
ruído em torno das tecnologias emergentes visando 
acelerar a mudança, aproveitando as novidades que 
impulsionam a diferenciação e a eficiência competiti-
vas”. O relatório avalia as inovações que têm potencial 
para fornecer um alto grau de vantagem competitiva 
nos próximos dois a 10 anos. 

“Todas as tecnologias do Hype Cycle estão em um 
estágio inicial, mas algumas são incipientes e existem 
incertezas sobre como elas evoluirão. Essas novidades 
apresentam riscos para a implantação, mas potencial-
mente benefícios aos primeiros usuários, que podem 
avaliá-las e explorá-las conforme a capacidade de sua 
organização de lidar com inovações não comprova-
das”, fala Gary Olliffe, analista de vice-presidente 
do Gartner. 

Confira três temas de tendências tecnológicas 
emergentes:
 1) Evoluindo e expandindo experiências imer-

sivas – Uma coleção de tecnologias emergentes 
oferece suporte a essas inovações por meio de 
representações virtuais dinâmicas, ambientes e 
ecossistemas de clientes e pessoas, bem como 
novos modos de envolvimento do usuário. Com 
essas inovações, os indivíduos podem controlar 
suas próprias identidades e dados e experi-
mentar ecossistemas virtuais que podem ser 
integrados a moedas digitais. 

  Tais ferramentas ajudam a alcançar os clientes 
de maneiras diferentes para fortalecer ou abrir 
outros fluxos de receita. As tecnologias a serem 
observadas que proporcionam experiências 
imersivas em evolução e expansão são Meta-
verso, Tokens Não Fungíveis (NFTs), Supera-
plicativos e Web3, identidade descentralizada, 
humanos digitais, Gêmeos Digitais dos clientes 
e mercados internos de talentos.

Quatro benefícios do 
e-commerce para o comércio B2B
O mercado global de e-commerce B2B (Business to Business) terá um crescimento anual de 19,7% entre 
2022 e 2030, de acordo com o estudo realizado pelo Grand View Research, empresa especializada em 
pesquisa de mercado

mento do status é 
um diferencial e uma 
vantagem competitiva 
tendo em vista que os 
clientes exigem ciclos 
de entrega mais rápi-
dos e precisos.

 4) Aumento da receita - 
Como consequência da 
troca e monitoramento 
de dados em tempo 
real proporcionado 
pelo e-commerce B2B, 
os processos de negó-
cios são auto desen-
cadeados, reduzindo 
substancialmente os 
ciclos de vendas, que, 
por sua vez, levam a 
uma maior produtivi-
dade, custos baixos, 
qualidade melhorada, 
entregas mais ágeis e, 
consequentemente, 
aumento da receita.

Ao adotar o e-commer-
ce B2B, os atacadistas e 
distribuidores não estão 
apenas acompanhando uma 
inovação do mercado, mas, 
sim, disponibilizando uma 
maneira rápida, segura e 
de maior alcance para com-
prar produtos e serviços, 
o que aumenta a lealdade 
do cliente e reduz custos 
para o negócio, garantindo 
o diferencial da empresa no 
mercado.

 
(*) - É CEO do Grupo Máxima, líder 

em soluções de força de vendas, 
e-commerce, trade marketing e 

logística (https://maximatech.com.br/).
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pedidos automáticos 
que ajudarão no con-
trole de produção. 

  Já entre distribuidor e 
varejo, esse benefício 
acontece a partir da 
compra por recorrên-
cia e com um timing 
menor de pedidos, 
tornando a compra 
mais constante e rá-
pida, tendo em vista 
que a plataforma está 
disponível a qualquer 
momento.

 2) Gestão das vendas 
- As transações B2B 
online ajudam os ataca-
distas e distribuidores 
a gerenciar os canais 
de vendas. Ao integrar 
o sistema de contabi-
lidade com a gestão 
de vendas online é 
possível garantir que 
não haja processo de 

reconciliação em gran-
de escala mais tarde. 
Além disso, o sistema 
permite monitorar os 
níveis de venda e do 
inventário em tempo 
real para tomar deci-
sões assertivas.

 3) Acompanhamento 
de pedidos - Conside-
rando que o fornecedor 
de logística não provi-
dencie uma plataforma 
para fazer pedidos e 
monitorar a entrega, 
as organizações podem 
perder o controle so-
bre a logística. 

  Por isso, é indispen-
sável contar com um 
e-commerce B2B que 
tenha uma boa integra-
ção com a logística e 
forneça as informações 
necessárias do pedido, 
já que o acompanha-

As principais tecnologias 
emergentes para o futuro

 2) Automação de Inteligência Artificial ace-
lerada – A adoção da IA está se expandindo 
como parte integrante de produtos, serviços 
e soluções. Isso está acelerando a criação de 
modelos de IA especializados que podem ser 
aplicados para automatizar o desenvolvimento, 
treinamento e implantação de modelos. 

  A automação de IA reorienta o papel dos hu-
manos no desenvolvimento de IA, resultando 
em previsões e decisões mais precisas e tempo 
mais rápido para os benefícios esperados. As 
tecnologias que suportam a automação de IA 
acelerada são sistemas autônomos, IA causal, 
modelos de base, IA de design generativo e 
geração de código de aprendizado de máquina.

 3) Entrega otimizada de tecnólogos – Negó-
cios digitais bem-sucedidos são construídos, 
não comprados. Um conjunto de tecnologias 
emergentes se concentra nas comunidades 
de construtores de produtos, serviços e 
soluções, como equipes de fusão e as pla-
taformas que elas usam. Esses recursos 
fornecem feedback e insights que otimizam 
e aceleram a entrega de produtos, serviços 
e soluções e aumentam a sustentabilidade 
das operações de negócios. 

As inovações críticas que estão otimizando a entrega 
de tecnólogos são FinOps aumentados, ecossistemas 
de dados em Nuvem, sustentabilidade em Cloud, ar-
mazenamento computacional, arquitetura de malha 
de segurança cibernética, observabilidade de dados, 
governança de risco dinâmico, plataformas de Cloud 
do setor, arquitetura mínima viável, desenvolvimento 
orientado à observabilidade, OpenTelemetry e enge-
nharia de plataforma. - Fonte e outras informações: 
(www.gartner.com).

São muitas as as tecnologias emergentes a serem observadas 
nos próximos anos.
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GENIVAL GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
pintor de autos, estado civil solteiro, nascido em União dos Palmares - AL, no dia 
(23/10/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julia 
Josefa da Conceição. A pretendente: SOLANGE MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
profissão doméstica, estado civil solteira, nascida em União dos Palmares - AL, no dia 
(26/05/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Felisbino 
Francisco Marques e de Maria Vieira da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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