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Caro leitor(a),

Caro leitor(a), 

Recentemente no site da VM trouxe uma lista 
com 12 tipos de vendedores e vendedoras com os 
quais clientes gostam de fazer negócios. Os itens 
foram adaptados a partir de um texto do escritor 
norte-americano Bob Bly sobre o tema. A lista é 
uma reflexão específica para o item abordagem. 

Foi então que me questionei: mas, e quanto a tecnologia? De que forma ela 
pode ajudar vendedores e vendedoras a atingir esses pontos mais facilmen-
te? E a empresa como um todo a ser mais assertiva em sua abordagem? 
Segue a lista:

1. Os clientes gostam de se encontrar e conversar.
2. Têm palavra e cumprem o que prometem que vão fazer.
3. Procuram as melhores opções, oportunidades e soluções para o cliente.
4. São especialistas e dominam muito bem a sua área de expertise.
5. Ajudam o cliente a ter mais foco e a esclarecer/definir melhor o que ele/

ela quer (muitas vezes o cliente acha que sabe o que quer/precisa, mas 
todo vendedor sabe que nem sempre isso é verdade).

6. São éticos e honestos e prezam relacionamentos de longo prazo (de ver-
dade, não só no discurso).

7. Cuidam da aparência (parece superficial, mas é verdade!).
8. Têm equilíbrio emocional, são tranquilos, seguros e firmes, mas sem pos-

tura arrogante.
9. Ouvem muito e prestam atenção ao que o cliente está dizendo, verbal-

mente e não verbalmente.
10. Estão felizes, contentes, satisfeitos pela oportunidade de poder ajudar e 

servir.
11. São bem-sucedidos, têm clientes bem-sucedidos e casos de sucesso 

para compartilhar.
12. Ajudam o cliente a economizar tempo, dinheiro, energia e a atingir suas 

metas e objetivos.
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De QUe FoRMa o negócio Da sUa eMPResa PoDe seR RePensaDo soB 
esta ótica? 
Como a tecnologia pode auxiliar a captar mais insights dos clientes, ouvindo e 
percebendo cada cliente melhor? Como ela ajuda a tornar sua empresa mais 
atenciosa, ética e coerente com o que promete? Enfim, como criar uma ainda 
melhor e mais encantadora experiência de compra?

Para ajudar nessa missão, proponho um exercício de liderança coach:
1. Peça para cada membro da sua equipe: 

 • Dar uma nota, de 0 a 10, em cada um dos 12 itens acima em sua 
empresa.

2. Separe os três itens que receberam as notas mais altas.
 • Liste o que têm sido feito especificamente nesses itens (compartilhar 

melhores práticas é sempre uma excelente forma de treinar a equipe, 
bem simples e acessível).

3. Separe os 3 pontos onde tiveram as notas mais baixas:
 • Forme grupos com os vendedores para que debatam sugestões do 

que pode ser feito para melhorar em cada ponto. 
 • Criem um breve plano de ação, com lembretes do que deve ser me-

lhorado e com sugestões de como fazer.

Para expandir a percepção sobre a tecnologia, esta edição traz várias maté-
rias para melhoria contínua. Confira nas próximas páginas o que já está ao 
alcance das empresa brasileiras para aprimorar como um todo a experiência 
do cliente.

Sig@, &nfrente e boa$ venda$, 

Raúl candeloro - Diretor
site: www.vendamais.com.br
email: raul@vendamais.com.br
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Melhorar a vida das pessoas através do aprendizado. Com 
esta missão a Udemy surgiu em 2010 para minimizar 

fronteiras, por meio de cursos on-line.
opz

A tualmente uma das maiores plataformas 
educacionais do mundo, ela oferece mais 
de 65 mil cursos online, incluindo mais de 

3 mil cursos em português.

Sérgio Agudo, country manager da empresa no 
país, explica como surgiu a plataforma e se dife-
renciou, conectando estudantes e instrutores em 
todo o mundo. Ao final, reserva ainda um presente 
para leitores da vendaMais. Confira! 

Udemy: plataforma disponibiliza cursos
on-line internacionais a preços acessíveis
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Como surgiu o marketplace de ensino

A Udemy foi fundada em 2010 por Erin 
Bali e Oktay Caglar. Eles acreditavam na 
criação de uma plataforma global que 
fizesse a conexão entre estudantes e 
instrutores de todo o mundo para com-
partilhar conhecimento. Nesse modelo, 
instrutores poderiam ser remunerados 
pelo seu trabalho, sendo pessoas co-
muns que dominassem o assunto, sem 
necessariamente estarem vinculados ao 
mundo acadêmico. O Brasil começou a ser 
desenvolvido como unidade de negócio 
em maio de 2015, quando uma equipe 
foi montada para aquisição de conteúdo 
de cursos em português e customização 
do site para o Brasil.

Nosso público-alvo são pessoas que 
queiram passar ou receber conheci-
mento, tanto para habilidades profissionais quanto pessoais. O que nos 
diferencia dos concorrentes é a grande variedade de cursos práticos, o foco 
no sistema de avaliação de cursos por alunos, a comunicação direta entre 
estudantes e instrutores, o acesso vitalício ao curso e o preço acessível 
sem mensalidade (às vezes, cursos de mais de 40 horas chegam a custar 
somente R$20,00). Hoje temos o maior catálogo de cursos online em vídeo 
no Brasil com mais de 3 mil cursos em português.

Desafios econômicos X oportunidades

A recessão trouxe um pessimismo muito grande à população brasileira no que 
diz respeito a aspirações profissionais, sobretudo com uma taxa de mais de 
13 milhões de desempregados. Muitos brasileiros ainda não perceberam que 
o esforço de se capacitar para o mercado de trabalho é uma necessidade. Ele 
deve partir de cada indivíduo, e para isso às vezes não são necessários grandes 
investimentos.

Por outro lado, o número e a qualidade dos novos cursos que são criados diaria-
mente na Udemy no Brasil nos surpreenderam muito, somados à dedicação com 
que instrutores investem na constante criação e atualização dos seus cursos. 
Outro fator que mostrou que acertamos na estratégia foi o preço acessível no 
Brasil. Aqui cursos supercompletos podem ser acessíveis pela camada A, B, C 
e D da população brasileira.

Missão:
“Melhorar a vida das pessoas através 
do aprendizado”.

Visão:
“Um mundo onde quem quer aprender 
vai sempre encontrar um instrutor 
certo para ensinar”.

Valores:
LET’s GO: Learn, Empathize, Take 
Ownership, Innovate, Show Passion, 
Get Stuff Done and Open Up (Aprender, 
Simpatizar, Assumir Controle, Inovar, 
Demonstrar paixão, entregar resultados 
e ter uma mente aberta).
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Novidades para atender a demanda brasileira

Temos buscado novos cursos e instrutores que atendam a demanda por tópicos 
de grande interesse do público brasileiro, como “big data”, “machine learning” 
e “bitcoin”. Recentemente trouxemos instrutores de renome no mercado bra-
sileiro, como o do jornalista chefe Ricardo Boechat, que preparou um curso 
sensacional para ensinar os caminhos da profissão.

Também tornamos nossa plataforma cada vez mais amigável ao usuário, com 
acesso em qualquer dispositivo móvel, opção de pagar com boleto bancário e 
fazer download do curso para assistir depois sem internet. Sempre oferecendo 
o conteúdo a preços acessíveis ao bolso do brasileiro.

E em termos de fidelização de clientes, nossa receita de sucesso tem sido 
bem simples. Variedade e qualidade do conteúdo a preços acessíveis. Quando 
um aluno consegue transformar a vida por meio de um curso que sai por um 
preço menor que de um almoço, ele vê valor e passa a se tornar um usuário 
recorrente.

Para garantir a qualidade do marketplace

Há cerca de um pouco mais de 1 ano, começamos a utilizar “strikes” ou 
penalidades para eventuais situações de desrespeito à política por ins-
trutores e estudantes na plataforma. Desta forma, mesmo que tenhamos 
que perder receita de instrutores/alunos, muitas vezes bem rentáveis, 
preferimos garantir a qualidade do marketplace para todos os usuários.

Quando se chega a ter 20 milhões de alunos como nós no mundo, são 
necessários investimentos massivos na plataforma. Por isso, hoje temos 
um time global que monitora quedas de performance, investimentos em 
servidores, equipes grandes de suporte ao cliente, equipes de marketing 
e conteúdo, etc.

E estamos com planos de continuar expandindo pelo mundo. Nosso grande 
objetivo é chegar aos próximos 100 milhões de usuários o mais rápido 
possível e continuar transformando a vida de mais pessoas por meio do 
aprendizado.

Conselhos para quem deseja empreender

Assisti outro dia um curso do Daniel Pink na Udemy que falava um pouco sobre 
isso. Basicamente as dicas que ele dava eram:
 • Comece pequeno
 • Priorize suas ações
 • Defina quanto recurso deseja investir
 • Encontre um parceiro/sócio que você possa confiar
 • E não tenha medo de errar (o pior cenário é nunca ter tentado)
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Clique e 
acesse!

/udemyBR www.udemy.com

Eu tenho acompanhado muito o fundador e CEO do Alibaba, o Sr. Jack Ma. Gosto 
muito da visão dele sobre a necessidade de mudança na qual aprendemos/
ensinamos e sua trajetória pessoal. Ele foi rejeitado várias vezes em escolas 
de negócio famosas como Harvard, mas, mesmo assim, nunca desistiu. Sua 
perseverança o fez criar um império de e-commerce.

para saber mais

Eu gostaria de deixar um presente. Este curso de vendas de 
mais de R$500,00 acaba de ser publicado por um colega 
nosso no Vale do Silício e ele disponibilizou 300 cupons para 
os leitores da VendaMais totalmente gratuitos (use o cupom 
“VendaMais” para ter o desconto). Quem não fala inglês é 
um bom teste para desenvolver o idioma e ter dicas incríveis 
de como prospectar melhor nos dias de hoje. Bons estudos!

Dica final exclusiva para quem acompanha 
a VendaMais

https://www.facebook.com/udemyBR/
https://www.udemy.com/
www.propzmedia.com
https://www.facebook.com/TARGIT.BI.Suite
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Inside sales: Meetime aposta em conteúdo 
e software para vendas remotas

Vamos começar este post com uma pergunta para 
autodiagnóstico. Quanto tempo você ou sua equipe 

de vendas demora para retornar uma solicitação 
de contato?

S e você não sabe ao certo precisar o tempo, pois não costuma mensu-
rar este dado, saiba que não está sozinho. Demorar para retornar um 
prospect é um dos erros mais comuns quando o assunto é inside sales 

(vendas remotas).

Ao menos é o que demonstrou uma pesquisa sobre o tema, divulgada durante o 
Inside Sales Benchmark Brasil, em 2017. De acordo com o levantamento, apenas 
12% das empresas responde aos clientes com o tempo considerado satisfatório.

Porém quando um prospect se dá trabalho de entrar em contato com a empre-
sa, a probabilidade de compra é maior. E, se a empresa demora a atender essa 
solicitação, um dos concorrentes pode fazê-lo, diminuindo muito as taxas de 
fechamento dos negócios.
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Quer entender qual o tempo ideal de resposta e 
ainda obter dicas sobre melhorar sua prospecção 
e os resultados em vendas remotas? Confira a 
entrevista com Diego Cordovez, Co-fundador e 
CMO da Meetime, um software para equipes de 
Inside Sales, cujo objetivo é ajudar vendedores a 
se comunicarem com seus prospects, desde a 
prospecção até o fechamento do negócio. 

Como funciona a Meetime

A Meetime é uma empresa que produz conteúdo 
e software para profissionais que fazem vendas 
remotas (inside sales). Nós trabalhamos com 3 pilares básicos:

 • comunicação: ajudamos os vendedores a se comunicarem com os prospects 
por meio de ligações telefônicas e reuniões online via videoconferência.

 • Prospecção: auxiliamos a empresa a aproveitar melhor os leads prospectados 
através de uma sequência de contatos.

 • analytics: geramos dados e inteligência para medir a performance do ven-
dedor de Inside Sales.

Nós não geramos leads (oportunidades comerciais) para os nossos clientes e 
nem somos um software de CRM. Quando a empresa precisa de um desses (ou 
ambos), nós indicamos parceiros.

A proposta da solução é profissionalizar uma operação de inside sales, fazendo 
com que uma empresa venda mais por:
 • Ouvir a gravação das ligações e reuniões online e treinar melhor seus 

vendedores.
 • Aproveitar melhor os leads prospectados através das sequências de contato.
 • Interpretar a performance dos vendedores por meio de métricas e rela-

tórios diários.

Um de nossos clientes, a Edools, conseguiu aumentar em 120% o número de 
atividades de prospecção (ligações telefônicas, e-mails e interações em redes 
sociais) feitas em um mês. Isso aumentou de tal forma o número de reuniões, 
que até mesmo o CEO da empresa teve que ajudar o time de vendas a suprir a 
demanda. Para conferir esse estudo completo, basta acessar bit.ly/edoolsmeetime.

Normalmente, o tipo de empresa que mais se beneficia dos serviços da Meetime 
tem as seguintes características: mais de um vendedor no time de vendas e 
já trabalha com algum software de CRM.

bit.ly/edoolsmeetime
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Quanto ao segundo argumento, relativo ao número de tentativas: cadências de 
inside sales tem de 10 a 11 tentativas de contato, muitas vezes mais. Vimos que 
43% dos respondentes fazem até 4 tentativas, o que é um número bem baixo:

A importância de responder o cliente com agilidade

Os erros mais comuns em inside sales, principalmente no começo da venda 
(prospecção), é que as empresas demoram para retornar uma solicitação de 
contato, e via de regra, desistem rápido do prospect.

Em números, o porquê desses costumes serem errados: uma boa prática é 
entrar em contato com um lead que solicitou contato em até 5 minutos. Na 
última edição da Inside Sales Benchmark Brasil, nossa pesquisa nacional sobre 
inside sales, vimos que apenas 12% das empresas estão nessa faixa:

Qual o tempo médio que um vendedor leva para abordar um lead inbound?

Até 5 min

12%

20%

26%

18%

11% 13%

5 a 10 min 10 min a 1h 1h a 8h 8h a 24h Mais de 24h

Em média, quantas tentativas de contato sua empresa faz com cada lead?

Uma

2,5%

6,3%

25,5%

3,3%

10%

3,7%

19,3%

10,4%
8,4%

10,6%

Duas Três SeteQuatro OitoCinco Mais de oitoSeis Não sei
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O erro mais comum das empresas é demorar para retornar o contato. isso 
porque um lead que se dá ao trabalho de solicitar que sua empresa o atenda 
tem maior probabilidade de compra. Se sua empresa demora a atender essa 
solicitação, um dos concorrentes pode fazê-lo, diminuindo muito as taxas de 
fechamento dos negócios.

Sócios da Meetime: especialista em conteúdos e software para inside sales (vendas remotas)

Dicas para melhorar suas insides sales

O primeiro passo que recomendamos é ter um volume de oportunidades mensal 
para abastecer o time comercial com regularidade. Sem isso não é possível dar 
a prática necessária aos vendedores.

O segundo passo é a contratação de um software de CRM: muitas empresas 
ainda operam controlando seus negócios em planilhas. Essa é uma prática 
inadequada, que deixa de lado muitas métricas essenciais à uma operação de 
inside sales.

A Meetime se posiciona como uma ferramenta completa para inside sales, algo 
não visto ainda no Brasil. Nós ajudamos o vendedor a se comunicar com seus 
prospects desde a prospecção até o fechamento do negócio, aproveitando me-
lhor seus leads. Além disso, geramos inteligência por meio de dados e métricas 
monitorados para gestores de vendas.
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Clique e 
acesse! www.meetime.com.br

Quebre suas crenças limitantes

Existe no Brasil um senso comum de que para vender algum produto ou 
serviço é preciso visitar o cliente e apertar sua mão. Esse cenário mudou, e 
principalmente para vendas de até R$ 4 mil/mês (ou R$ 48 mil por ano), é 
perfeitamente plausível e recomendável que essa venda ocorra remotamente. 
Foque em resolver um problema real e apresente as maneiras que sua empresa 
tem de resolver esse problema.

Outro mito é de que vendas é uma arte, somente, e depende de um “talento 
natural” do vendedor. O perfil do vendedor mudou: é preciso ouvir mais, fazer 
boas perguntas e focar em resolver o problema do cliente. Essa é uma nova 
experiência de venda e o mercado está despertando para ela. Isso aconteceu, 
pois o consumidor tem muito mais informação do que no passado.

Acreditamos na mudança positiva que estamos vendo em vendas: o cliente tem 
muita informação e o papel do vendedor mudou para ser o de um consultor, 
que ouve, analisa e diagnostica a melhor solução para seu cliente.

Isso gera um ciclo positivo e de muita confiança no papel do vendedor. Acredi-
tamos que essa é a venda do futuro, e convidamos vocês para embarcar nela! 

para saber mais

http://www.meetime.com.br
www.propzmedia.com
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5 tecnologias para o varejo para 
aumentar as vendas e a experiência 
dos clientes

Sem apelar para a ficção científica, a Axis Communications 
separou algumas tecnologias que já podem ser utilizadas 
para aumentar as vendas e a experiência dos clientes du-
rante o período de compra na loja física. São soluções que 

permite organizar o fluxo de pessoas, melhorar a organi-
zação da loja, mensurar o público-alvo e, principalmente, 

resolver a principal reclamação dos compradores (as filas). 

A tecnologia é uma ferramenta útil e pode ser muito menos complicada 
do que se imagina. Confira a seguir 5 tecnologias para o varejo para 
aumentar as vendas e a experiência dos clientes:
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1. Inteligência de merchandising

Quando um apresentador de TV fica de olho na audiência ao vivo e nas menções 
no Twitter, é para conduzir as atrações de forma a reter o público e aumentar 
o engajamento. Do mesmo modo, qualquer lojista consegue hoje acompanhar 
em tempo real quantas pessoas entraram na loja ao longo do dia e que áreas 
mais atraíram o interesse ou causaram problemas.

Prestando atenção ao que funciona, o gerente pode alterar layouts e ajustar 
campanhas ao longo da semana. As ferramentas usadas para entender esse 
cliente são duas:

 • contagem de pessoas: feita na entrada da loja, permite ver os picos de 
visitação e remanejar funcionários para um melhor atendimento.

 • Mapas de calor: mostram onde se concentraram mais pessoas, e ajudam 
a descobrir o que realmente funciona nas gôndolas e mostruários. Assim, 
o posicionamento de produtos e displays fica justificado em dados. Isso 
traz um alto valor agregado para qualquer plano de merchandising em 
pontos-de-venda.

Para os mais antenados, a contagem de pessoas e os mapas de calor podem 
embasar até mesmo a cobrança de espaços privilegiados para as grandes 
marcas no caso de supermercados ou justificar o preço da locação de espaços 
em shoppings.
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2. Perfil demográfico do cliente

Quem olha uma vitrine também pode estar sendo visto. Basta que um manequim 
tenha uma câmera-miniatura no lugar do olho. Assim, é possível mensurar, em 
questão de milissegundos, se a maioria na vitrine é homem ou mulher, e estimar 
a idade aproximada de cada cliente.

Dentro da loja, as telas de digital signage, ou sinalização digital, podem exibir 
mensagens publicitárias de acordo com esses dados. Dessa forma, caso a loja 
esteja sendo mais frequentada naquele momento por crianças, poderão ser 
exibidas mais propagandas para o público infantil. A impressão é de que a loja 
foi feita para cada cliente.

A análise demográfica também permite saber se, nas semanas anteriores a 
datas comemorativas, há mudança no perfil do público. Conhecimento que 
pode orientar ações de marketing em favor de uma experiência ainda melhor 
para os clientes. 

O mesmo vale para medir a efetividade de campanhas criadas para atingir um 
público específico (se um shopping investe em ações para incrementar a visitação 
de mulheres entre 30 e 50 anos, por exemplo, é importante saber se teve suces-
so). Afinal, a presença do cliente naquele espaço e seu perfil são dicas valiosas.

3. Cruzamento com PoS

Será que o público que circula pela loja é o mesmo que efetivamente compra? 
Uma forma de descobrir isso é medir a Taxa de Conversão, por meio de câmeras 
em cruzamento com dados do analítico People Counter.

Dentre os que compram, seria possível associar o ticket médio e categorias de 
produto com diferentes perfis de clientes, segundo o gênero e a idade? Sim, 
usando câmeras com o analítico Demographics.

É possível identificar qual cliente voltou à loja, mesmo que sua primeira 
compra tenha sido numa unidade localizada em outro estado ou país? Sim 
também. Usando câmeras com reconhecimento facial, torna-se possível 
abrir mão dos cartões-fidelidade e ter uma compreensão profunda sobre 
quem está na loja e qual seu padrão de compra. As possibilidades a partir 
disso são infinitas.

4. Gestão de filas

A pior parte da experiência numa loja é enfrentar uma longa fila para concluir 
a compra. É quando alguns clientes acabam desistindo de certos itens mais 
caros ou supérfluos. Ou pior: se a proposta era uma passada rápida no almoço 
de olho no relógio, alguns nem encaram a espera.
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Uma tendência forte é o próprio varejista determinar o número máximo de 
pessoas na fila. Isso mesmo: quem vai determinar o tamanho da fila não é o 
cliente. A tecnologia é bem interessante. Assim que a câmera percebe a chegada 
de uma pessoa além do estipulado, ela envia um comando para que um novo 
caixa seja aberto, e ainda envia, na mesma hora, uma mensagem ao celular do 
gerente. Esse limite de clientes na fila pode variar ao longo do dia ou diferir aos 
feriados e finais de semana.

Para completar, uma mensagem de som pode ser emitida de forma automáti-
ca para tranquilizar os clientes em relação à espera: o problema já está sendo 
resolvido. O que nos leva à próxima tecnologia: sistemas de som inteligentes.

5. Sistemas de som inteligentes

É ótimo estar na fila para pagar e ouvir, pelos alto-falantes IP embutidos no 
teto, que existem caixas sem filas no piso superior. Também é difícil resistir ao 
impulso das ofertas-relâmpago anunciadas pelo sistema de som no final de 
semana. Esses anúncios, que podem ser pré-gravados ou ao vivo usando um 
microfone IP causam um impacto evidente. Outros efeitos passam mais des-
percebidos: quando a loja toca uma música tranquila, o cliente tende a prolongar 
sua permanência.
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Todas essas são estratégias conhecidas dos lojistas para melhorar a satis-
fação do cliente e aumentar as vendas, e não param de surgir novidades 
tecnológicas. No futuro, o áudio de um supermercado, shopping ou de uma 
loja-âncora poderá estar conectado em rede aos demais dispositivos inte-
ligentes. Depois de reconhecer a chegada de um cliente VIP pelas câmeras 
com reconhecimento facial, o sistema de som poderá convidá-lo para uma 
experiência exclusiva com determinada marca numa sala reservada, por 
exemplo. Isso soa ótimo, não é?

a axis communications é uma empresa global com presença 
local. com sede na Suécia, atua mundialmente por meio de 
escritórios próprios, representantes e colaborações desen-
volvidas junto a parceiros.

É líder de mercado de vídeo em rede. Foi pioneira ao desenvolver 
uma câmera de rede do mundo, em 1996 e, desde então, inova 
no ramo de vigilância por vídeo, aumentando a segurança de 
milhões de pessoas ao redor do mundo. conta com a ajuda 
de 90 mil parceiros, em 179 países. 

Clique e 
acesse! www.axis.com/br/pt

para saber mais

http://www.meetime.com.br
www.axis.com/br/pt
www.propzmedia.com
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Fluig: plataforma desenvolvida pela TOTVS 
reúne soluções de produtividade e colaboração 
em um só ambiente digital

A dificuldade no cadastro do pedido de vendas e no 
acompanhamento do pipeline, a falta de acesso mobi-
le de sistemas e o excesso de processos manuais são 

algumas das situações que costumam tomar tempo e, 
por consequência, dinheiro da área de vendas.

P ensando em soluções que integrassem processos, pessoas e sistemas em 
uma experiência mais fluida e intuitiva, a TOTVS trabalhou no desenvol-
vimento de uma plataforma de transformação digital, dando vida à fluig.

A fluig busca unir soluções de produtividade e colaboração em uma só pla-
taforma. É um sistema que permite que diferentes soluções sejam criadas e 
executadas em um mesmo ambiente digital. O objetivo é promover eficiência 
e simplicidade em todas as operações.
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4 áreas de foco da fluig

1. integrável: modernize e integre todos os seus sistemas internos (ERP’s, 
SCM, CRM, etc.), independentemente do fornecedor, potencializando as 
ferramentas que você já usa.

2. Mobile: leve a operação do a dia-a-dia para a palma da sua mão, permi-
tindo acesso, execução e acompanhamento do seu trabalho de onde você 
estiver, mesmo sem conexão com internet.

3. Flexível: crie soluções digitais do jeito que precisa e incremente-as sempre 
que desejar, com autonomia e agilidade.

4. cloud: opte pela nuvem privada ou pública, com o tamanho que sua 
empresa precisar. A elasticidade da nuvem permitirá que você se adapte 
conforme a sua empresa cresce.

Quer saber mais sobre esta ferramenta e como ela pode auxiliar a sua em-
presa? Confira a entrevista com Mario Almeida, Head de fluig, Analytics & 
Consulting da TOTVS.

Entenda a plataforma fluig

O fluig é a plataforma de transformação digital da TOTVS. Ela é a evolução das 
soluções de produtividade e colaboração integradas em uma só plataforma, que 
permite a criação e a viabilização dos projetos de inovação da uma empresa, 
independente do legado ou ERP. A solução foi criada para unificar processos, 
pessoas e sistemas em uma experiência mais fluida e intuitiva.

Por ser mobile, o fluig possibilita que o gestor tenha a operação da empresa 
na palma da sua mão, permitindo acesso, execução e acompanhamento em 
qualquer hora e lugar, mesmo sem conexão com internet. Além disso, a solução 
é comercializada no modelo de subscrição, ou seja, por meio de uma assinatura 
mensal, e é totalmente flexível.

O fluig permite a digitalização da operação de ponta-a-ponta. Ajuda as empresas 
a atingirem as suas metas ao eliminar os gargalos dos processos comerciais, 
aumentando a colaboração entre vendedores e as demais áreas e tornando a 
equipe de vendas mais produtiva.

A dificuldade no cadastro de pedido de vendas e no acompanhamento de pi-
peline, a falta de acesso mobile de sistemas e o excesso de processos manuais 
são situações que acabam demandando muito tempo e atrasando uma venda. 
O fluig possibilita a automação, centralização e mobilidade dos processos e 
atividades comerciais, proporcionando mais agilidade e produtividade para 
equipe comercial.



21VM TECH    |    10 inovações tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente

www.vendamais.com.br

Já para informações e documentos, desenvolvemos um módulo (GED) que 
permite não só o controle e organização dos conteúdos com inteligência, mas 
também o acesso mobile e off-line. Com essa funcionalidade, a equipe de vendas 
tem acesso prático e rápido a todo o conteúdo que precisa, como contratos, 
apresentações e fichas técnicas. Tudo na palma da mão e em qualquer lugar e 
hora, com toda a segurança da informação que o seu negócio exige.

Sabemos que um time de excelência é um fator decisivo para o sucesso das 
vendas. Para isso, o fluig oferece um módulo de LMS (Learning Management 
System), que permite a criação de um ambiente de aprendizagem virtual para o 
time de vendas. O acesso é feito por meio de um aplicativo exclusivo que pode 
ser customizado com a marca da empresa, gerando mais engajamento. Tudo 
isso dentro de uma plataforma com interface intuitiva e pronta para utilizar 
abordagens modernas de aprendizagem, como o gamification.

Transformação digital na prática

A maior parte do dia a dia da equipe de vendas acontece na rua. Essa dinâmica 
dificulta o acesso à informação e à comunicação com pessoas com poder 
de decisão no processo comercial. Para minimizar esse desafio, é muito co-
mum que equipes de vendas recorram às ferramentas de comunicação não 
corporativas. Isso representa um risco à gestão e segurança da informação 
das empresas. 



22VM TECH    |    10 inovações tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente

www.vendamais.com.br

Com fluig, o time de vendas tem no celular a principal ferramenta, integrando 
CRM e outras funcionalidades, como workflows e formulários. O vendedor tem, 
na ponta, total autonomia para vender mais e melhor. E o gestor comercial 
tem, em tempo real, visibilidade da produtividade da força de vendas.

Todas as empresas que possuem equipes de vendas e querem otimizar os 
processos na área comercial ou que desejam fazer uma transformação digital 
em todos os departamentos, não só em vendas, podem se beneficiar do fluig.

Por onde começar a transformação digital

A principal recomendação é que a empresa invista em uma cultura de excelência 
e revise todos os seus processos. Com isso em mente, ela deve adotar uma 
plataforma que seja o vetor de toda essa mudança, ou em outras palavras, 
que viabilize a transformação digital do processo de vendas em todas as suas 
dimensões. Sejam essas interfaces do vendedor, integração dos sistemas, 
mobilidade da força de venda, segurança da informação, novos modelos de 
negócio ou gestão dos KPIs. Uma plataforma na nuvem e escalável e com 
baixo custo de TCO é o caminho mais curto para ter sucesso nessa estratégia.

Por ser uma plataforma voltada para a transformação digital, com infinitas pos-
sibilidades de atuação em qualquer segmento de mercado, o fluig padroniza e 
torna transparente processos e rotinas. Os sistemas legados de uma empresa 
são muitos e normalmente não “conversam” entre si, isso é um entrave para 
ganhar mais produtividade no mundo digital. Por isso, com fluig as empresas 
têm uma camada que integra, transforma e exponencializa o potencial digital 
dos processos de negócio e da produtividade da força de vendas.

Com o fluig, os processos são automatizados, eliminando processos manuais 
como, por exemplo, uso de planilhas, diminuindo retrabalhos e falhas. A solução 
funciona como digital workplace, onde todos os colaboradores podem ter acesso, 
em tempo real, ao status das atividades, compartilhar e acessar os documentos 
a qualquer hora, trabalhar de forma colaborativa e com a mobilidade necessária 
ao time de vendas e de outras áreas.

Na área comercial, a FTD Educação é um exemplo de empresa que usou o fluig 
para melhorar a performance de vendas. Todo o acervo da editora foi organizado: 
hoje tudo está disponível a partir do aplicativo fluig para dispositivos móveis. 
Os processos de visitas às escolas também foram padronizados. Os pedidos 
foram modernizados e automatizados. Hoje, é possível fazer o cadastro e fechar 
pedidos a qualquer hora e de qualquer lugar, graças à funcionalidade mobile. 
Os gestores podem acessar, pelo fluig, a agenda de negócios, acompanhando 
as visitas realizadas por meio dos check-ins e checkouts com geolocalização, 
além de uma visão macro do funil de vendas, com a análise de cada visita. A 
solução também está integrada com o ERP e o CRM utilizados pela editora, 
agilizando o fluxo.
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Clique e 
acesse! fluig.comblog.fluig.com

Reflexões sobre o mercado frente às inovações digitais

A jornada da transformação digital afeta tudo e todos. Nenhum negócio vai 
ficar isolado do “tsunami” digital que está varrendo a nossa época. Isso não 
quer dizer que todo negócio vai virar um aplicativo, mas que todos precisam 
olhar para o seu mercado, cliente e time para entender onde e como usar as 
inovações digitais para gerar novas experiências e como fazer mais rápido e 
mais barato, seja um processo de venda, entrega de produto ou pós-venda.

Os clientes de um aplicativo de táxi ou companhia aérea já sabem o poder das 
redes sociais e dos sistemas digitais na nuvem. Portanto, esse mesmo consu-
midor vai cobrar das demais empresas uma equipe de vendas bem treinada 
e que tenha todas as informações na mão e na hora, que seja transparente 
quanto às condições e que, sobretudo, gere valor para o negócio dele. A TO-
TVS trabalha para que o fluig seja a plataforma que viabiliza a transformação 
digital das empresas de qualquer porte.

Vale ressaltar que o fluig tem aplicações que ajudam a otimizar processos em 
qualquer departamento de uma empresa, não só do departamento de vendas.

Para saber mais

Nós mantemos um site e um blog com novidades e informações sobre a 
plataforma, um site exclusivo para desenvolvedores e uma newsletter com 
calendário de webinars técnicos e de negócios, além de lançamentos e cases 
de sucesso. Também temos uma atuação constantes nas redes sociais.

/fluigplatform /fluigplatform/fluig

http://www.meetime.com.br
http://fluig.com/
http://www.meetime.com.br
http://blog.fluig.com/
www.propzmedia.com
https://www.facebook.com/fluigplatform
https://www.youtube.com/user/fluigplatform
https://www.facebook.com/TARGIT.BI.Suite
https://www.linkedin.com/showcase/fluig/
https://www.linkedin.com/company/2030395/
https://www.linkedin.com/company/2030395/
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Machine learning
é trunfo estratégico para inovar no varejo

O mercado de varejo vive em constante pressão para garantir a entrega do 
produto o mais compatível possível com o consumidor para satisfazê-
-lo em todos os níveis. Com a pluralidade de inovações que surge a 

cada minuto, os comerciantes devem ficar atentos. O desafio é mais do que 
criar soluções inovadoras. É preciso desenvolvê-las em velocidade tal que se 
antecipem às expectativas dos clientes digitais.

Essa meta instigante fica um pouco mais clara diante da definição de trans-
formação digital, da qual me aproprio da realizada pela consultoria global IDC. 
“É o processo contínuo pelo qual as organizações se adaptam a mudanças 
disruptivas ou as criam no seu ecossistema externo por meio de compe-
tências digitais. Seu objetivo é inovar com modelos de negócios, produtos e 
serviços que integram o digital e o físico de maneira transparente e ainda com 
experiências, de negócios e de clientes, que gerem melhorias na eficiência 
operacional e organizacional”.

O aprendizado automático das máquinas (machine 
learning) vem aprimorando o setor de vendas

Por André Scatolini
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Assim, para ganharmos e, ao mesmo tempo, provermos aos clientes competên-
cias digitais é vital refinar nosso perfil. Isso necessita ter como valor agregado 
o conhecimento profundo das tecnologias emergentes para entender como 
elas podem transformar os negócios do varejo. Mas o segredo, acredite, mora 
na certeza de que tecnologia hoje é uma facilitadora da visão que podemos 
ter e oferecer ao negócio do usuário. Uma alavanca para a disrupção.

Machine learning para inovar no varejo

E na construção da minha visão de negócios, pegando carona em casos de 
sucesso, estudos e troca de informações estratégicas, elejo o machine learning 
(aprendizado de máquina) como trunfo estratégico para inovar no varejo. Isso 
porque os fatores que colocam em ebulição o crescimento dessa tecnologia 
são a sua aplicação diversificada e a capacidade de aprender e de resolver 
problemas da vida real a partir de dados. Sendo assim, é capaz de atender 
a cada cliente da forma mais personalizada e única possível para garantir a 
satisfação nas vendas.

Esse algoritmo machine learning é uma parte da Inteligência Artificial (AI, na 
sigla em inglês) que concede aos computadores a capacidade de aprender 
sem a necessidade de programação e de encontrar as ideias ocultas sem ser 
explicitamente programado para onde procurar.

Entender a linguagem, reconhecer padrões e aprender com a informação 
podem ajudar o comércio a enfrentar desafios significativos e complexos. 
Esse recurso possibilita “ler” um texto, “ver” as imagens e “ouvir” o discurso 
natural. E sei que a evolução do machine learning com inteligência artificial não 
vai parar por aí. Não vou me surpreender, portanto, se no futuro (talvez breve), 
a computação cognitiva seja capaz de aprender também a sentir, a tocar e a 
provar o gosto das coisas, levando o consumidor a uma experiência singular 
na sua jornada de compra.

Aditivo para os negócios

A vantagem que machine learning proporciona aos varejistas, por exemplo, é 
a capacidade de oferecer novos produtos, serviços diferenciados e personali-
zados, além de aumentar a eficácia e diminuir o custo dos produtos e serviços 
existentes. Permite ainda que a organização direcione seus esforços para ou-
tros setores com a maior parte da interação sendo realizada pelas máquinas, 
reduzindo o risco de erros e, consequentemente, a queda de produtividade.

O potencial é realmente significativo. Fabricantes de tecnologia estão inves-
tindo fortemente na adição da tecnologia em suas aplicações existentes e 
na criação de outras. Esse é o “caminho expresso” da inovação. Isso porque 
proporciona às empresas a vantagem de descobrir padrões e tendências de 
conjuntos de dados e automatizar análises realizadas tradicionalmente por 
pessoas, para aprender com as interações relacionadas a negócios e fornecer 
respostas baseadas em evidências.
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Não por acaso, a IDC projeta que, até 2018, mais de 50% das equipes de de-
senvolvimento vão incorporar serviços cognitivos em seus aplicativos, gerando 
até 2020 uma economia de mais de US$ 60 bilhões. Ainda segundo projeções 
da consultoria, a adoção de sistemas cognitivos e inteligência artificial em 
diversas indústrias deverá gerar receita anual de US$47 bilhões em 2020.

Tecnologias cognitivas

As tecnologias cognitivas tornaram-se tão penetrantes que a maioria de nós 
as utilizamos sem perceber. Você já deve ter notado que ao frequentar sites de 
compra e buscar por determinado produto, certamente você foi direcionado para 
produtos similares em uma nova visita à página. Em sua rede social, não por 
acaso, você recebe as atualizações de pessoas com quem tem uma interação 
mais frequente. E é assim que o machine learning funciona, aprendendo cada vez 
mais conforme você utiliza a plataforma e se adapta ao seu perfil, possibilitando 
auxiliar o usuário na compra de um produto específico.

O aprendizado de máquina, portanto, é excelente solução para uma série entra-
ves no desenvolvimento de produtos e serviços que antes eram inimagináveis. 
O recurso é capaz de viabilizar e tornar precisos e confiáveis projetos em que 
abordagens tradicionais apresentem falhas.

Alexander Linden, vice-presidente de Pesquisas do Gartner, disse: “Há dez 
anos, lutávamos para encontrar dez aplicativos de negócios baseados em 
machine learning. Agora, nos esforçamos para encontrar dez que não usam 
esse recurso”. Esse resultado é mais do que uma evolução ou inovação, é uma 
questão de visão de negócios despertada e possibilitada pela tecnologia e o 
varejo pode evoluir muito mais com a sua utilização.

andré scatolini é Vice-presidente de infra technologies & 
Solutions da resource it



27VM TECH    |    10 inovações tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente

www.vendamais.com.br

servicebot:
conheça a plataforma da Tree Tools para 
automatizar relacionamento com clientes

P ara Mario Jorge Kowalski, Diretor da Tree Tools, a implementação de 
uma plataforma que auxilie a equipe a aumentar esta eficiência é uma 
questão de sobrevivência.

Diretor da empresa que é focada em Gestão de Atendimento desde 1991, ele 
explica que existem duas vertentes para agregar tecnologia ao atendimento: 
Soluções baseadas em machine learning e soluções baseadas em automação 
de tarefas. Ambas utilizam técnicas de inteligência artificial para resolver 
demandas. Entenda a diferença entre ambas:

O quesito tempo tem sido um ponto cada vez mais 
crucial na hora de atender clientes. Se antes, es-
perar por 48 horas era algo plenamente comum 
ao mercado, hoje os prazos estão mais curtos, a 

concorrência cada vez mais ágil e o cliente espera 
solucionar problemas com rapidez. 
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Machine learning: nesta vertente, o robô tem “capacidade de aprender”. É 
muito útil em sistemas que exijam alto grau de especialidade, quase sempre 
de cunho técnico. É implementada por meio de codificação proprietária e, por-
tanto, requer profissionais de TI. O custo e o prazo para implementação são 
substancialmente maiores. Geralmente cria dependência com o fornecedor.

automação de tarefas: orientada para tarefas do dia a dia. Um bom exemplo é 
o SAC, onde as atendentes seguem um script e não há intenção de que tenham 
autonomia sobre as demandas. A implementação é muito mais rápida, rara-
mente exige conhecimentos de TI e, portanto, têm custo menor. Rapidamente 
o usuário estará autônomo para manter os scriptsgerados e criar outros.

A solução da Tree Tools, chamada Servicebot-3, é orientada para a segunda 
vertente. O objetivo é automatizar a execução das atividades do dia a dia do 
relacionamento com seus clientes.

“Muita gente que busca atendimento virtual ainda imagina que o papel de um 
atendente virtual é responder perguntas. Nossa proposta é oferecer um aten-
dente virtual que possa fazer tudo o que um atendente humano faria, e não 
só responder perguntas. Os clientes não ligam para sua empresa para fazer 
perguntas. Eles ligam para fazer negócios. E precisam ser atendidos com esse 
foco”, explica o diretor.

Conheça mais sobre o Servicebot e suas aplicações para a área de atendimento 
nesta entrevista com Mario Jorge Kowalski:
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Dicas para começar um cartão de
marca própria (private label)
1- Escolha o melhor formato que 

vai se adaptar à sua realidade:

a)  Pode ser um cartão que o varejista 
administra (exemplo: cartão lojas 
Renner)

b)  Pode ser um cartão administrado 
por um banco

c)  Pode ser uma bandeira regional

d)  Ou um cartão private label puro, 
feito por um especialista como a 
DMCard;

2- Depois de escolher o formato, 
saiba escolher o melhor parceiro.

3- Entenda qual a verdadeira mo-
tivação em querer um produto 
como este em sua loja.

4- Explore ao máximo o que cada 
formato pode oferecer.

Uma solução de automação para relacionamento com clientes

O Servicebot é um robô que pode conversar com os clientes em diversos mo-
mentos do relacionamento, seja na pré-venda, na venda ou no pós-venda. Ele 
automatiza tarefas, tal como elaboração de orçamentos, qualificação de clientes, 
agendamentos, envio de material ou troca de produtos. 

A Tree Tools pode ajudar uma empresa a vender mais e melhor aumentando a 
capacidade de atendimento e relacionamento para um modelo 24×7 (24 horas, 
7 dias por semana). Sem restrições de horários, sem filas, sem perder contatos 
e assegurando um padrão de qualidade, apesar de permitir personalização do 
atendimento. 

O aumento da capacidade vem associado também a uma redução de custos 
de operação. Ou seja, podemos fazer mais com menos, melhorando o retorno 
sobre o investimento no relacionamento com clientes. Além disto, tudo o que 
foi conversado fica documentado, permitindo uma total rastreabilidade das 
ações e das reações dos clientes. Isso faz com que possam ser aprimorados os 
processos de vendas.

Exemplo de uso da solução Tree Tools

Uma instituição de ensino que somente podia atender candidatos a alunos, 
alunos atuais e egressos em turnos regulares de trabalho, com limitação de 
atendimento nos dias de pico e que gerava até 4 horas de espera, hoje já realiza 
o mesmo trabalho com redução do tempo de espera de até 50%, redução de 
custo de telefonia em mais de 30%, melhoria da qualidade e presteza, podendo 
atender a 50% mais alunos com a mesma equipe que antes possuía, portanto 
com menor custo.

Qualquer empresa que possua necessidade de melhoria no seu atendimento e 
que busque redução de custos, independentemente de seu tamanho, pode se 
beneficiar deste tipo de serviço. Afinal, estamos falando de reduções percentuais 
e de ganhos percentuais.

Por outro lado, apostamos fortemente na ideia de que o cliente está cada vez 
mais digital e que busca cada vez mais canais de comunicação por mensagem 
de texto. Portanto, não temos hoje pretensão de investir no desenvolvimento 
de soluções que automatizem conversas em canais de voz (0800, URAs, etc). 
Nossa solução é para comunicação via mensagens de texto exclusivamente, 
apesar de, durante uma troca de mensagens, nosso robô poder oferecer para 
uma pessoa ser transferida para um canal de voz (uma ligação de fixo para fixo, 
fixo para móvel, ou móvel para móvel). Ele faz inclusive a discagem automática 
e coloca as pessoas “na linha” para conversarem, enquanto aguarda para con-
tinuar “teclando” com a pessoa.
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Erros e limitações ao contratar um robô de atendimento

Muitos robôs de atendimento virtual continuam oferecendo mais do mesmo, ou 
seja, são meros mecanismos para responder perguntas mais frequentes. Muita 
gente que busca atendimento virtual ainda imagina que o papel de um atendente 
virtual é responder perguntas. Nossa proposta é oferecer um atendente virtual 
que possa fazer tudo o que um atendente humano faria, e não só responder 
perguntas. Os clientes não ligam para sua empresa para fazer perguntas. Eles 
ligam para fazer negócios. E precisam ser atendidos com esse foco.

O erro mais comum em relação a esse tópico é acreditar que a tecnologia, só 
por ser inovadora, vai resolver antigos problemas. A tecnologia tem que estar 
inserida num processo inovador para ser inovadora. Usar inteligência artificial 
para substituir buscas em páginas de FAQ (perguntas mais frequentes) é jogar 
fora uma tecnologia inovadora, usando-a para reproduzir um mecanismo de 
busca que o cliente já está cansado de tentar usar. 

O cliente não quer aprender a trocar um produto. Ele quer ser atendido e ter 
seu produto trocado. Isso é prestar serviços.  Por isso nosso produto não é um 
chatbot (um robô para conversar). Ele é um Servicebot: um robô para, conver-
sando, executar serviços para o cliente.

Recomendações ao investir em Servicebot

Reveja seus processos e identifique onde está a causa-raiz dos problemas. A 
tecnologia tem que ser aplicada para atuar sobre causas-raízes, minimizando ou 
mitigando-as. Só depois disto, busque soluções que efetivamente atuem sobre 
estas causas de modo inovador, mas sem tirar a opção de escolha do cliente. 
Se ele quer conversar pelo telefone, ele terá direito a ter este canal, mas não 
sem antes ter passado por uma triagem com nosso atendente virtual. Assim 
todos saem ganhando.

Diferenciais da Tree Tools

Temos uma solução que, apesar de inovadora, já carrega 5 anos de projetos em 
produção. Portanto, temos inovação, mas temos experiência.

Em segundo lugar, somos uma empresa que entende de processos de relacio-
namento e atendimento. Não somos somente fornecedores de ferramentas, 
prestamos consultoria em processos e melhorias de atendimento.

Em terceiro lugar, temos total domínio da tecnologia. Usamos hoje uma solução 
totalmente desenvolvida em nossos laboratórios. Não dependemos de terceiros 
para ter nossa solução operacional. Temos também um ambiente muito seguro 
e flexível para criação de robôs. Um leigo é capaz de utiliza-lo para criar sozinho 
seus robôs, sem precisar de uma equipe de informática altamente especializada, 
e sem pagar em dólar.
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Clique e 
acesse!

www.servicebot.com.br

Atenção às promessas milagrosas!

Uma coisa que me assusta muito é ver muita gente dizendo que sistemas cogni-
tivos são sistemas que aprendem sozinhos, e que ninguém precisa programá-los. 
Ou que sistemas inteligentes são aqueles com capacidade de aprender coisas 
novas sem que ninguém os ensine. Isto é uma meia-verdade. Ou se olharmos 
por outro lado, uma meia-mentira. 

Treinar um sistema cognitivo é muito complexo, trabalhoso, e se uma situação 
nova surgir, ele vai precisar sim ser treinado para tratá-la. O que ele aprender 
sozinho, e ainda depois de muito trabalho, é reconhecer, por exemplo, novas 
frases que se assemelhem às frases para as quais ele já foi treinado. Recomen-
dações novas para situações novas não serão automaticamente derivadas do 
nada. O aprendizado é feito por reconhecimento de padrões. Só depois disso é 
que entramos numa etapa mais evoluída de “deep-learning”. Mas até lá, tem 
muita coisa sendo dita de modo irreal. Ou por desconhecimento, ou por vontade 
de atrair clientes.

Um último comentário para os leitores da VM Tech

A oportunidade de inovar no atendimento e no relacionamento com clientes 
está à sua disposição. Ela pode trazer economia, melhoria de produtividade, 
aumento de capacidade, padronização e muitas outras vantagens. Obter tudo 
isso, porém, pode depender da escolha da solução certa. 

Ainda outro dia ouvi de um prospect a frase: “De 10 fornecedores que vieram 
aqui, você é o primeiro que eu vejo que tem experiência neste assunto… todos 
estavam querendo vir aqui e fazer projetos experimentais comigo. Me usar de 
cobaia”. Portanto, se de cada 10 fornecedores, 1 tem experiência, então nos 
procure. Somos este 1.

Para saber mais

http://www.servicebot.com.br/
www.kickante.com.br
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É inegável que os influenciadores digitais estão em evidência. Seja por 
meio do Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, ou qualquer outra rede 
social da qual você faça parte, difícil é encontrar alguém que, em algum 

momento do dia, não acabe se informando ou consumindo algum produto 
indicado digitalmente por outra pessoa.

Talita Lombardi é COO (diretora de operações) da influu, uma plataforma que 
conecta influenciadores digitais e youtubers a marcas. Criada em 2016, a 
influu desenvolve desde o planejamento à ativação e produção do conteúdo 
específica para marketing de influência.

Youtuber nas áreas de empreendedorismo, vendas e startups, Talita já pas-
sou por empresas como Peixe Urbano e Movile. Possui mais de 17 anos de 
experiência no mercado B2B e é fundadora das marcas Menina Executiva e 
StartupsStars.

Confira nesta entrevista com Talita Lombardi como o marketing de influência 
tem potencial para ser aproveitado por empresas dos mais variados portes 
e segmentos:

Investir em influenciadores digitais
realmente dá retorno?
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A forma inovadora de ver o marketing de influência da influu

A influu é a plataforma que faz a ligação entre influenciadores digitais (you-
tubers e instagrammers) e marcas que querem criar ações e campanhas 
envolvendo marketing de influência. Nós nos diferenciamos no mercado por 
oferecer uma quantidade significativa de microinfluenciadores, auxiliando 
marcas menores em campanhas e oferecendo um trabalho mais certeiro (já 
que esse tipo de influenciador possui grupos seletos). Além disso, queremos 
ser um “ecossistema de influenciadores”: estamos organizando eventos 
(em São Paulo e outros estados) com palestras para capacitação desses 
influenciadores.

Dependendo da empresa contratante, nossa empresa é um canal de geração 
de leads ou de vendas. Quando um influenciador fala de um produto, significa 
para os fãs que o influenciador se identifica com ele. Isso passa credibilidade 
do produto ao público, algo tão precioso no mercado e na sociedade atual. 
Na prática, a marca ou empresa nos manda a proposta de campanha e nós 
relacionamos o(s) melhor(es) influenciador(es) para a ação, focando no público-
-certo. Há influenciadores para todo o tipo de empresa.

Limites de atuação

A influu, entretanto, não se propõe a resolver o posicionamento de marca (perfil 
de usuários ou clientes) das empresas. Elas, às vezes, querem alguém para falar 
de suas marcas sem terem objetivos definidos.
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Muitas vezes, as marcas não sabem o real potencial de mercado do microin-
fluenciador e do influenciador de nicho. Elas acabam investindo apenas em quem 
tem grande audiência, mas que não produz conteúdo que tenha proximidade 
com o público que se pretende atingir. 

Outro erro é quando a marca interfere demais na campanha. É preciso deixar 
o próprio influenciador no comando da ação, porque é ele quem sabe o melhor 
formato e linguagem de falar com o público dele.

A maior falácia é: “quanto mais seguidores ou inscritos o influenciador tem, 
maior é o poder de engajamento”. Apesar dos influenciadores mais famosos, 
assim como as celebridades, alcançaram maior audiência, eles não geram taxas 
de engajamento tão altas quanto microinfluenciadores.

Dessa lista de erros, o erro mais grave é utilizar um influenciador que não seja 
o mais adequado para a campanha e considerar, de forma generalizada, que 
ação de marketing de influência não traz resultados.

Clique e 
acesse!

influu.me

PARA SABER MAIS

3 dicas para criar uma campanha eficiente com influenciadores

1. Saiba exatamente qual o perfil do público que pretende atingir

2. Entenda que utilizar influenciadores digitais é uma estratégia moderna e 
necessária no mercado atual. 

3. Defina objetivos. Para branding, por exemplo, grandes influenciadores ou 
celebridades têm maior força. No caso de performance de vendas, os 
microinfluenciadores possuem maior potencial.

conteudo.influu.meinfluu@influu.me

https://influu.me/
www.hiplatform.com
http://conteudo.influu.me/
www.seusonhotemfuturo.com.br
mailto:contato%40followize.com.br?subject=
mailto:influu%40influu.me?subject=Contato
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SONDA e SAP se unem
para criação de ferramenta com foco 
na redução de perda de clientes

A integradora chilena SONDA e a gigante alemã SAP se uniram para criar 
a ferramenta saP Predictive analytics. O objetivo é a redução de churn 
Rate, a temida taxa de rotatividade ou evasão de clientes. Por meio de 

análise de algoritmos preditivos e machine learning, a nova ferramenta visa 
trazer maior controle à retenção de clientes, utilizando os mecanismos da 
transformação digital.

“Entender porque os clientes abandonam um produto ou serviço é vital para 
conquista do crescimento da empresa. Ou seja, através da mensuração de 
comportamentos e análise de indicadores dos clientes, é possível planejar 
ações de retenção mais assertivas e propensas ao sucesso”, explica Vander 
Silva, gerente de negócios do Innovation Solution Center da SONDA, compa-
nhia latino-americana de soluções e serviços de tecnologia. A empresa atua 
em 10 países com mais de 22 mil colaboradores e cinco mil clientes ativos.

Para saber mais sobre este tema, confira a seguir os principais insights da 
entrevista de Raul Candeloro com Vander Silva.

Sua empresa sabe quando está perdendo clientes? 
Confira como monitorar e agir previamente para a 

redução da temida Churn Rate
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Diferenciais da Sonda

A Sonda é uma empresa chilena, sendo o maior provedor de soluções e serviços 
integrados da América Latina. Estamos presentes em mais de 3.000 cidades 
e possuímos mais de 5.000 clientes em todas as Indústrias.

Na nossa divisão de Aplicativos, somos diferenciados por compor uma equipe 
altamente capacitada e dedicada à prática de analytics. A equipe é composta 
por estatísticos, cientistas de dados, arquitetos, consultores de negócio e 
especialistas. Eles são responsáveis pela concepção do produto e/ou oferta, 
realizando o entendimento da necessidade de negócio dos clientes, para 
propor soluções aderentes e competitivas. Contudo, ainda possuímos solidez 
financeira que permite condições diferenciadas em projetos inovadores.

Direcionamos nossas soluções às empresas que entendem a importância da 
inovação diante de um mercado extremamente competitivo. Aprimoramos a 
capacidade analítica das empresas e impulsionamos os resultados com a trans-
formação dos dados em insights valiosos acerca das tendências do mercado.
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As soluções permeiam todos os segmentos de mercado, desenvolvendo 
modelos que proporcionam condições na melhoria do processo produtivo, 
previsibilidade da demanda e gestão de ativos. Na visão do cliente, procuramos 
entender seus comportamentos. Identificamos o perfil de compra, ofertas 
direcionadas e personalizadas de cada produto e serviço.

Nossa competência essencial está na oferta de serviços e soluções em analytics. 
Contudo, a Sonda é uma integradora Full-Provider, e de acordo com a ne-
cessidade do cliente, realizamos parcerias para compor soluções integradas.

Analytics na prática

Podemos apresentar alguns casos por segmento de mercado, por exemplo:
No segmento de serviços, realizamos projetos que geraram modelos predi-
tivos que identificam o comportamento dos clientes propensos a sair. Com 
isso, mapeando os riscos e principais fatores que podem levar ao abandono.

No agronegócio, atuamos na otimização do processo produtivo, realizando a 
composição ótima de matéria-prima. Assim, se obtém ganhos de acordo com 
o processo fabril de cada unidade da empresa.

Atenção à qualidade dos dados que norteiam as ações de sua empresa

Um número cada vez maior de empresas de diversos portes e segmentos 
vem empregando projetos de analytics/big data como ferramenta de apoio 
estratégico da empresa. Todavia, a qualidade dos dados internos e externos 
ainda continuam muitas vezes vulneráveis, diante da necessidade de apre-
sentar a realidade dos dados para promover tendências. Por exemplo, uma 
ficha cadastral onde o cliente casado informa que é solteiro por não ter os 
dados do cônjuge pode interferir no resultado de um modelo que identifica 
perfil de compra de um cliente.

Outro fator relevante está na expectativa dos clientes em buscar grandes re-
sultados a curto prazo. Este tipo de projeto exige uma aprendizagem contínua 
do modelo, com o aprimoramento e coleta dos resultados de forma gradual, 
trazendo ganhos significativos a curto prazo e proporcionando resultados 
extremamente satisfatórios a longo prazo.

Entendemos que a qualidade dos dados é o ponto mais crítico e deve ser a 
primeira etapa a ser analisada. Para isso, buscamos realizar um bom processo 
investigativo, entendo o comportamento dos dados e características do ne-
gócio, para estruturar e compor um modelo de melhor qualidade e robustez.
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Personalizar não quer dizer criar um modelo que funciona para todos, mas 
sim um formato autêntico que atenda às necessidades de todos. Por exemplo, 
para que uma empresa entenda o comportamento do seu cliente – como ele 
anda consumindo seu produto ou serviço – buscamos entender similaridades 
ocultas nos dados e compatibilizar o portfólio de acordo com as características 
de cada cliente. Direcionamos, assim, ações para fornecer uma experiência 
personalizada e consequente eficácia nas vendas.

Passo a passo para a redução de clientes

Primeiramente, iniciamos com a definição de um processo/assunto específico 
da empresa que possa ser explorado e solucionado. Recomendamos, muitas 
vezes, a utilização de métodos eficazes de design corporativo para reflexão e 
expansão do pensamento, abordando problemas para trazer propostas com 
soluções inovadoras. 

A partir daí, identificamos as etapas e as principais variáveis externas e internas 
relevantes e influentes que explicam o determinado fenômeno.

É importante também definir uma estratégia de medição durante a implan-
tação. E, principalmente, como serão medidos os resultados após a melhoria 
do processo.

Para saber mais

Clique e 
acesse!

www.sonda.com/br

https://www.sonda.com/br/
www.intelliplan.com.br
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3 tendências
que estão revolucionando 
as empresas em 2018

E xperiências digitais nas lojas físicas, realidade virtual e aumentada nas 
organizações e assistentes de voz no local de trabalho estão entre as 
tendências da Avanade para 2018.

Em 2017, a Avanade indicou com precisão que a realidade aumentada(AR) se 
tornaria uma nova realidade nas empresas. Outro prognóstico foi que a inovação 
seria liderada pelo Design Thinking e aprimoraria a experiência humana. Tam-
bém previu que a ética digital prevaleceria mesmo com o aumento explosivo 
dos dispositivos digitais que rastreiam dados de consumidores e colaboradores.

Para 2018, a Avanade acredita que 3 inovações irão gerar oportunidades 
para as empresas e proporcionar um caminho de possibilidades para a 
transformação digital:

Tendência 1: experiências digitais nas lojas físicas e online serão comuns. Realidade 
Aumentada e Virtual (AR / VR) serão grandes parceiras dos varejistas

Não é novidade que a experiência do varejo está mudando. Ao mesmo tempo em 
que os pontos de vendas evoluem, os consumidores fazem visitas às lojas em 
busca de experiências digitais. Pesquisa realizada pelo IDC prevê que até o ano 
2020, 40% das principais marcas oferecerão experiências digitais aos clientes. 
No Brasil, 67% dos varejistas investem para se preparar para as transformações 
digitais, segundo uma pesquisa da Cisco.

Por Consultoria Avanade
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Em 2018, os varejistas devem adotar e experimentar novas tecnologias digitais 
para complementar as experiências em lojas físicas. Entre as possibilidades estão 
o uso de AR / VR para experimentar roupas, além de assistentes virtuais que 
oferecem atendimento ao cliente por meio de chatbots, motivando a interação 
com as mercadorias em lojas e supermercados.

“Mais da metade dos varejistas pesquisados planeja usar AR / VR e robótica 
em suas lojas nos próximos dois anos. É importante entender o impacto dessas 
tecnologias na força de trabalho. As ferramentas digitais que ajudam a treinar 
e fornecer experiências personalizadas aos funcionários são tão importantes 
quanto as que engajam e fidelizam o cliente”, afirma Rodrigo Caserta, Country 
Manager da Avanade Brasil.

Tendência 2: automação e tecnologia irão reinventar a experiência dos funcionários, 
dando às organizações a oportunidade de renovar a forma como trabalham

A área de recursos humanos geralmente é responsável pelo engajamento 
dos colaboradores e pela satisfação no ambiente de trabalho. À medida 
que surgem inovações, nasce o futuro do trabalho. Em 2018, a liderança de 
tecnologia será convocada, como consultoria, para ajudar a impulsionar o 
engajamento, a produtividade e o valor relacionado à adoção de ferramentas 
digitais aos funcionários.

O Centro de Pesquisa de Sistemas de Informação (CISR) do Instituto de Tec-
nologia de Massachusetts (MIT)* mostra que as grandes empresas no quartil 
superior da experiência dos funcionários são duas vezes mais inovadoras e 
25% mais rentáveis do que as do quartil inferior. Estas informações confirmam 
que, prevalecendo a transformação digital com foco na experiência do cliente, 
serão necessárias algumas alterações a fim de igualar as experiências dos 
funcionários. Além disso, existe uma alta demanda para as empresas colo-
carem a capacitação dos trabalhadores digitais no centro de suas estratégias 
de crescimento.

“As organizações precisam criar uma estratégia de adoção digital com ferra-
mentas personalizadas de produtividade e comunicação para apoiar e aumen-
tar a forma como o colaborador trabalha”, analisa Caserta. “Isso pode levar 
a uma maneira mais produtiva e social de se trabalhar. E a uma experiência 
mais atraente para o usuário, aumentando a capacidade de atrair e reter os 
melhores talentos. Tudo isso como forma de melhorar o engajamento e a 
eficiência dos funcionários”.

Na prática

Foi o caso do Hospital Israelita Albert Einstein, que integrou a URA (unidade 
de resposta audível) ao banco de dados de clientes (CRM), automatizando a 
identificação das informações e tornando os dados rapidamente disponíveis 
aos atendentes. Com a integração do CTI, processo pelo qual um equipamento 
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Clique e 
acesse!

www.avanade.com

telefônico troca informações com o computador, dados pessoais ou mesmo o 
telefone cadastrado do cliente, passaram a ser reconhecidos diretamente na 
URA. Isso tornou o atendimento mais ágil, facilitando os processos internos do 
hospital e dando qualidade ao contato com o público. E reduziu em até 10% o 
tempo médio de atendimento, além de aumentar a produtividade da equipe.

Tendência 3: assistentes virtuais e de voz vão para o local de trabalho, abrindo 
oportunidades interessantes para as organizações

Esse é o ano da voz. Analistas do Gartner preveem que, até 2021, os primeiros 
que adotarem ou redesenharem seus sites para oferecer suporte de busca 
visual e de voz podem aumentar a receita do comércio digital em 30%. 

A princípio, essa tecnologia de consumo impactará as organizações aumen-
tando a produtividade e ajudando no gerenciamento do tempo. Entre outras 
coisas, os assistentes pessoais e gerentes terão mais facilidade de encontrar 
reservas de viagens enquanto estão trabalhando em outras tarefas. Enquan-
to isso, os desenvolvedores de sistemas poderão procurar por meio da voz 
códigos abertos para projetos.

“Os assistentes virtuais oferecem diversas possibilidades para empresas 
e organizações aumentarem a eficiência e a produtividade”, complementa 
Caserta. O Country Manager da Avanade Brasil destaca assistentes de voz 
virtuais, como Cortana, Alexa, Siri e Google Home, como as principais platafor-
mas no momento. “Mas com a expansão do assistente virtual para o local de 
trabalho, esta lista provavelmente crescerá, adicionando novos participantes. 
E, provavelmente, novos negócios também surgirão”, finaliza.

a avanade é uma consultoria de soluções inovadoras de digital 
e nuvem, soluções de negócios e experiências que levam design 
aos seus clientes, entregues por meio do poder das pessoas e do 
ecossistema microsoft. a avanade possui 30 mil pessoas digital-
mente conectadas em 24 países, trazendo aos clientes resultados 
por meio de uma cultura colaborativa, que honra a diversidade e 
reflete as comunidades onde atua. com participação majoritária 
da accenture, a avanade foi fundada em 2000 pela accenture llp 
e pela microsoft corporation. 
*Fonte: MIT CISR Research Briefing, vol. XVII, nº 6, junho de 2017

Para saber mais

https://www.avanade.com/en
www.followize.com.br
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Melhor Envio otimiza frete para e-commerces 
por meio de seleção de transportadoras 
para cada região

E fetuar contrato com várias transportadoras, permitindo acesso a custos 
mais competitivos e às empresas de logísticas mais qualificadas para 
atender a cada região. Com esse intuito nasceu em 2015 a startup Melhor 

Envio. Após possuir uma loja própria por 5 anos – quando vivenciou os desa-
fios de entregar para as variadas regiões do Brasil e de administrar e rastrear 
entregas – Éder Medeiros vislumbrou uma área com oportunidade de crescer, 
focado em pequenos e médios negócios.

Startup otimiza frete com transportadoras para oferecer 
qualidade de entrega e preços competitivos
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O Melhor Envio é o meio de fretes do ecommerce brasileiro. Nós intermedia-
mos fretes de correios e de transportadoras privadas com lojas virtuais de 
todo o país. Somos a única plataforma brasileira que oferece fretes para todo 
o país, com descontos e integrações gratuitas e de forma aberta. Qualquer 
e-commerce do país pode usar o frete do melhor envio e ter acesso a des-
contos, integração e facilidades no rastreamento de mercadorias e coletas. 
Tudo isso de forma gratuita.

O Melhor Envio é um serviço de intermediação de entregas para e-commerces. 
A empresa oferece diversas opções de envios, além de descontos, coletas 
e serviços de rastreamento. Começou com 38 entregas no primeiro mês e 
hoje conta com mais de 197 mil envios realizados por todo Brasil. Em 2017, 
a empresa recebeu seu último aporte da empresa de venture capital Bossa 
Nova no valor de meio milhão de reais, para aplicar na expansão do negócio 
em 2018.

Para saber mais sobre este serviço de entrega e verificar se ele pode ser útil 
para o seu negócio, confira abaixo a entrevista de Medeiros.

Como funciona a  Melhor   Envio
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Ajudamos mais de 15 mil lojas virtuais de todo o país a ter um frete mais 
barato e automatizado. Com um frete mais barato, as vendas e o fatura-
mento do lojista aumentam. Já intermediamos a compra de mais de 200 mil 
fretes até agora. Temos clientes que, por exemplo, tinham dificuldades em 
enviar seus produtos aos compradores, porque trabalham com mercadorias 
grandes, como carrinhos de bebês, peças automotivas ou bicicletas. Por 
meio do Melhor Envio, esses clientes conseguiram encontrar e começaram 
a usar as melhores transportadoras para os seus produtos.

Nosso público-alvo são pequenas e médias lojas virtuais. Mas o sistema 
não impede que outros tipos de empresas se cadastrem e se beneficiem 
dos nossos serviços. Na prática, qualquer tipo de empresa pode usar o 
Melhor Envio para ter acesso a fretes com desconto e outras vantagens 
relacionadas à logística, como coleta gratuita e o rastreamento automático 
de encomendas.

Vale reforçar, entretanto, que não somos uma transportadora. O trabalho do 
Melhor Envio é o de intermediar pela internet a venda de fretes das diversas 
transportadoras que atuam no mercado. Não temos e provavelmente nunca 
teremos um entregador próprio ou caminhões próprios do Melhor Envio.

Integração ao frete

Muitas das empresas que se beneficiam dos nossos serviços hoje, antes 
usavam apenas uma ou duas transportadoras. Com a facilidade da compra 
do frete no Melhor Envio, nossos clientes tem a possibilidade de comprar o 
frete de transportadoras diferentes, que eles ainda não conheciam.

Além de usar apenas uma ou duas transportadoras, muitos clientes nossos 
não tinham integração da transportadora com o seu e-commerce antes de 
conhecer o Melhor Envio. Por isso, sempre precisavam fazer a compra do 
frete e o repasse de informações de forma manual para a transportadora.

Agora, o nosso serviço oferece de forma nativa uma série de integrações 
com diversas plataformas de e-commerce. Também temos casos de clientes 
que, além de não terem integração com as transportadoras que utilizavam, 
faziam cotações com as transportadoras por telefone. Isso acaba gerando 
um custo operacional extra para o lojista, que não precisava existir e poderia 
ser resolvido com uma integração com o Melhor Envio, por exemplo. Já que 
fazemos a cotação de fretes em tempo real.

Vários clientes também já nos falaram que não acompanhavam a entrega 
do produto vendido ao cliente. Assim, em casos onde o objeto é extraviado 
e o seguro precisa ser acionado, os lojistas acabavam sabendo do extravio 
por meio do comprador da mercadoria. Que, obviamente, contatava o lojista 
muito frustrado.



45VM TECH    |    10 inovações tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente

www.vendamais.com.br

Hoje, com o Melhor Envio, temos uma ferramenta que se chama “Melhor 
Rastreio”. Ela serve para fazer o monitoramento automático de mercadorias, 
informando ao vendedor e ao comprador sobre o status de cada mercadoria. 
Nossa ferramenta também vê quando um objeto é extraviado e, nesses casos, 
abre automaticamente um pedido de ressarcimento junto à transportadora. 
Quando recebemos a indenização da transportadora, repassamos ao nosso 
cliente de forma automatizada. Assim o lojista não precisa se preocupar com 
esse tipo de situação.

Erro mais grave ao não pensar estrategicamente o frete

O erro mais grave, no meu ponto de vista, é o aumento do trabalho opera-
cional que a falta de integração pode trazer ao lojista. Este se obriga a usar 
uma ou duas transportadoras, ao invés de aproveitar benefícios de mais 
transportadoras (cada uma é melhor para um tipo de trecho e mercadoria). 

E mais: pode obrigar o lojista a cotar e contratar fretes via telefone, ou a ter 
que tratar de um cliente frustrado por não ter tido sua encomenda extraviada 
e não ter sido avisado sobre isso. A falta de integração força o lojista a ter de 
tratar manualmente as indenizações dos objetos que possam ser extraviados 
na entrega. Por meio dos nossos contratos com diversas transportadoras e 
das nossas integrações, o Melhor Envio consegue sanar esses problemas 
para o lojista que se beneficia do nosso serviço.

Frequentemente vejo alguns canais de mídia enaltecendo o uso do serviço 
de uma transportadora ou de outra, como se fosse a solução perfeita para 
o e-commerce. O que claramente é um erro. Nenhuma transportadora será, 
sozinha, a solução para todos os tipos de produtos vendido no comércio 
eletrônico, nem para todas as cidades do país. 

A única forma de ser realmente competitivo com o frete e de ter sempre a 
melhor solução logística para o e-commerce, é fazendo o uso de diversas 
transportadoras simultaneamente. O Melhor Envio está aqui justamente para 
ajudar nesse ponto, já que, com a nossa plataforma, o lojista tem acesso às 
mais diversas transportadoras.

Diferenciais da Melhor Envio

O lojista deve fechar contratos com diversas transportadoras, integrar a sua 
loja virtual com o cálculo, compra de fretes e tratamento de indenizações de 
cada transportadora. Ou, com apenas uma integração junto ao Melhor Envio, 
o dono de um e-commerce pode ter acesso a nossa ferramenta, nossas in-
tegrações e aos preços com desconto nos fretes que conseguimos por meio 
dos nossos contratos com as transportadoras.

O comércio eletrônico é extremamente dinâmico e competitivo. Digo isso com 
a clareza de quem conhece o mercado por dentro. Já trabalho há quase 8 anos 
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com e-commerce e tive uma loja virtual própria por 5 anos. Para se manter 
na frente da concorrência, precisamos da melhor estratégia, dos melhores 
produtos e fornecedores e, claro, do melhor envio.

Tenho certeza de que podemos ajudar a sua empresa e vender mais, faturar 
mais e ter mais praticidade e economia com a logística dos seus produtos. Por 
último, quero mandar a todos os leitores da VendaMais, um grande abraço! 
E desejo a todos boas vendas!

Clique e 
acesse! www.melhorenvio.com.br

Para saber mais

contato@melhorenvio.com.brblog.melhorenvio.com.br/MelhorEnvio

http://www.melhorenvio.com.br/suporte
www.followize.com.br
mailto:contato%40followize.com.br?subject=
mailto:contato%40melhorenvio.com.br?subject=Contato
http://www.meetime.com.br
https://blog.melhorenvio.com.br/
https://www.facebook.com/MelhorEnvio/
https://www.facebook.com/TARGIT.BI.Suite
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