
Webinar:
Tendências Empresariais 

no Pós-Pandemia
E a necessidade da mobilidade dos 

negócios



Sobre Nós

São Paulo

Lisboa

Profissionais com passagem por grandes multinacionais

Foco em Saas – Solution as a Service



Agenda
• Tendências do cenário atual de 
Portugal

• A tecnologia para engajamento de 
clientes e consumidores

• A necessidade de reinvenção das 
empresas

• Ferramentas que possibilitam a 
inclusão dos negócios na Nova Economia 



O cenário Digital de Portugal

ü 41% das empresas estão online

ü Apenas 30% faz compras online, 
pelo menos, uma vez por mês

ü Penetração de Internet está em 
torno de 75%, mas nas compras 
online está em 50%

Fonte: Digitalks / Ecommerce Europe / IDC



71% dos decisores Portugueses admite que quer 
implementar um projeto de Transformação Digital 

com os principais objetivos:

1. INOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, 
2. ENVOLVER E FIDELIZAR CIENTES, 
3. AUMENTAR RECEITAS 
4. INOVAR OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS

A IDC estima que os gastos em TIC serão cada vez 
mais financiados pelas áreas de negócio e em 2022, a 

despesa TIC financiada pela área de negócio 
ultrapassará a financiada pelos departamentos de TI.

O cenário Digital de Portugal

Fonte: IDC



Fonte: IDC



A reinvenção dos negócios



Low Touch Economy
É parte de nossas vidas

Fonte: lowtoucheconomy.com



Como as empresas poderão se reinventar ?

Fonte: lowtoucheconomy.com

Exemplos de empresas globais

Shopify Beyond MeatPeloton



Ferramentas Tecnológicas



Quais as necessidades de 
aplicações/tecnologias atuais?

Novas formas de 
relacionamento 

com clientes

Integração 
User 

Interface 
Amigável 



Mudanças que direcionam os negócios

Qualidade do video e 
Confiança é o que vale

82% do tráfego de rede 
em 2021 será video

Aumento de Salas 
menores

A taxa de espaço utilizada
pelas pessoas costumava
ser de 75:1; agora passa a 

ser de 10:1 e no future, 
será de 5:1

Times Virtuais

85% dos profissionais
trabalham como virtual teams

41% nunca se encontram
pessoalmente

Fonte:  Zoom Communications



Tecnologia



Zoom ultrapassa
ações da Tesla & 
Nasdaq

Ações valorizaram 250%

Ultrapassando inclusive IBM



Market Capitalization of Zoom vs. Top Airlines



• Webcam e Headset
• Laptop

• Licença de videoconferencia

Escritório Atual

(*) Não incluso preço laptop e headset

Total : € 16/mês



Eventos Online
Organize eventos on-line com até

100 participantes do vídeo
interativo. 

Os planos variam de 100 a 
10.000 participantes apenas para 

visualização.

Planos a partir de : € 60/mês*

(*) Webinar até 100 participantes



Formação
Envolvimento e aprendizagem do aluno

Tutoria virtual, aconselhamento, 
aconselhamento de carreira, horário de 
expediente, sala de estudo e mentoria
oferecem aos alunos oportunidades de 

aprender além da sala de aula.
Gravação e transcrição da sessão

Grave aulas e lições para permitir que os 
alunos aprendam em seu próprio ritmo.

Planos a partir de : € 3,50/mês*

*por aluno, acima de 2.500 alunos



Adoção
Simplicidade
Segurança



Suporte &
Treinamento

ü Online
ü Gerenciados pela Hator Systems





Obrigado!
monicalau@hatorsystems.com
comercial@hatorsystems.com

www.hatorsystems.com

mailto:monicalau@hatorsystems.com
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http://www.hatorsystems.com.br/

