PESQUISA ROCK CONTENT
E RESULTADOS DIGITAIS
A Rock Content e a Resultados Digitais possuem uma parceria de longa data
na criação de materiais educativos, com o objetivo de oferecer informação
de qualidade para as empresas que querem implementar uma estratégia
de Marketing Digital. Por isso, produzimos, ao longo dos anos, diversas
pesquisas de marketing com dados relativos ao mercado brasileiro. No
relatório TechTrends 2017, você verá quais são as tendências na adoção de
ferramentas por empresas de tecnologia de todo o Brasil. As estatísticas,
gráficos e dicas oferecem insights relevantes sobre o panorama e podem
ajudar você a analisar os benchmarks do seu setor.
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INTRODUÇÃO
Num contexto de cada vez mais
velocidade, trabalhar com as ferramentas
que surgem, muitas vezes, significa estar
na vanguarda das inovações no ambiente
de trabalho. A tendência é que muitas
tarefas sejam aos poucos automatizadas
por essas ferramentas, pois fica difícil
realizar atividades manuais lidando com
um grande volume de informação.
Tarefas como organizar a prioridade de
atendimento aos clientes, se comunicar
com prospects e até mesmo gerenciar as
redes sociais do negócio tomam bastante
tempo, e, por isso, novas soluções
surgem todos os dias para melhorar
esses processos e otimizar os trabalhos
desenvolvimentos por pessoas.

Talvez o grande segredo de uma
ferramenta de sucesso seja, não apenas
criar novas necessidades, mas facilitar as
atividades que já existem em nosso dia a
dia. Assim, surgem quantidades enormes
dessas ferramentas. Mas afinal, quais delas
são realmente eficientes e indispensáveis
para um negócio?
Pensando em trazer essa informação e
outros insights, tendências e evoluções
nos usos de ferramentas, a Rock Content
e a Resultados Digitais se uniram para
lançar novamente a pesquisa TechTrends
2017: Benchmarks de ferramentas para
empresas brasileiras. O relatório da
pesquisa busca mostrar como o mercado
está adotando soluções para aprimorar
o dia a dia de trabalho das empresas,
facilitando estratégias, impulsionando
resultados e facilitando avaliações.

Nesse relatório, trazemos — além de gráficos
e números — o objetivo das soluções e como
elas podem contribuir para os resultados
de uma empresa. Com essas informações
você poderá rever os processos dentro
do seu negócio para conseguir crescer de
forma sustentável, utilizando as ferramentas
que fazem sentido para sua empresa e seu
mercado de forma eficiente.
Boa leitura e bons resultados!
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METODOLOGIA
O relatório foi produzido com base na pesquisa TechTrends,
realizada online entre os dias 1º e 20 de março de 2017.
Participaram da pesquisa 857 pessoas de empresas de todo
o Brasil. A amostra foi formada por respondentes voluntários
do setor que, em todas as perguntas sobre as ferramentas,
poderiam escolher uma ou mais opções. Se você não
participou neste ano, mas gostaria de responder às nossas
pesquisas, não se preocupe, teremos outras oportunidades
para você contribuir.
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PERFIL DOS
ENTREVISTADOS
Com os dados recolhidos a partir da pesquisa,
foi possível identificar os perfis das empresas
participantes de acordo com a área de
mercado e o número de funcionários. A
amostra de entrevistados era composta, em
sua maior parte, por empresas de tecnologia —
295 respondentes — e de menor porte — entre
1 e 25 funcionários.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

ÁREA DE ATUAÇÃO
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ADOÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NO BRASIL
NÚMERO MÉDIO DE
FERRAMENTAS POR
SEGMENTO DE MERCADO
Um dos pontos avaliados na pesquisa foi
a quantidade média de ferramentas por
segmento de mercado.
O que se observou é que o segmento de
e-commerce é o que costuma utilizar o
maior número de ferramentas: em média
18. Em seguida vêm as consultorias, com 17,
seguidas do mercado imobiliário, com 16.
Em compensação, dos setores analisados,
os que costumam utilizar menos
ferramentas, em média, são os segmentos
de Recursos Humanos e Treinamento (11
ferramentas em média), o de Turismo e
Lazer (10 ferramentas) e o Jurídico (5).

MÉDIA DE FERRAMENTAS POR SEGMENTO DO MERCADO
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NÚMERO MÉDIO DE FERRAMENTAS
POR TAMANHO DA EMPRESA
Outro ponto estudado foi a quantidade média de ferramentas de acordo
com o porte da empresa. Os números mostram que as empresas maiores,
com mais de 500 funcionários, tendem a utilizar menos ferramentas, cerca
de 14. Já as empresas de 1 a 25 funcionários e de 101 a 500 possuem médias
iguais, de 15 ferramentas. As que mais utilizam são as empresas de 26 a 100
funcionários, com uma média de 17 ferramentas.

MÉDIA DE FERRAMENTAS POR TAMANHO DE EMPRESA
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PERFIL DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS POR SEGMENTO
TECNOLOGIA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Das empresas de tecnologia, nossa pesquisa
registrou que a maior parte são empresas de
Software, Cloud e SaaS (76,6%). O segundo lugar
é ocupado pelas empresas de aplicativos mobile,
porém com uma porcentagem muito menor — 6,5%.

Já do segmento de educação, o segundo mais
frequente na pesquisa, 18,7% são universidades
particulares, 17,9% são cursos livres e 15,7% são
instituições de ensino a distância.

SEGMENTOS DE TECNOLOGIA

PERFIL DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO PARTICIPANTES
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TIPOS DE FERRAMENTAS
Para verificar as tendências na adoção de
ferramentas nas empresas, dividimos os
dispositivos em 6 categorias:
## MARKETING DIGITAL
## VENDAS
## COMUNICAÇÃO/HELP DESK
## ERP/BI/GESTÃO DE PROJETOS
## PARA DESENVOLVEDORES
## COLABORAÇÃO/SUÍTES DE
PRODUTIVIDADE
Assim, avaliamos quais são as ferramentas
mais adotadas em cada categoria, o quanto
o uso delas contribui para os resultados
das empresas e se há uma preferência por
ferramentas brasileiras ou estrangeiras.
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FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL
As ferramentas de Marketing Digital são
exemplos de soluções que as empresas têm
procurado para reduzir o custo de aquisição
do cliente (CAC).

Seja para a implementação de estratégias
mais avançadas ou ações mais básicas, elas
já são amplamente utilizadas pelas empresas,
já que pelo menos 80,4% delas utilizam pelo
menos uma ferramenta desta categoria.

Para os fins da pesquisa, elas foram
divididas em ferramentas de: Automação de
Marketing, Email Marketing, Landing Pages,
Marketing de Conteúdo, Analytics, CMS e
Social Media Monitoring.
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AUTOMAÇÃO DE MARKETING
As ferramentas de Automação de Marketing
são soluções que reúnem diversas
funcionalidades, como Landing Pages, Email
Marketing e fluxos de automação de email,
que facilitam e escalam a gestão de contatos
e o amadurecimento de Leads na jornada de
compra. Em outras palavras, elas aumentam
o volume de Leads mais preparados para
uma abordagem de vendas.
Nossa análise indica que 58,5% utilizam pelo
menos alguma ferramenta de Automação
de Marketing. Destas, 50,9% usam o RD
Station, software da Resultados Digitais.
Em seguida, com 28,1%, vem a utilização de
ferramentas próprias.
É importante ressaltar que ferramentas de
Automação de Marketing centralizam diversos
recursos em apenas uma plataforma, o que
permite cruzar uma maior quantidade de
dados, promovendo o ganho de produtividade
da equipe pois, dessa forma, o processo pode
ser todo automatizado por meio de gatinhos
pré-definidos.

FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO DE MARKETING
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EMAIL MARKETING
O Email Marketing é um dos principais
canais de relacionamento com os clientes.
Depois que o visitante tem o primeiro
contato com sua empresa e se transforma
em Lead, é por meio do Email Marketing
que você vai se comunicar com ele,
oferecendo mais conteúdo até que ele
esteja pronto para ser abordado.

As empresas estão cada vez mais cientes
da importância disso, já que nossa
pesquisa sugere que 80,4% das empresas
entrevistadas usam alguma ferramenta
de Email Marketing. A mais utilizada é o
Mailchimp, com 33,5%, seguida pelo RD
Station, com 32,2% e Ferramentas próprias,
com 14,9%.

FERRAMENTA DE EMAIL MARKETING
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LANDING PAGES
As Landing Pages são páginas focadas em
receber visitantes e convertê-los em Leads.
Elas são essenciais para o processo de
Inbound Marketing, já que é a partir dessa
conversão que será possível transformar
o visitante em um contato ou em uma
oportunidade de negócio.
Nas Landing Pages, ofertamos conteúdos
relevantes ou outras moedas de troca que
convençam o visitante a oferecer algumas
informações, como nome, email, telefone
e empresa. Com esse tipo de informação
em mãos, é possível estabelecer um
relacionamento com Lead, enviando a ele
mais conteúdos de acordo com seu perfil e
suas necessidades.
Nosso estudo mostrou que 61% das
empresas pesquisadas utilizam alguma
ferramenta de criação de Landing Page.
Dessas, 44,2% usam o RD Station.

FERRAMENTA PARA CONSTRUÇÃO DE LANDING PAGES

16
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

MARKETING DE CONTEÚDO

PLATAFORMAS DE MARKETING DE CONTEÚDO
O Marketing de Conteúdo é um dos pilares
do Inbound Marketing, mas muitas empresas
ainda não usam plataformas que ajudam
a controlar e documentar a estratégia de
planejamento e produção de conteúdo.
Contudo, essas ferramentas podem
otimizar muito a gestão de conteúdo, já que
possibilitam, desde a administração do blog,
até a criação de demandas para a produção
de posts, poupando tempo da empresa e
aumentando a eficiência do processo.
Segundo nossa pesquisa, 44,3% das
empresas estudadas usam alguma dessas
plataformas. A mais popular entre os
respondentes é o software da Rock Content,
sendo usado por 41,3%.
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SEO
Uma das principais preocupações que
as empresas devem ter em relação ao
Marketing Digital é ficarem bem posicionadas
no mecanismo de busca do Google. Além
de serem encontradas mais facilmente por
seu público, isso faz com que se tornem
referência em sua área de atuação.

Mas, mesmo assim, ainda há muitas
empresas que ainda não investem em
plataformas para analisar a Otimização
para Mecanismos de Busca (Search Engine
Optimization ou SEO), essenciais para auxiliar
nesse trabalho de ranqueamento.
No estudo realizado, 60,6% dos
respondentes afirmaram contar com uma
ferramenta de SEO, sendo que, destes 69%
recorrem ao Google Search Console. Essas
plataformas apresentam as mais variadas
funções, como pesquisa de palavras-chave,
otimização de websites por meio de plugins
e análises.

FERRAMENTAS DE SEO (SEARCH
ENGINE OPTIMIZATION)

De modo geral, empresas que oferecem
uma boa experiência ao usuário e
obedecem às regras dos buscadores
costumam ficar bem ranqueadas nos
resultados de pesquisa. Por isso, investir em
SEO tem um grande potencial para fazer
uma empresa se destacar em seu segmento
e atrair possíveis compradores, que de outra
forma não a encontrariam.
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ANALYTICS
Uma das grandes vantagens do Marketing Digital
e do Inbound Marketing em relação aos formatos
tradicionais é que boa parte do comportamento
do consumidor na web pode ser rastreado. Por
isso, mensurar os resultados de suas ações não é
apenas um diferencial: é essencial para que você
consiga obter os melhores dados do seu negócio.

O Google Analytics é a ferramenta preferida da
grande maioria, sendo utilizada por 93,3% dos
respondentes.

Isso pode ser feito por meio da utilização das
plataformas de analytics. A avaliação mostrou que
44,3% das empresas pesquisadas utilizam algum
tipo de ferramenta de Analytics.

Entre as vantagens de utilizar esse tipo de
plataforma, estão a avaliação e compreensão do
engajamento de visitantes com o site, ou seja,
quantas pessoas estão no seu site em tempo real,
de onde elas vieram, o que estão visualizando,
qual caminho percorrem dentro do site etc.

FERRAMENTAS PARA ANALYTICS

Analisando tudo isso, é possível medir o retorno
sobre o investimento (ROI) das ações realizadas e
detectar quais ações e estratégias estão gerando
mais resultados para atrair e engajar o público.

Em segundo lugar vem o Google Search Console,
com 21,1% de utilização. Em terceiro lugar ficam
ferramentas próprias, com 8,9%.
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CMS (SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE CONTEÚDOS)
As plataformas de Marketing de Conteúdo são muito
importantes para auxiliar no planejamento e produção.
Mas, para gerenciar a publicação dos conteúdos nos sites
e blogs, é indispensável contar com a ajuda de um Sistema
de Gerenciamento de Conteúdos (CMS).
Das empresas entrevistadas em nosso estudo, 63,1%
afirmaram que utilizam algum Sistema de Conteúdos. O
primeiro lugar ficou com o WordPress, que é usado por
72,6% dos que afirmam usufruir dessas ferramentas. Cerca
de 22% das empresas utilizam plataformas próprias, e, em
terceiro lugar vem o Joomla, com 6,8%.
Essas ferramentas permitem criar, editar e publicar todo o
tipo de conteúdo, e mesmo anexar conteúdos publicados
em outras plataformas, como vídeos do YouTube ou
podcasts. Elas representam um grande avanço no
gerenciamento de conteúdo, pois costumam ser simples
e permitem realizar modificações e atualizações no
conteúdo de forma rápida e prática. Para acessá-las, não é
necessário nenhum outro software além do navegador.

FERRAMENTA DE CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)
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SOCIAL MEDIA MONITORING
Estar presente nas mídias sociais é uma
forma de se aproximar da sua audiência.
Muitas empresas já entendem isso mas,
mesmo assim, a maioria delas ainda não
opera nenhuma plataforma para monitorar
suas redes sociais. Apenas 48,4% das
entrevistadas em nossa pesquisa usam
alguma dessas ferramentas.
Das que recorrem às plataformas, 38,8%
usam o RD Station, seguido do Hootsuite,
com 20,5%.
É importante lembrar que softwares de
monitoramento de mídias sociais ajudam na
otimização das ações nas redes, estimulando
o ganho de produtividade ao pré-agendar
postagens, acompanhar as menções à marca
e avaliar o engajamento e resposta aos
conteúdos e a base de seguidores. Com isso,
é possível analisar as melhores oportunidades
de negócio e evitar potenciais crises.

FERRAMENTA PARA SOCIAL MEDIA MONITORING/MANAGEMENT
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FERRAMENTAS DE VENDAS
Ferramentas de vendas facilitam diversos
processos e são ótimas oportunidades para
aprimorar os resultados nessa área. Não por
acaso, 62,1% das empresas dispõem de pelo
menos uma delas. Geralmente, elas auxiliam
na administração de tempo dos vendedores,
gerenciamento de oportunidades e previsão
de vendas.

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT)
Quando uma empresa começa a crescer
e o número de oportunidades de venda
aumenta, fica mais difícil a gestão de todo o
processo. Por isso é ideal ter uma ajuda para
realizar essa jornada.
É o que um CRM faz: ele registra os dados
de cada um dos contatos feitos, Leads,
prospects, contratos fechados etc.
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Nossa pesquisa sugere que 62,1% dos consultados utilizam
algum CRM, e 26,9% dos que recorrem a eles usam
ferramentas próprias. Em segundo lugar vêm os que utilizam
o Pipedrive, com 25,6%.
Com um CRM, a produtividade do time tende a aumentar,
pois os dados relevantes necessários ao vendedor estão
reunidos em um local. Isso os ajuda a realizar fechamentos
certeiros, principalmente se o CRM for integrado a uma
plataforma de Automação de Marketing.
Isso acontece porque a integração permite uma visão mais
ampla do processo de Inbound, sendo possível analisar a
inteligência no envio e recebimento de informações.

FERRAMENTA PARA CRM (CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT)
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ASSINATURAS ELETRÔNICAS
Softwares e assinaturas eletrônicas têm como objetivo auxiliar na economia
de tempo e dinheiro de qualquer negócio, principalmente daqueles que
atuam ou que querem conquistar um mercado fora de sua localização
geográfica. Assim, a assinatura de documentos online pode ser feita de forma
fácil, eficiente e segura, conforme a legislação.
Ainda assim, poucas empresas utilizam esse recurso: apenas 26,7%. Das que
contam com um software desse tipo, 58,5% usam ferramenta própria, 24,5%
usam a plataforma Clicksign e 7,4% utilizam o software Docusign.

FERRAMENTA DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS
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MEIOS DE PAGAMENTO
Fundamentais para negócios que fazem
transações online, os softwares de meios de
pagamento servem tanto para pagar quanto
receber. Há muitas vantagens em utilizá-los,
como garantir a segurança dos dados de que
realiza o pagamento, acordos com diferentes
bandeiras de cartões e de bancos etc.

Mesmo assim, de acordo com a pesquisa,
apenas 54,3% dos consultados usam alguma
plataforma para meios de pagamento. As
mais populares são PagSeguro (49%), PayPal
(37,8%) e Moip (10,1%).

FERRAMENTAS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
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FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E HELP DESK
A comunicação, tanto interna quanto externa, é essencial para
qualquer empresa, seja para garantir que os processos estão
ocorrendo da forma correta ou que clientes e parceiros estão
com expectativas alinhadas com o seu negócio. Por isso, não
é de se espantar que as empresas utilizem ferramentas para
realizar essa comunicação: 84,1% dos consultados usam pelo
menos um tipo delas.

Contudo, enquanto muitos já usam as plataformas de
comunicação propriamente ditas, poucas empresas ainda
recorrem a softwares de help desk. Uma das razões pode ser o
fato de que plataformas e comunicação são populares entre os
usuários mesmo antes de se tornarem parte de uma empresa,
enquanto as ferramentas de help desk ainda não são tão
populares fora do meio empresarial.
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COMUNICAÇÃO
Em nossa pesquisa, 84,1% das empresas afirmaram usar alguma plataforma
de comunicação, sendo a mais utilizada o Skype, com 70%. Em seguida, vem
o Hangouts, com 34,1% e o Slack, com 24%.

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO
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HELP DESK
A equipe de suporte é uma peça muito
importante de relacionamento com o cliente,
para garantir a satisfação deste e para
ajudar a identificar possíveis problemas de
funcionamento do produto / serviço, ou até
mesmo questões internas, como falta ou
defeito de equipamentos etc.
Os softwares de Help Desk são uma
boa opção para esse tipo de problema,
principalmente se centralizarem as
solicitações dos clientes e funcionários,
tirando dúvidas, atendendo a reclamações,
requisitando serviços ou registrando
problemas. Em suma, eles ajudam a trazer
segurança a todos esses processos.
A análise indicou que 46% dos entrevistados
utilizam alguma ferramenta dessa natureza.
Desses, 38,8% usam softwares próprios,
enquanto 27,4% usam o software Zendesk.

FERRAMENTA DE HELP DESK
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FERRAMENTAS DE
COLABORAÇÃO E SUÍTE
DE PRODUTIVIDADE
As ferramentas de Colaboração e Suítes de
Produtividade possibilitam aos membros de
uma equipe criar, editar e colaborar em um
mesmo projeto de forma simultânea, mesmo
quando não estão no mesmo escritório.
Isso permite um ganho de produtividade
e redução de custos, facilitando o
desenvolvimento de atividades.
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COLABORAÇÃO

FERRAMENTA DE
COLABORAÇÃO

Ferramentas de colaboração têm como objetivo
ajudar o trabalho desenvolvido em equipe.
O estudo aponta que 89,7% das empresas
entrevistadas recorrem a elas, sendo que
a mais usada é o Google Drive, com 80,1%.
A segunda é o Dropbox, com 38,8%.
Essas plataformas são ótimas oportunidades
de aumentar a produtividade da equipe, pois
melhoram a conexão e compartilhamento de
atividades desenvolvidas.
Muitas delas são hospedadas em nuvem, o que
facilita a interação entre os usuários e evita a
necessidade de salvar arquivos nos computadores.
Com isso, os arquivos e projetos ficam mais seguros
— pois não estão apenas em um dispositivo
específico — e são facilmente acessados por
qualquer um dos envolvidos no projeto.
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SUÍTE DE PRODUTIVIDADE
Suítes de produtividade são plataformas que
possibilitam a realização de diversas atividades do
cotidiano empresarial. Entre as funcionalidades,
podemo citar editores de texto, planilhas de
apresentações, aplicativos de agenda etc.
Elas auxiliam nos processos e potencializam a
produtividade, sendo utilizadas por 65,2% dos
respondentes. Dentre os que recorrem a elas,
59,9% usam os Google Apps, 45,6% usam o Office
365 e 20,6% utilizam a Adobe Creative Cloud.

FERRAMENTA DE SUÍTE
DE PRODUTIVIDADE
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FERRAMENTAS PARA
DESENVOLVEDORES
Essas ferramentas são fundamentais para
ajudarem no desenvolvimento de softwares,
e também para que a empresa possa
ter presença digital. Por serem bastante
importantes, 79,8% das empresas utilizam
pelo menos uma delas.

HOSPEDAGEM
São elas que permitem que as empresas
coloquem seus websites no ar, e também
possibilitam o armazenamento de
informações, imagens, vídeos e outros
conteúdos. Um provedor de hospedagem de
sites fornece um espaço em seus servidores
e sua conexão à internet aos seus clientes.
Por isso, 79,8% das empresas entrevistadas
usam pelo menos um servidor. A ferramenta
Locaweb é a preferida, com 27,9%, seguida
do Amazon, com 21,6%.

FERRAMENTA DE HOSPEDAGEM
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BUG TRACKING
Fundamentais para desenvolvedores acompanharem quaisquer problemas
em seu trabalho, ferramentas de bug tracking registram os defeitos de
softwares. Muitas delas têm código aberto, o que permite que os próprios
usuários finais do software reportem problemas. Já outras são utilizados
apenas internamente pelas empresas. Mesmo possuindo muitas vantagens,
apenas 27% dos entrevistados as usam. A mais utilizada é a Github, com 43,3%.
Em seguida, vêm as ferramentas próprias, com 26,8%, e a Jira, com 23,8%.

FERRAMENTA DE BUG TRACKER
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FERRAMENTAS DE GESTÃO E
BI (BUSINESS INTELLIGENCE)
Ideais para a administração geral do negócio,
os softwares de Gestão e BI (Business
Intelligence) ajudam na compreensão, gestão
e análise das ações de equipes e da empresa
de forma geral.
O acompanhamento é fundamental, pois
permite escalar os negócios de forma
sustentável e organizada, pautando-se em
dados e informações confiáveis. 66,7% das
empresas consultadas na pesquisa fazem
uso de uma dessas ferramentas.
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ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
FERRAMENTA DE ERP (ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING) E GESTÃO FINANCEIRA

ERPs são softwares de Planejamento dos Recursos
da Empresa, e servem para gerenciar as atividades
administrativas e operacionais da empresa.
Eles possibilitam o cuidado com cada uma das tarefas, como
faturamento, fluxo de caixa, apuração de impostos, balanço
contábil, administração de pessoal, inventário de estoque etc.
Essa ferramenta permite que todos os dados e processos
sejam integrados e organizados em um único sistema.
A pesquisa sugere que 58,3% das empresas investem
em um ERP para facilitar o entendimento, o controle e o
desenvolvimento do negócio. Desses, 36% usam ferramentas
próprias, e 16% utilizam a ContaAzul.
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BI (BUSINESS INTELLIGENCE)
Ferramentas de BI (Business Intelligence) ajudam as
empresas a lidarem com dados de forma precisa. De forma
complementar ao ERP, elas auxiliam no gerenciamento de
informações, nos relatórios e no desempenho de gestão,
criando dashboards interativos e compartilháveis.
Usar ferramentas de BI ajuda a tomar decisões inteligentes,
mediante dados recolhidos pelos diversos sistemas de
informação. Contudo, não são muitas empresas que
adotam essa solução. Apenas 29,3% das consultadas usam
algum software de BI para gerar agilidade nas análises e
incrementar ações. Das que usam o recurso, 58,6% trabalham
com ferramentas próprias.

FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE
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GESTÃO DE PROJETOS
Para acompanhar projetos internos, é
indicado adotar um software de gestão de
projetos. Eles têm a finalidade de facilitar o
gerenciamento de atividades, tornando-as
mais dinâmicas e funcionais, com ordem de
prioridades e entregas definidas.
Além disso, eles possibilitam a organização
de tarefas de forma compartilhada, então a
equipe toda pode acessá-las rapidamente.
Dessa forma, gestores e colaboradores
facilmente acompanham os projetos
desenvolvidos na empresa.
Nossa avaliação detectou que 66,7% das
empresas consultadas fazem uso dessas
ferramentas, com 51,6% usando o Trello,
19,9% utilizando ferramentas próprias e 16,1%
usando o aplicativo Microsoft Project.

FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS
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HIGHLIGHTS
Entre as categorias destacadas na pesquisa, a que tem mais
adesão dos consultados é a de colaboração e suítes de
produtividade: 99,3% das empresas entrevistadas utilizam uma ou
mais dessas plataformas.

EMPRESAS QUE ADOTAM AO MENOS
UMA FERRAMENTA POR CATEGORIA

Isso demonstra que, mais do que nunca, essas ferramentas
vem ajudando as empresas a conquistarem mais produtividade,
seja facilitando o trabalho em conjunto, seja ajudando os
colaboradores a flexibilizarem seus meios de trabalho.
As segundas ferramentas mais adotadas foram as de
comunicação e help desk, com 96,8% das empresas usando
pelo menos alguma delas. Isso mostra como a tecnologia está
ajudando as empresas a agilizarem seus processos internos e
também o contato com o cliente.
Em seguida, aparecem as ferramentas de Marketing Digital, com
uma adoção de mais de 94,5%. Essa alta porcentagem demonstra
a importância de investir em novas estratégias de marketing para
ampliar a visibilidade da marca nos meios digitais.
Por outro lado, a categoria menos utilizada é a de ferramentas para desenvolvedores: pouco mais de 80% das empresas usam alguma
plataforma nesse sentido.
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ADOÇÃO DE FERRAMENTAS BRASILEIRAS X ESTRANGEIRAS
As tecnologias brasileiras ainda estão atrás das estrangeiras em termos de adoção. Em 14 dos 20 tipos de
tecnologia abordados no estudo, as ferramentas estrangeiras levaram a preferência. Isso pode acontecer
devido a um desconhecimento ou até mesmo a uma falta de opção de plataformas brasileiras em
determinadas categorias. Mesmo assim, como as tecnologias estrangeiras costumam ser pagas em dólar,
a conjuntura atual de alta da moeda representa uma oportunidade para as empresas de tecnologia do país
conquistarem mercado.
Brasileiras

Estrangeiras

## Automação de Marketing

## Email Marketing

## Landing Pages

## SEO

## Marketing de Conteúdo

## Analyrics

## Hospedagem

## CSM

## ERP

## Social Media Monitoring/Management

## Meios de pagamento

## CRM
## Assinatura Eletrônica
## Comunicação
## Colaboração
## Help Desk
## Bug Tracker
## Business Intelligence
## Gestão de Projetos
## Suítes de produtividade
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CONCLUSÃO
Mesmo as categorias abordadas apresentarem, em geral,
altas taxas de adesão pelas empresas pesquisadas, é
possível perceber que algumas ainda são pouco exploradas.
Esse fato, embora indique que muitas empresas possam
enfrentar desafios por não adotarem ferramentas que
ajudariam na agilidade dos processos, também sugere que
há uma grande oportunidade para as empresas crescerem,
se diferenciarem e conquistarem mercados a partir do uso
integrado dessas ferramentas, considerando os benefícios
que elas trazem em termos de aumento de produtividade,
diversificação de estratégias de marketing e otimização de
processos como um todo.
Por isso, com este relatório, esperamos ajudar você a
entender e analisar quais são as melhores ferramentas de
tecnologia para impulsionar o seu negócio.

A Rock Content é a empresa líder em marketing de conteúdo no mercado
brasileiro. Nós ajudamos marcas a se conectarem com seus clientes através
de conteúdo fantástico e blogs corporativos sem monotonia.
Por meio de nosso serviço de consultoria montamos estratégias de conteúdo
para nossos clientes que são executadas pelo nosso time de milhares de
escritores freelance qualificados.
Possuímos vários materiais educativos gratuitos e sempre temos algum
artigo interessante no blog do Marketing de Conteúdo.

SUA EMPRESA DE
TECNOLOGIA QUER
ALAVANCAR VENDAS
E DIMINUIR CUSTOS?
SAIBA COMO O RD STATION PODE AJUDAR A
ALCANÇAR GRANDES RESULTADOS: AGENDE
UMA CONVERSA GRATUITA COM UM DE
NOSSOS CONSULTORES ESPECIALISTAS EM
EMPRESAS DE TECNOLOGIA E DESCUBRA AS
MELHORES OPÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO!

AGENDAR CONVERSA GRATUITA

A Resultados Digitais é a criadora do RD Station, plataforma de Automação
de Marketing pioneira no Brasil e que permite o gerenciamento integrado de
ações ligadas a e-mail marketing, Landing Pages, mídias sociais, gestão de
leads e muito mais.
Ao longo de anos de experiência, tivemos a oportunidade de conversar com
milhares de empresas de todo o país e de construir uma carteira com clientes
de diversos segmentos. Essa experiência de proximidade com o mercado nos
dá diariamente os inputs necessários para construir uma solução adaptada
às necessidades do empresário e do profissional de marketing brasileiro, não
apenas no que diz respeito ao nosso software, mas às nossas consultorias,
aos nossos eventos e aos nossos conteúdos exclusivos como este.

