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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Como perder seu cliente 
ou seu dinheiro de volta

A relação cliente-

empresa tem muito mais 

de comunicação e oferta 

de experiência do que 

propriamente vendas

Principalmente no aten-
dimento ao cliente, mo-
mento em que é mais 

importante se preocupar com 
a qualidade de toda a jornada 
que o cliente vai viver junto 
com a sua marca do que com 
estratégias isoladas. Uma 
pesquisa da Harvard Busi-
ness Review (Welcome to 
the Experience Economy) de 
1998 mostrava que 82,5% das 
empresas concordavam que a 
experiência do consumidor é 
um diferencial competitivo. 

Mas, quase 20 anos depois, as 
marcas ainda dão os primeiros 
passos para transformar isso 
em realidade. Você percebe 
em que ponto está oferecendo 
experiência? O CX, ou Cus-
tomer Experience, signifi ca 
entender que o consumidor 
vive uma experiência desde 
o primeiro contato, passando 
pela compra, pelo pós-venda e 
fi nalmente a recompra ou up-
sell. Essa atenção aos detalhes 
determina o ponto-chave de 
suas relações, é o que evita a 
perda do cliente no “meio do 
caminho”. Empresas de suces-
so recente, como NuBank, Ne-
tfl ix e Uber, já sabem disso.

O Uber, por exemplo, precisa 
engajar o motorista, mas conta 
com o passageiro para isso. 
Antes de escolher a próxima 
viagem é necessário que o 
usuário avalie sua última expe-
riência. Isso vai determinar a 
próxima corrida do motorista, 
que se não mantiver uma boa 
média de nota será o último da 
lista no próximo chamado da 
região. A metodologia simples 
traciona o frontline da marca, o 
motorista, e o engaja em ofere-
cer a melhor jornada possível 

ao cliente. 
Mas o Customer Experience 

não se restringe só a empresas 
da nova economia. A Disney 
constantemente investe em 
inovação para garantir o que 
no fi m é o seu verdadeiro pro-
duto: uma experiência mágica. 
Não estar ligado à jornada do 
cliente é receber o seu contato 
em vários canais diferentes e 
não atendê-lo de forma coe-
rente. Isso porque hoje em dia 
a maioria das empresas está 
estruturada em oferecer estra-
tégias verticais isoladas. Áreas 
como Produtos, Comunicação 
e Marketing, Online, PDV e 
Pós-vendas, fazem medição 
de resultados e defi nição de 
metas individuais de seus 
departamentos, que mesmo 
que contem com boas notas 
de avaliação, não conversam a 
mesma língua e podem render 
uma experiência completa 
muito ruim. 

A jornada com o cliente deve 
seguir um fl uxo horizontal: 
onde a aquisição do produto, 
o atendimento, o suporte e a 
renovação e o upsell passem 
por todas as verticais, seguindo 
o conceito de client-centric, a 
forma real e natural que pesso-
as e marcas interagem. Afi nal, 
uma única experiência ruim 
pode destruir todo o trabalho 
de relacionamento - 25% das 
pessoas não voltam após uma 
vivência negativa.

Somos empresas, mas tam-
bém somos clientes. Emoção, 
tecnologia e inteligência em 
sinergia geram resultado. En-
tenda sua empresa, emocione 
seu consumidor e transforme 
sua marca em uma experiência 
marcante. Você está pronto 
para ser a empresa que você 
quer?

(*) - É CMO e CSO da Mutant, em-
presa brasileira especializada em 

soluções de comunicação entre mar-
cas e clientes com foco na jornada.

Rouman Ziemkiewicz (*)

A - Destaques em Inovação
Durante os dias 2 e 3 de dezembro, o Armazém Utopia na Zona Portuária 
do Rio de Janeiro, vai receber um grupo de visionários, disruptivos e 
intensamente criativos. O Wired Festival chega ao Brasil, evento que 
reunirá uma série de profi ssionais de todo o mundo que se destacam 
por criatividade e vanguardismo. O evento traz dois dias de conteúdo 
e experiências nos campos da ciência e tecnologia, economia, política, 
entretenimento e cultura, design e estilo de vida. O evento vai contar 
com espaço para palestras, sala multiuso para workshops, além de 
experiências gratuitas e abertas ao público de técnicas e produtos ino-
vadores, durante os dois dias de evento. Os interessados em promover 
workshops na sala multiuso terão o espaço disponível gratuitamente, 
mediante agendamento prévio e limitação de 50 vagas por atividade. 
Veja programação completa no site: (www.wiredfestival.com.br).

B - O Primeiro Cookie
O Natal no Mr. Cheney - rede de cookie stores - vai resgatar a tradição que 
muitos países têm de comemorar a data e presentear com doces decora-
dos e feitos com ingredientes especiais. Este ano a grande novidade da 
marca é o primeiro cookie do Brasil inspirado no “chocotone”. Elaborado 
para agradar o mais exigente paladar, o “Cookietone” é uma sobremesa 
sofi sticada que poderá ser desde um presente de Natal, amigo secreto ou 
um lindo enfeite para as mesas das festas de fi nal de ano. Além do grande 
lançamento, os apaixonados por cookies também poderão encontrar 
nas 59 unidades espalhadas por diversas localidades brasileiras, mais 3 
sabores de cookies natalinos de dar água na boca, além de outras delícias 
americanas. Outras informações: (www.mrcheney.com.br).

C - Mulheres em Destaque 
Nos próximos dias 22 e 23, acontece a 6ª edição do Fórum Mulheres em 
Destaque, na Fecomércio. Os principais executivos do mercado estarão 
reunidos com líderes de grandes empresas e organizações para debater a 
importância das mulheres nas posições de liderança e discutir a diversidade 
na liderança como vantagem competitiva para o crescimento dos negócios. 
Um dos destaques será o painel exclusivo “He for She”, que contará com a 
presença de Fernando Alves, presidente da PwC Brasil; Guilherme Riben-
boim, presidente do Twitter; e Rodrigo Santos, presidente da Monsanto. 
Veja a programação completa em: (http://forummulheresemdestaque.
com.br/Content/img/Programa-FMD-Completo_2016.pdf).

D - Despacho de Bagagens
As etiquetas de identifi cação de bagagem com tecnologia de radiofrequência 
(RFID) agora estão disponíveis todos os voos da Delta e os clientes estão 
colhendo os benefícios. Eles passam a receber notifi cações, em tempo 
real, de localização da bagagem em pontos críticos ao longo da viagem. 
Uma breve mensagem permitirá que um cliente saiba quando sua mala é 
colocada dentro de uma aeronave, que carrossel chegará para a retirada e 
muito mais. A Delta é a única companhia aérea a ter implementado a solução 
RFID de rastreamento de malas em escala global para melhorar ainda mais 
a alta confi abilidade no controle de bagagens (www.delta.com).

E - Massa sem Glúten
Dídio Pizza, rede paulistana de pizzarias delivery, lança a Linha Healthy e 
entra no mercado de produtos sem glúten prometendo qualidade e sabor 

para quem não dispensa uma boa pizza. A Linha Healthy estreia com a 
Brócolis Glúten Free que vem para atender pessoas que buscam uma vida 
mais saudável e o público fi tness. A redonda é preparada em massa sem 
glúten, produzida com farinha de arroz, sal, açúcar, batata doce, ovos, 
polvilho doce e goma xantana. Já o recheio vem com fi nas fatias de frango 
defumado Sadia brócolis temperado, sob uma camada de cream cheese 
para dar aquele toque especial. Saiba mais em (www.didio.com.br).

F - Um Cognac Real 
Criado em 1874 pela Maison Rémy Martin, o cognac Louis XIII pode 
ser defi nido como “uma experiência única e esplendorosa”. Ele tem 
sua origem na região da Grande Champagne, a mais privilegiada das 
seis regiões de cultivo de uvas da cidade de Cognac, na França, e seu 
amadurecimento é feito em barris centenários, chamados tierçons. 
Seu legado foi passado por quatro gerações de cellar masters, que 
mantiveram o sofi sticado sabor e a referência soberana do melhor e 
mais prestigiado cognac do mundo. 

G - Oportunidades do Agronegócio
Grandes nomes do agronegócio no Brasil e no exterior debatendo as 
tendências do setor. Essa será a tônica do Summit Agronegócio Brasil 
2016, que o Estadão promove nesta segunda-feira (21), no Sheraton WTC 
Convention Center. O evento discutirá o cenário atual e caminhos para 
um dos setores mais importantes da economia brasileira e contará com 
Bluford Putnam, economista-chefe da Bolsa de Chicago, como keynote 
speaker na abertura dos trabalhos. Como o tema ‘Quem Planta Ideias 
Colhe Oportunidades’, o Summit contará com importantes players do 
setor em âmbito nacional e mundial, líderes de opinião dentro do setor, 
executivos de empresas da cadeia, especialistas, acadêmicos, grandes 
produtores rurais e autoridades governamentais, entre outras. Mais 
informações no site (www.summitagronegocio.com.br). 

H - Programa de Estágio
A Lojas Americanas está com vagas abertas para o Programa de Estágio nas 
cidades de Limeira, Jundiaí, São José do Rio Preto, Botucatu, Campinas, 
Ribeirão Preto e Campinas. Podem se candidatar estudantes dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção e 
Marketing, com previsão de formatura para julho de 2017. Com 30 horas 
semanais, o programa visa o desenvolvimento acelerado de jovens com perfi l 
empreendedor, que terão a oportunidade de liderar uma unidade de negócio. 
Os selecionados receberão salário e benefícios compatíveis com o mercado. 
As inscrições podem ser feitas no endereço (estagio.lasa.com.br).

I - Ultrapassando Limites 
Na próxima segunda-feira (21), o Centro Comercial Alphaville recebe a 
palestra: ‘Ultrapasse os limites que travam sua vida hoje’. O evento gratuito 
acontece a partir das 19h00 no Auditório Alphaville - Calçada Flor de Lotus, 
78. O evento propõe a descoberta de como vencer os maiores medos, alcan-
çar metas mais importantes e como acelerar os resultados que você deseja. 
Será conduzido por Rodrigo Cardoso, especialista em alta performance, 
atitude e comportamento humano que trabalha com técnicas, estratégias 
e ferramentas que ele mesmo desenvolveu ao longo de sua trajetória. Para 
participar, interessados devem se inscrever a partir do site: (www.ultrapas-
sandolimites.com.br). O evento gratuito com vagas limitadas.

J - Segmento de Combustíveis
Os governadores do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Paraná, 
Beto Richa, confi rmaram presença no Fórum Nacional de Direito do 
Consumidor do Mercado de Combustíveis, que acontece nesta segunda-
feira (21), das 8h00 às 12h00, no Renaissance São Paulo Hotel. O evento 
discutirá os problemas que afetam o consumidor de combustíveis em todo 
o território nacional. Dentre os principais problemas enfrentados pelo 
setor estão as chamadas devedoras contumazes, que são as empresas 
que fazem do não pagamento de tributos a base do seu negócio. Elas 
utilizam essa vantagem ilícita para praticar preços impossíveis para os 
concorrentes honestos e, assim, conquistar clientes rapidamente.

K - Direito Tributário
Entre os próximos dias 24 e 25, na PUC em Porto Alegre, acontece o XX 
Simpósio de Direito Tributário do IET. O painel “Tributação, Política e 
Economia”, com a presença de empresários, economistas e jornalistas, 
acontece no segundo dia do evento. Entre os advogados tributaristas 
presentes no painel está o professor e sócio fundador do escritório 
Marins Bertoldi Advogados Associados, James Marins. Por duas horas, 
os profi ssionais vão discutir as distorções do sistema tributário, a com-
petitividade e segurança empresarial e as possíveis reformas tributárias. 
A conferência de encerramento será realizada pelo Ministro do STJ, Joel 
Ilan Paciornik. As inscrições estão abertas para o público no site do IET 
(http://www.iet.org.br/web/inscricao.php?id=23).

L - Evento de Mobile 
No próximo dia 22, a partir das 9h00, no Instituto Tomie Ohtake, acon-
tece o Mobilidade 2016, evento organizado pelo IAB Brasil - Interactive 
Advertising Bureau - entidade que reúne mais de 240 associados entre 
anunciantes, veículos, agências e empresas de tecnologia. Entre os 
palestrantes confi rmados, estão executivos internacionais como Zac 
Pinkham, VP International Mobile da AOL, UK; e Emi Gal, CEO da Teads 
Studio, USA. Grandes temas como criatividade, monetização, análises de 
resultados e pílulas de tendências serão abordados. Os participantes terão 
a oportunidade também de conhecer e entender como o mercado chinês  
atua em torno do tema de plataformas móveis, com o convidado especial 
do IAB China. Mais detalhes e inscrições em: (goo.gl/DU0Y0U). 

M - Portal Alumni USP
A Universidade de São Paulo (USP) criou o Portal Alumni USP com 
o objetivo de reunir antigos alunos de graduação e pós-graduação de 
diferentes gerações da universidade em um ambiente que motive a troca 
de informações e experiências nas mais diversas áreas do conhecimento. 
A plataforma foi desenvolvida a partir da parceria da Superintendência 
de Tecnologia da Informação da USP com uma startup criada por dois 
alunos da pós-graduação da Poli. Essa rede busca aproximar a universi-
dade do mundo corporativo, possibilitando a implementação de ações e 
reações que ofereçam suporte, orientação e oportunidades aos jovens em 
formação, em ascensão profi ssional e àqueles que buscam crescimento, 
renovação e interação. Saiba mais em (www.alumni.usp.br).

N - Perícia Médica
O Juizado Especial Federal de São Paulo promove, de 28 de novembro 
a 1° de dezembro, o II Curso de atualização em Perícia Médica. Será 
realizado, das 18h45 às 21h00, na Av. Paulista, 1.345, 11° andar. Serão 
tratados os temas: Aspectos Práticos do Laudo Pericial nas Ações Pre-
videnciárias e Cíveis; Particularidades da Perícia Psiquiátrica nas Ações 
Previdenciárias e Cíveis; Particularidades da Perícia Ortopédica nas Ações 
Previdenciárias e Cíveis; e Particularidades da Perícia Neurológica nas 
Ações Previdenciárias e Cíveis. O curso é coordenado pelo desembarga-
dor federal Sérgio Nascimento, pela juíza federal Katia Herminia Martins 
Lazarano Roncada e pela juíza federal Luciane Aparecida Fernandes 
Ramos. Mais informações em: (http://www.trf3.jus.br/semag/).
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Depois de dois meses se-
guidos de queda, a atividade 
econômica registrou cresci-
mento em setembro de 0,15%, 
na comparação com agosto. 
É o que mostra o Índice de 
Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado para 
o período), divulgado ontem 
(17). Em agosto, o índice caiu 
1,01% e, em julho, 0,18%.

Nos três meses, houve que-
da de 0,78%, na comparação 
com o segundo trimestre deste 
ano. Em relação ao terceiro 
trimestre de 2015, a retração 
chegou a 3,84%, segundo os 
dados sem ajustes, já que a 
comparação é feita entre pe-
ríodos iguais. No ano, o IBC-Br 
registra queda de 4,83% e, em 
12 meses encerrados em se-
tembro, retração de 5,23%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 

Em agosto, o índice caiu 1,01% e, em julho, 0,18%.

O PIB per capita, no en-
tanto, fechou em R$ 
28.498, neste caso uma 

queda de 0,4% em relação a 
2013. Foi a terceira queda do 
indicador desde o ano 2000, 
com os recuos mais recentes 
ocorrendo em 2003 (-0,2%) e 
2009 (-1,2%).

Esses e outros resultados 
fazem parte do Sistema de 
Contas Nacionais 2010-2014, 
que o IBGE divulgou com a 
incorporação de novos dados 
do próprio IBGE e de fontes 
externas, além de atualizações 
metodológicas, revisando os 
resultados já divulgados pelas 
Contas Nacionais Trimestrais, o 
que torna os resultados, segun-
do o instituto, “mais amplos e 
detalhados”.

Os novos números indicam 
que a Agropecuária fechou 

IBGE constatou que indústria automobilística teve queda de 

19,6% em 2014.
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Revisado, crescimento do PIB de 
2014 passou de 0,1% para 0,5% 

Dados do Sistema de Contas Nacionais 2010-2014,  divulgados ontem (17) pelo IBGE, com a revisão 
do PIB, indicam que o PIB de 2014 chegou a R$ 5,779 trilhões e que o seu crescimento em relação a 
2013, com a revisão, passou de 0,1% para 0,5%

ponto percentuais do cresci-
mento do valor adicionado, 
enquanto a indústria teve con-
tribuição negativa de 0,4 ponto 
percentual.

A retração do PIB industrial 
abrange quase todos os ramos, 
com as únicas exceções ocor-
rendo nos setores de extração 
de petróleo, que chegou a 
crescer 10,9%; extração de 
minério de ferro (6,8%) in-
dústria farmoquímica (7,4%) 
e as indústrias de açúcar 
(3,5%) e álcool (5,2%). Já 
as principais contribuições 
negativas vieram da indústria 
automobilística, cuja queda 
em 2014 chegou a 19,6%, e de 
autopeças (-16,1%), além da 
construção (-2,1%), mostran-
do variação menos intensa, 
mas tem peso signifi cativo na 
economia (ABr).

2014 com crescimento de 2,8% 
e os Serviços de 1%, enquanto 
a indústria naquele ano regis-
trou queda de 1,5%. Pela ótica 
da produção, que mostra as 

contribuições para o PIB do 
valor gerado pelas atividades 
econômicas, a agropecuária e 
os serviços foram responsáveis, 
respectivamente, por 0,1 e 0,7 

Atividade econômica
cresceu 0,15% em setembro

econômica brasileira e ajuda o 
Banco Central a tomar suas deci-
sões sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 

indústria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do volume 
de impostos. Mas o indicador 
ofi cial sobre o desempenho da 
economia é o PIB, calculado 
pelo IBGE (ABr).

Exportação de vinho 
para Rússia e Chile

Fechando o ano com chave de 
ouro, o Grupo Famiglia Valduga 
comemora o crescimento de 40% 
das exportações, além de começar a 
comercializar seus produtos para o 
Chile e Rússia. Os primeiros rótulos 
enviados ao Chile serão os espu-
mantes ícones, como o Brut 130, 
e a joia do espumante brasileiro, o 
Maria Valduga, além dos clássicos, 
como o Arte Tradicional Demi Sec, 
o Brut RSV e o Gran Nature.  

O país andino também abre as 
portas para receber os cinco tipos 
de cerveja elaboradas pela Cerve-
jaria Leopoldina, sendo o primeiro 
destino internacional das cervejas 
artesanais do Grupo. Já a Rússia terá 
acesso inicialmente aos principais 
rótulos de vinhos e espumantes da 
Casa Valduga. Serão exportados 
os rótulos: Origem Chardonnay, 
Origem Cabernet Sauvignon, Iden-
tidade Marselan, Raízes Cabernet 
Franc, Identidade Gran Corte, o 
Brut RSV, além de destaques, como 
o espumante Maria Valduga e o tinto 
Villa Lobos Cabernet Sauvignon.

A diretora comercial do Grupo 
Famiglia Valduga, Juciane Casa-
grande, comemorou a conquista. 
“Estamos ansiosos para embarcar 
nossos produtos para os consumi-
dores chilenos e russos”.


