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D - Medicina Veterinária
Entre os dias dias 2 e 4 de outubro, acontece um dos maiores eventos da 
área médico-veterinário - o Animal Health South America, que acontece 
no Expo Center Norte. Essa é a oportunidade de profi ssionais da medi-
cina veterinária brasileira e internacional encontrarem em um só local 
uma exposição B2B com mais de 100 marcas e um congresso com 200 
horas de programação. Estarão presentes médicos veterinários especia-
listas, clínicos, acadêmicos, sócios e proprietários de clínicas, hospitais, 
laboratórios e centros de diagnóstico, além de varejistas e distribuidores 
de produtos de saúde animal. Inscrições podem ser efetuadas pelo site 
(www.animalhealthcongress.com).

E - Cartão para Empreendedores
A Gerencianet, um dos primeiros intermediadores de pagamentos do Brasil, 
passa a disponibilizar um cartão pré-pago que funciona na modalidade 
crédito para clientes. Desenvolvido em parceria com a Visa, empresa líder 
em pagamentos digitais no mundo, o produto permite que empreendedores 
de todos os tamanhos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, consigam fazer 
todo o processo de emissão de cobranças e gestão fi nanceira sem a ne-
cessidade de ter uma conta bancária. Pode ser usado para movimentação 
do saldo dos recebimentos das cobranças emitidas pela plataforma. Não 
possui mensalidade ou anuidade. Veja em: (https://gerencianet.com.br/).

F - Saúde com Bitcoins 
A Tree Part, gestora de inovação em tecnologia e serviços digitais lança 
a GenSaúde, uma prestadora de serviços médicos e laboratoriais com 
acesso facilitado às pessoas. Não é um plano de saúde, mas um sistema 
de atendimento médico, odontológico e de realização de exames a pre-
ços mais acessíveis, que custam até 70% menos que os praticados nos 
planos convencionais. Além de oferecer taxas mais acessíveis, traz como 
diferencial um modelo de negócio que permite aos usuários pagarem em 
Bitcoins. O pagamento via Bitcoins foi viabilizado pela expertise da Tree 
Part em negociar ativos digitais, mas tem objetivos sociais agregados. 
Saiba mais: (www.treepart.com.br).

G - Projetos de Dança
De 25 de outubro a 30 de novembro, os ateliês do Red Bull Station serão 

A - Tecnologias Emergentes
No próximo dia 2 de outubro, o secretário de Empreendedorismo e Ino-
vação, Paulo Alvim, participa da abertura do Congresso Brasil-Alemanha 
de Inovação, às 9h, no World Trade Center. Também participam George 
Witschel, Embaixador da Alemanha no Brasil,  Margret Wintermantel, 
presidente da DAAD, e Gianna Sagazio, diretora de Inovação e Tecnologia 
da CNI. Com foco no papel da inovação e das tecnologias emergentes nos 
novos negócios e sob o lema “Inspire-se, crie e conecte-se – Los geht’s”, 
o Congresso chega com a proposta de mostrar a jornada da inovação, 
desde a idealização ao lançamento. Inscrições e mais informações: (www.
inovacaobrasilalemanha.com.br).

B - Compras Públicas
Amanhã (27), a Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro, 
Pequena e Média Empresa, realiza um Workshop sobre vendas para 
o setor público voltadas às micro e pequenas empresas no espaço da 
Unibes Cultural, das 9h às 12h. Inscrições gratuitas no site  (www.
sympla.com.br/workshop---como-ter-acesso-ao-mercado-de-compras-
-publicas__635772). A palestra ‘Como ter acesso ao mercado de compras 
públicas?’ oferece orientação aos microempreendedores de como ter 
acesso às compras públicas do Governo, quais as modalidades mais ade-
quadas ao seu negócio, além de como interpretar na prática os editais 
e termos de referências.

C - Programa para Pesquisadores
Com o objetivo de atrair pesquisadores oriundos de países em desenvol-
vimento, o governo indiano e a Federação das Câmaras de Comércio e 
Indústria da Índia oferecem o programa Research Training Fellowship-
-Developing Countries Scientist. Serão selecionados 60 cientistas para 
realizar um projeto de pesquisa por um período de seis meses em institui-
ções indianas em todas as áreas de Ciência e Tecnologia, incluindo todos 
os campos das ciências naturais e de engenharia, incluindo matemática 
e estatística. Os candidatos devem ter concluído mestrado em ciências 
naturais ou um diploma equivalente em Tecnologia, Engenharia, Me-
dicina e disciplinas afi ns. Inscrição e mais informações: (https://aistic.
gov.in/ASEAN/imrc).

convertidos em espaços de criação, compartilhamento de saberes e de-
senvolvimento de projetos. Trata-se da sexta --e última de 2019-- edição 
da Ocupação, um programa que busca inspirar, conectar e transformar 
a energia criativa da cidade. As inscrições para o edital de seleção vão 
até segunda-feira (30). Esta edição será voltada à cena de danças urba-
nas, como breaking, hip-hop, house e passinho. Interessados poderão 
se inscrever no site (www.redbullstation.com.br). Os quatro projetos 
selecionados serão divulgados no dia 11 de novembro.

H - Total Solution 
A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de automação 
industrial do mundo realiza, entre os dias 3 e 5 de outubro, a terceira 
edição do Total Solution Exhibition na Japan House São Paulo (Av. 
Paulista, 52). O evento, realizado anualmente, visa trazer um pa-
norama completo das soluções da companhia no território nacional 
por meio de ativações tecnológicas, como robôs. Também oferece 
uma série de palestras gratuitas. Entre os temas: “A indústria 4.0 e 
suas novas tecnologias”, “Uso de robôs na indústria” e “Formando 
os profi ssionais do futuro”. Para mais informações, visite: (www.
MitsubishiElectric.com).

I - Bikes e Patinetes
Os usuários de bicicletas e patinetes elétricas da Grow na capital 
paulista percorrem, em média, 700 mil quilômetros por mês, cerca 
de 17 voltas e meia ao redor da Terra. Desde o início da operação 
da empresa, dona das marcas Grin e Yellow, o número de corridas 
de bikes na cidade cresceu 13%, e o de patinetes, 24% ao mês. Os 
dias úteis são os que registram o maior número de viagens. Os dados 
fazem parte do primeiro balanço da operação da Grow em São Paulo.  
O levantamento foi elaborado pela equipe de Pesquisas em Mobilidade 
e Políticas Públicas da Grow e engloba o primeiro ano de atuação da 
empresa na cidade, de agosto de 2018 (para bicicletas) e novembro 
de 2018 (para patinetes) a agosto de 2019. 

J - Pesquisa na Antártida
O Airbnb e a Ocean Conservancy anunciam o Sabático na Antártida, 
uma oportunidade única para cinco pessoas viajarem ao continente 
mais remoto da Terra e se juntarem à cientista Kirstie Jones-Williams 
em uma missão inédita de pesquisa científi ca em dezembro. Os cinco 
voluntários vão coletar amostras de neve para saber até que ponto os 
microplásticos chegaram ao interior da Antártida. O objetivo é aumentar 
a conscientização sobre o impacto humano no clima em um dos ecos-
sistemas menos compreendidos e mais isolados do mundo. Os viajantes 
vão trazer informações sobre como a comunidade global pode ajudar 
a proteger a Antártida e o planeta. Para se candidatar, acesse (airbnb.
com.br/sabbatical) e preencha o formulário de inscrição. 
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Na era dos robôs,
a fi delização de

clientes ainda existe?

Muitas empresas 

querem se transformar 

digitalmente, mas poucas 

conhecem seu cliente

Se olharmos para a evolu-
ção do relacionamento 
entre clientes e empresas 

nos últimos anos, veremos 
muitos investimentos em 
tecnologia de um lado, e um 
consumidor cada vez mais exi-
gente do outro. Ambos buscam 
nos recursos tecnológicos uma 
forma de otimização de tempo. 

Mas em meio a tanta infor-
mação, inteligência artifi cial 
e atendimento por chatbots, 
será que as marcas ainda 
conseguem se conectar e fi -
delizar seus clientes? Existe 
uma linha tênue que separa 
essa infi nidade de recursos e 
o conhecimento sobre eles. A 
verdade é que muitas empresas 
querem se transformar digital-
mente, mas poucas conhecem 
seu cliente em todos os pontos 
de sua jornada para oferecer o 
melhor canal de comunicação.

É preciso entender que a 
tecnologia pode, deve e tem 
um papel fundamental na fi -
delização do cliente em todos 
os processos, indo desde o pri-
meiro contato com a empresa 
até chegar ao pós venda, e é 
exatamente por isso que as 
invenções tecnológicas estão 
sempre rondando as discus-
sões sobre o futuro do varejo. 

Contudo, não é qualquer 
esforço que torna o cliente 
fi el, essa ação está diretamente 
ligada a dois aspectos: o prático 
e o resolutivo. Se o cliente pro-
cura um canal e demora para 
ser atendido, se o problema é 
jogado para vários atendimen-
tos e/ou se ele precisa repetir 
sua história em cada contato, 
o canal que sua empresa está 
disponibilizando não é reso-
lutivo e muito menos prático. 

E, sinto em te dizer, você 
está prestes a perder esse 
cliente (talvez para sempre). 
A automatização desse tipo de 
serviço com bots, por exemplo, 
que resolvem de 60 a 70% das 
chamadas não é uma forma 

mágica para atender bem. 
A questão é que não basta 
só automatizar ao máximo o 
atendimento e disponibilizar 
vários canais para o contato. 

É fundamental que eles este-
jam alinhados com todas as infor-
mações já passadas pelo cliente, 
seja essa comunicação pelo 
WhatsApp, chat, e-mail, Skype, 
Telegram, Facebook Messenger 
e Apple Business Chat. A função 
do omnichannel é fazer com que 
o cliente tenha certeza que será 
atendido da mesma forma e com 
o mesmo nível de qualidade em 
todos os canais, seja pelo bot ou 
pelo humano. 

A inteligência artifi cial con-
tribui muito para esse aten-
dimento efi caz, preparando 
o caminho e dando suporte 
para um atendimento perso-
nalizado e defi nitivo. Agora 
que temos um contexto sobre 
o momento em que vivemos, 
deixo algumas dicas para con-
seguir efetivamente fi delizar o 
cliente utilizando a tecnologia 
da melhor forma: 
1. Use as ferramentas para 

pensar e repensar processos 
resolutivos para o cliente. 
Coloque ele no centro! 

2. Ajuste os processos inter-
nos. O que funcionava antes, 
pode estar totalmente fora 
da realidade atual, estude 
o cenário e ajuste o que for 
preciso. 

3. Busque uma ferramenta 
estável e robusta. O mercado 
já oferece plataformas que 
te atendem do início ao fi m 
da jornada de forma muito 
efi ciente. Procure aquela que 
melhor atende suas necessi-
dades e as dos seus clientes.

4. Tenha uma equipe de aten-
dimento enérgica, ágil e bem 
treinada, que entenda o seu 
produto e processos de sua 
empresa. 

Os recursos estão disponí-
veis, o mercado está em evo-
lução. E você, está fi delizando 
ou atendendo as pessoas certas 
pelos canais errados? 

(*) - É Gerente de Produtos
da Wavy Global.

Catarine Sichieri Pelicer (*) 

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
industrializados na saída das 
fábricas, registrou inflação 
de 0,92% em agosto. A taxa 
é superior às registradas em 
agosto do ano passado, quan-
do houve alta de preços de 
0,86%, e em julho deste ano, 
quando foi observada uma 
queda de preços de 1,2%. 

Segundo dados divulgados 
ontem (25) pelo IBGE, o IPP 
acumula taxas de infl ação de 
2,48% no ano e de 1,43% em 
12 meses. Entre as quatro 
grandes categorias econômi-
cas da indústria, a maior alta 
de preços foi observada entre 
os bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(1,28%). Os bens de capital, 
isto é, as máquinas e equipa-
mentos, tiveram alta de 1,14%. 

Os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos,

tiveram alta de 1,14%.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção – M (INCC-M), 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), teve infl ação de 
0,60% em setembro deste ano, 
taxa superior ao 0,34% de agos-
to. O INCC-M acumula infl ação 
de 3,71% no ano e de 4,45% em 
12 meses. A maior alta de preços 
foi observada no custo da mão 
de obra, que subiu 0,95%, pu-

xada principalmente pela mão 
de obra auxiliar (1,12%). 

Os materiais e equipamentos 
tiveram infl ação de 0,17%. A 
principal alta foi registrada nos 
materiais à base de minerais 
não metálicos (0,60%). Já os 
serviços tiveram alta de preços 
de 0,25% em setembro, puxada 
pela infl ação dos serviços téc-
nicos (0,74%) (ABr).

De modo geral, mais da 
metade (56%) das em-
presas que estão negati-

vadas possuem pendências que 
somadas superam a cifra de R$ 
1.000,00. Cada empresa inadim-
plente tem, em média, dois 
compromissos não quitados.

No último mês de agosto, o vo-
lume de empresas negativadas 
cresceu 4,08% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Apesar do avanço, a 
variação é menor do que no 
mesmo mês de 2018, quando a 
alta fora de 8,99%. Em agosto 
de 2017, o volume de empresas 
inadimplentes havia crescido 
3,42% e em agosto de 2016, 
avançou 7,61%. Na avaliação 
do presidente da CNDL, José 
Cesar da Costa, a atividade eco-
nômica ainda enfraquecida vem 
prejudicando o faturamento das 
empresas e, consequentemente 
a sua capacidade de pagamento. 

“Apesar da economia dar 
sinais de recuperação e a in-
fl ação se manter controlada, 
assim como os juros em menor 
patamar, há uma considerável 
distância entre os níveis atuais 
de atividade e os que antece-

O setor que concentra o maior número de empresas negativadas é o de comércio.

Caíram os Juros do 
cheque especial 

Os clientes de bancos paga-
ram juros menores no cheque 
especial e taxas mais altas no 
rotativo do cartão de crédito, 
de acordo com dados divul-
gados ontem (25) pelo Banco 
Central (BC). A taxa de juros 
do cheque especial caiu 11,8 
pontos percentuais em agosto, 
comparada a julho, e chegou a 
306,9 % ao ano. Em 2019, os 
juros do cheque especial caíram 
5,7 pontos percentuais. 

O chefe de Estatísticas do 
BC, Fernando Rocha, afi rmou 
que a taxa do cheque especial 
é “extremamente onerosa”. É 
uma modalidade para ser usada 
de forma absolutamente emer-
gencial e [deve-se] procurar sair 
rapidamente, recompondo o 
saldo ou tomando outras mo-
dalidades de crédito”. No ano 
passado, os bancos anunciaram 
uma medida de autorregula-
mentação do cheque especial. 

Com as novas regras, os 
correntistas que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa de 
juros menores que a do cheque 
especial defi nida pela institui-
ção fi nanceira (ABr).
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Empresas inadimplentes 
devem, em média, R$ 5.580
Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revelam que as empresas inadimplentes no país encerraram o último mês de 
agosto com uma dívida média de R$ 5.582,90

dem a crise”, analisa. O setor 
que concentra o maior número 
de empresas negativadas é o 
de comércio. Quase metade 
(45%) das empresas inadim-
plentes são estabelecimentos 
comerciais. 

O ramo de serviços aparece 
com a segunda maior parti-
cipação, concentrando 41% 
do total de pessoas jurídicas 
negativadas. As indústrias 
respondem por 9% do total 

de empresas inadimplentes, 
ao passo que as do ramo da 
agricultura não chegam a 
1%. No mês de julho, o maior 
crescimento de empresas 
inadimplentes foi no setor 
de serviços, com variação de 
6,75%. No comércio, houve um 
crescimento de apenas 1,82% 
e na indústria, alta de 1,51%.

“Para os próximos meses, 
espera-se que atividade econô-
mica siga o ritmo de lenta recu-

peração e que os empresários 
permaneçam pouco inclinados 
à tomada de crédito devido ao 
cenário de grande capacidade 
ociosa em seus negócios. Em 
conjunto, esses fatores de-
vem manter o crescimento da 
inadimplência das empresas em 
patamares discretos frente à 
série histórica como um todo”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(AI/CNDL-SPC Brasil).

Preços da indústria subiram 
0,92% em agosto

Entre os bens de consumo, 
os semi e não duráveis tiveram 
infl ação de 0,54%, mas os bens 
duráveis tiveram defl ação (que-
da de preços) de 0,48%. Das 24 
atividades da indústria pesqui-
sadas, 20 tiveram infl ação em 
seus produtos, com destaque 

para indústrias extrativas 
(7,67%), alimentos (0,89%), 
metalurgia (1,99%) e outros 
produtos químicos (0,92%). 
Entre as quatro atividades 
com queda de preços, a maior 
defl ação foi observada em pa-
pel e celulose (-1,07%) (ABr).

Infl ação da construção fi ca em
0,60% em setembro


