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Abri a Adobe 

Experience House deste 

ano fazendo a relação 

entre experiências e 

emoções.

Aposto que, para aqueles 
que já são pais, o dia do 
nascimento dos fi lhos 

é um momento que guardam 
com grande apreço. Lembram 
de detalhes e outros fatos 
que, em um dia como outro 
qualquer, jamais poderíamos 
acessar. E a razão pela qual 
nos lembramos destes mo-
mentos marcantes da vida 
é por que eles carregam 
uma carga emocional muito 
grande.

E todos nós buscamos 
grandes experiências. Todos 
nós queremos nos emocionar. 
Do mesmo modo, todos nós 
somos consumidores, não é 
mesmo? Com isso, estendo 
a relação entre experiência 
e emoção para a tecnologia 
e a transformação que ela já 
está impulsionando. Imagine 
transmitir experiências tão 
boas para cada um dos clien-
tes que decidem consumir o 
produto ou serviço da sua 
marca pela primeira vez. 

Como fazer isso de forma 
personalizada, única, e – 
ainda assim – massiva? E se 
essa experiência for pessoal 
e muito boa, qual será a pro-
babilidade de esses clientes 
voltarem em uma próxima 
oportunidade ou recomenda-
rem a sua marca aos amigos? 
Responder a essas perguntas 
não é difícil, mas é preciso 
integrar essas perguntas ao 
core business. Customer 
experience ancorada em 
tecnologia precisa ser prio-
ridade para as marcas, afi nal 
o consumidor demanda um 
atendimento de qualidade 
que seja objetivo, integrado 
e rápido. 

E quanto mais jovem o 
consumidor, mais altas são 
as expectativas em relação 
às marcas com as quais se 
envolve. Prova disso é a 
pesquisa CXM Index 2019, da 
Adobe, que aponta que 90% 
das pessoas entre 18 e 34 
anos disseram tomar alguma 
atitude depois de ter tido uma 
má experiência online, como 
contar aos amigos, parar de 
comprar da marca, postar 
avaliações em um site de re-
views ou desabafar nas redes 
sociais. E quando voltamos o 
olhar para as experiências, as 
companhias deixaram de ser 
comparadas apenas dentro da 
mesma indústria. 

Agora, são comparadas a 
todas aquelas que já elevaram 
a barra e atendem melhor (e 
se antecipam) às expecta-
tivas de seus clientes. Não 
há lugar seguro – as marcas 
são avaliadas e descarta-
das o tempo todo. E foram 
justamente esses desafi os, 
guiado pelos quatro pilares do 
processo de transformação 
digital - Cultura e Liderança, 
Business e Inovação, Tecno-
logia e Criatividade e Pessoas 
e Expertise - que passamos 
debatendo ao longo dos dois 
dias de evento.

Doug Stephens, fundador 
da Retail Prophet e que esteve 
em nosso palco da Expe-
rience House, compartilhou 
seus insights e explicou que 
o ato da compra está ligado 
à sensação de prazer que se 
dá no cérebro por meio do 
neurotransmissor dopami-
na. É por isso que uma má 
experiência de compra é 
uma quebra de expectativa à 
sensação de prazer. Lembre-
se que, se o seu negócio gera, 
por exemplo, 100 mil pedidos 
por dia, são 100 mil oportuni-
dades de surpreender os seus 

clientes, ao mesmo tempo 
em que também são outras 
100 mil oportunidades de 
desapontar.

E o que se faz para oferecer 
boas experiências? O meio di-
gital abriu uma nova - e vasta - 
porta para o marketing. Hoje, 
o grande volume de dados 
gerado pelos consumidores 
pode ser a resposta para as 
mais diferentes dúvidas do 
seu negócio. Kate Willever, 
executiva do Morgan Stanley 
Wealth Management - braço 
do banco de investimentos 
voltado a serviços de saúde 
- mostrou como a global de 
serviços fi nanceiros passou 
por uma reestruturação em 
que o objetivo foi ampliar a 
assertividade na detecção 
dos clientes mais propensos 
a fecharem negócios com a 
Morgan Stanley.

Kate explicou que, dada 
a proporção de 100 famílias 
para cada um dos consultores 
que fazem essa curadoria - 
sendo que o ponto chave des-
sa equação é o engajamento 
entre essas duas pontas -, a 
estratégia foi colocar a tec-
nologia em prol do negócio, 
criando modelos analíticos 
específi cos para cada um dos 
clientes a partir das prefe-
rências deles, possibilitando 
o entendimento dos padrões 
de consumo e, assim, oferecer 
soluções mais adequadas.

Mas de quais dados eu 
preciso? Foi justamente o 
tema abordado por Patrícia 
Souza, gerente de analytics 
da B2W digital, durante a sua 
apresentação: “como criar 
um time de data analytics 
sem precisar de cientistas 
de foguetes”. A especialista 
explicou que, a cada desa-
fi o, o time de web analytics 
é envolvido para auxiliar 
outros departamentos a in-
terpretarem os dados e gerar 
insights a partir dos recursos 
e informações.

Entretanto, além de tecno-
logia, percebemos nesses dois 
últimos exemplos a importân-
cia de um dos principais – ou 
o principal – fator da transfor-
mação nos negócios: o fator 
humano. Tim Leberecht, CEO 
do The Business Romantic 
Society, foi ao evento contar 
sobre a importância da cultu-
ra e humanização no futuro 
do trabalho.

Para ele, a inteligência ar-
tifi cial tem o potencial de de-
senvolver muitas das nossas 
atividades, mas não aquelas 
que demandam criatividade, 
que demandam paixão pelo 
fazer. O romantismo no dis-
curso do especialista mostra 
sempre o valor de ser autên-
tico, cultivar a intimidade e 
compreender que o sofrimen-
to faz parte do jogo, inclusive 
no mundo corporativo.

Como ele mesmo diz: “seja 
você um líder ou não, se não 
puder ver o mundo como o 
que poderia vir a ser, não terá 
como ser inovador. As ca-
racterísticas românticas não 
podem ser automatizadas: 
empatia, intuição, imagina-
ção, emoções, ser capaz de 
lidar com diferentes culturas 
e pessoas”. Isso é ser humano 
e o que gera inovação para 
impulsionar as experiências 
disruptivas.

Acredito na primazia da 
experiência e na capacidade 
do ser humano de surpreen-
der e ser surpreendido. Daí a 
importância de transformar o 
nosso negócio em experience 
business; e fazer dos nossos 
clientes, experience makers.

(*) - É General Manager Latam da 
Adobe Systems, considerada líder 

mundial em marketing digital e 
soluções para mídias digitais (www.

adobe.com/br).

Experience makers: faça da 
experiência o seu negócio
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TERÇA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO DE 2019

ESTÁGIO DURANTE O EXPEDIENTE
Empresa deve liberar o funcionário para estágio em faculdade, durante 
o expediente, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO QUANDO DA DEMISSÃO 
GERA DIREITO A SEGURO DESEMPREGO? 

Estabelece o art.3º da lei nº7.998/90 que o seguro desemprego é devido 
na dispensa sem justa causa. Desta forma, término de contrato a prazo 
determinado não dá direito ao seguro desemprego.

RESCISÃO DE INTERMITENTE
Quais são as verbas devidas em uma rescisão sem justa causa 
pela empresa, para funcionários contratados como intermitentes? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MONITORAR FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO
Empresa tomadora do serviço deve monitorar o cartão ponto do fun-
cionário terceiro? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL É A VALIDADE DOS EXAMES TOXICOLÓGICOS? 
Esclarecemos que a validade do exame toxicológico será de 60 dias, 
a partir da data da coleta da amostra, podendo o seu resultado ser 
utilizado neste período para admissão ou desligamento. Assim, 
estando no prazo de validade poderá ser utilizado pelo novo empre-
gador. Base Legal – Portaria GM/MT nº116/15.

LICENÇA MATERNIDADE DA ADOTANTE
Na licença maternidade da adotante, como proceder no pagamento 
de salário, é o INSS quem paga. O recolhimento do FGTS e INSS nos 
meses da licença deve ser normal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO NO FINAL DO CONTRATO
No término do contato de experiência, o funcionário apresentou 
atestado de 14 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Adico Imobiliária e Comercial S/A
CNPJ/MF Nº. 33.251.570/0001-03

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 16/10/2019, às 9:00 horas, 
na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Eleição dos
Membros do Conselho de Administração; e (b) Outros assuntos de interesse geral. Olívia Pereira Bueno Ramazzotti - Diretora.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007480-42.2018.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO 
VINÍCIUS MATIAS CORDEIR, Brasileiro, CPF 356.421.378-32, com endereço à Rua Nelson Perina, 
129, Jardim Perina, CEP 14876-030, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 46.473,36 (valor em 30/11/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. 

36ª VC – Capital. EDITAL de CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO nº 1023047-21.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANIA PAULA 
DE ANDRADE (CPF 079.472.118-41), que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AMC – 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 8.518,54 (Fev/2016) oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando 
consignado neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça 
embargos monitórios, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2019. 

38ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213483-61.2010. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUCIA GUERRA 
DE FIGUEIREDO, CPF 060.310.168-26, com endereço à Rua Leoncio de Carvalho, 166, Ap. 83, 
Paraíso, CEP 04003-903, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Amc-serviços Educacionais Ltda, objetivando o recebimento de R$4.810,15(Dez/2010), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
que a tornará isentadas custas e honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001487-88.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOSE ALVES DE SOUZA NETO, CPF. 361.465.078- 22, que AMC Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 
(Jan/2014), oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades não pagas, 
bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e 
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2019. 
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O Banco Central (BC) 
propôs projeto para mo-
dernização do mercado 

de câmbio, projeto que “tem por 
objetivo instituir um novo mar-
co legal, mais moderno, mais 
conciso e juridicamente seguro 
para o mercado de câmbio e de 
capitais estrangeiros no Brasil e 
brasileiros no exterior”. “Caso 
venha a ser aprovado pelo Con-
gresso, permitirá a melhoria do 
ambiente de negócios no país 
trazendo simplifi cação e agili-
dade para todos os que lidam 
com operações internacionais. 

O projeto também permitirá 
que modelos de negócios ino-
vadores possam ser implanta-
dos com segurança jurídica, 
aumentando a competição e 
propiciando a oferta de serviços 
mais efi cientes para o mercado 
de câmbio e para operações re-
lacionadas aos capitais estran-
geiros”, diz o BC, em nota. Uma 

BC propõe lei para modernizar 
mercado de câmbio

Caso venha a ser aprovado pelo Congresso, permitirá a melhoria do ambiente de negócios no país 
trazendo simplifi cação e agilidade para todos os que lidam com operações internacionais

das mudanças é a possibilidade 
de ter contas de depósito em 
reais e em moeda estrangeira, e 
de contas de custódia tituladas 
por organismos internacionais.

“Tais preceitos contribuem 
para que o real passe a integrar 
efetivamente os ativos dessas 
instituições, expandindo o 
uso da moeda nacional em 
negociações no exterior, além 
de simplifi car a participação 
de investidores internacionais 
em títulos públicos denomina-
dos em reais diretamente no 
exterior”, diz a justifi cativa do 
projeto. 

“O anteprojeto também favo-
rece o uso do real em negócios 
internacionais ao permitir o 
envio ao exterior de ordens de 
pagamento de terceiros a partir 
de contas em reais mantidas 
no Brasil e tituladas por ban-
cos do exterior”, acrescenta o 
BC, na justifi cativa. O projeto 

A proposta propõe a modernização do mercado de câmbio.

está estruturado em 3 pilares: 
consolidação, modernização e 
simplifi cação.

O PL também possibilita 
eliminar exigências criadas 
há mais de 50 anos, em con-
textos econômicos superados 
e confi guração das relações 

econômicas mundiais total-
mente diferentes das atuais, 
e que se tornaram entraves à 
atividade econômica, propi-
ciando ambiente de negócio 
desburocratizado e mais atra-
tivo, inclusive para o capital 
estrangeiro (ABr).
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O termo “cuidados paliativos” 
é associado, pela maioria das 
pessoas, à atenção dada a quem 
tem uma doença incurável 
quando está chegando ao fi m 
da vida. Essa interpretação, 
no entanto, é incompleta, pode 
gerar resistências e desincen-
tivar que outros enfermos se 
benefi ciem dessa assistência. 
Por isso, é preciso enfrentar 
os tabus que envolvem esse 
assunto e derrubar os mitos 
que o cercam.

Para estimular esse debate, 
no próximo dia 12 (sábado) 
é celebrado o ‘Dia Mundial de 
Cuidados Paliativos’. A data – 
comemorada anualmente no 
segundo sábado do mês – foi 
estabelecida pela Worldwide 
Hospice Palliative Care Allian-
ce, Ong presente em mais de 
100 países. O tema escolhido 
para este ano é “Meu Cuidado, 
Meu Direito”.

A OMS defi ne cuidados pa-
liativos como “a assistência 
promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a 
melhoria da qualidade de vida 
do paciente e seus familiares, 
diante de uma doença que ame-

Cuidados paliativos não são apenas para o fi m da vida

ace a vida, por meio da preven-
ção e alívio do sofrimento, da 
identifi cação precoce, avaliação 
impecável e tratamento de dor e 
demais sintomas físicos, sociais, 
psicológicos espirituais”.

São, portanto, cuidados que 
devem ser oferecidos para to-

dos aqueles que 
enfrentam uma 
doença grave 
já a partir do 
d iagnóst ico , 
seja um câncer 
de mama em 
estágio inicial 
com grande 
chance de cura 
ou um quadro 
avançado de 
Alzheimer, por 
exemplo. Esse 

conjunto de ações também 
é indicado para pessoas com 
problemas cardiovasculares, 
respiratórios ou renais, diabe-
tes, artrite reumatoide, AIDS e 
outras doenças neurodegenera-
tivas, como Parkinson.

“Os cuidados paliativos fazem 
parte de uma abordagem mais 
humanizada, com o intuito de 
promover alívio ao paciente e às 
famílias”, explica Euro Palom-
ba, urologista e CEO da Rede 
Relief. “Esse acompanhamento 
visa amenizar a dor e reduzir 
desconfortos causados pela 
própria doença ou por trata-
mentos, como náusea, falta de 
apetite, falta de ar e fadiga. Já 
do ponto de vista emocional, 
o objetivo é oferecer suporte 
psicológico para que o paciente 

e as pessoas próximas possam 
lidar com angústias, medos e 
depressão”.

Um estudo publicado no 
The New England Journal of 
Medicine, em 2010, mostrou 
que pacientes com câncer de 
pulmão que receberam cuidados 
paliativos a partir do diagnóstico 
tiveram maior qualidade de vida 
durante o tratamento em com-
paração àqueles que receberam 
apenas a terapia convencional. 
Eles também apresentaram 
menos sintomas depressivos 
(16%, contra 38% entre o se-
gundo grupo que não recebeu 
a atenção integral) e viveram, 
em média, dois meses a mais.

 De acordo com a Academia 
Nacional de Cuidados Paliativos, 
o Brasil conta com cerca de 177 
equipes nos 2.500 hospitais com 
mais de 50 leitos – isso representa 
menos de 10% dos estabeleci-
mentos de saúde. Mas existem 
bons sinais de mudança. Em 
novembro de 2018, o Ministério 
da Saúde publicou uma resolu-
ção que normatiza a oferta de 
paliativos como parte dos cui-
dados continuados integrados 
no âmbito do SUS, mas poucos 
ainda têm acesso a esse serviço.

Em São Paulo, a Rede Re-
lief possui duas Unidades de 
Cuidados Continuados e que 
contam com times especializa-
dos em paliativos. “As equipes 
multidisciplinares são formadas 
por médicos especialistas nas 
mais diversas patologias, além 
de psicólogos, fonoaudiólogos 
e enfermeiros, todos prepara-
dos para dar apoio ao doente e 
também à família”, conta Euro 
Palomba. Fonte e mais informa-
ções: (www.rederelief.com.br).

Os cuidados paliativos fazem parte de uma abordagem mais 

humanizada, que visa promover alívio ao paciente e às famílias.
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