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OPINIÃO
Uma coisa é 

fato, nascemos e 
morremos clientes

Todos nós nascemos 

e morremos clientes, 

desde a maternidade até 

o cemitério

E a verdade é que não 
existe um momento 
mais propício para con-

duzir a mensagem sobre res-
gatar os valores — nossos e os 
do outro. Em qualquer lugar do 
planeta, habitantes se tornam 
consumidores de produtos 
ou serviços com o objetivo de 
sobreviver, ter qualidade de 
vida ou de garantir a satisfação 
pessoal — e merecemos. 

Seja em Mountain View, na 
Califórnia, ou Padaria Katete, 
no Malawi, o país mais pobre 
do mundo. Somos clientes! Um 
conceito de milhares de anos 
jamais foi tão importante como 
agora. Foram séculos e séculos 
para as primeiras equipes de 
atendimento ao cliente nas-
cerem, durante a revolução 
industrial. Desde então, a 
conversa, o relacionamento e 
o atendimento ao consumidor 
acompanham a evolução dos 
meios de comunicação. 

A começar pela invenção 
do telefone, que fez com que 
inúmeros clientes não preci-
sassem mais viajar quilômetros 
de distância para solucionar 
um problema ou para receber 
informações. Anos depois, por 
volta de 1960, os centros de 
soluções nasceram e ganharam 
o apelido de “call centers” e, 
algum tempo após, no MIT, 
iniciaram-se as primeiras tro-
cas de e-mails privados. 

Já na década de 1980, surge o 
primeiro software de gerencia-
mento de contatos de clientes, 
o CRM. Na década de 1990, a 
Internet começa a se tornar 
acessível a consumidores e 
empresas, dando espaço à 
era digital. É nos anos 2000 
que inicia-se a explosão dos 
softwares de gestão e ferra-
mentas que mudaram a vida 
de milhões de pessoas. 

Um desses motes, o Google, 
tornou a vida dos consumido-
res mais online e simplifi cada. 
Hoje em dia, ferramentas e 
termos como Google Play, 
App Store, realidade virtual, 

realidade aumentada, paga-
mento mobile, on demand, 
streaming, social media, real 
time e chatbots também são 
mais comuns e facilitam a co-
nexão que envolve tecnologia, 
efi ciência, empresas e clientes. 

E agora, o que está por 
vir? Como oferecer um bom 
atendimento ao cliente usan-
do o máximo de tecnologia e 
inovação para um negócio? 
Produto, serviço, preço, prazo 
e entrega, por exemplo, já não 
são mais garantia do sucesso 
nas empresas. O grande dife-
rencial comparativo agora é a 
tal da Experiência do Cliente. 

Grandes empresários como 
Walt Disney (Disney World), 
Comandante Rolim (TAM), 
Tony Hsieh (Zappos), Jeff 
Bezos (Amazon) e Richard 
Branson (Virgin) souberam 
identifi car isso desde cedo. 
Precisamos disso: de um 
espírito mais centrado no 
cliente. Devemos abandonar 
a síndrome do brasileiro do 
balcão, que na hora de ser 
cliente quer ser bem tratado 
e na hora de atender trata mal 
seus consumidores. 

São mais de 2 milhões de 
processos judiciais somente 
relacionados ao consumo, 
dezenas de milhares de proce-
dimentos administrativos nos 
Procons e mais de 15 milhões 
de mensagens em outros sites 
de reclamações. Nosso obje-
tivo hoje é colocar a mão na 
massa para que nossos fi lhos 
possam, daqui poucos anos, 
ter no Brasil uma relação de 
alto nível, eliminando atritos 
e colocando um sorriso no 
rosto de todos nossos clientes. 
É aquilo: pensar no próximo. 

O grande segredo é se lem-
brar que nascemos e morremos 
clientes e, se o mundo já está 
organizado assim, por que 
não oferecer o melhor para o 
outro? Proporcione para o seu 
público aquilo que você mesmo 
espera de uma empresa. Para 
uma marca, esse outro pode 
ser você. 

(*) - É co-fundador e CEO da Track, 
startup que monitora e gerencia 

indicadores de experiência de 
clientes em tempo real por meio de 

canais digitais.

Tomás Duarte (*)
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News@TI
Startups estão reinventando o mercado da 
beleza
@ A indústria de cosméticos tem demonstrado desempenho posi-

tivo, somente no primeiro semestre foram abertas mais de 182 
mil empresas do setor no País, segundo levantamento da Neway. 
Para atender a demanda desse mercado que está crescendo acima 
da média, as martechs, startups que prestam serviços de marketing 
e tecnologia estão reinventando o mercado de beleza. Atualmente 
o Brasil possui 194 startups que prestam esse tipo de atendimento. 
Dentre os principais serviços oferecidos por essas empresas, estão a 
conexão entre marcas e o consumidor fi nal por meio de ferramentas 
tecnológicas, que também são utilizadas para facilitar a comunicação 
com infl uenciadores de pequeno porte e aumentar o engajamento 
com o público em plataformas digitais. No Brasil, a startup de beleza 
digital B4A (Beauty For All) atualmente detém o maior player no 
mercado, que nos últimos meses cresceu 80% anualizado.

Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado 
em Astrofísica e Física Computacional

@ A Unicid está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo 
do Programa de Pós-graduação em Astrofísica e Física Compu-

tacional para a turma 2020 do curso de Mestrado. As inscrições se 
encerram no dia 30 de janeiro de 2020. As entrevistas e a divulgação dos 
resultados acontecem nos dias 05 e 14 de fevereiro, respectivamente, 
com período de matrículas de 15 de fevereiro a 01 de março de 2020. 
Já o início das aulas acontecerá no dia 02 de março de 2020. Serão 
disponibilizadas oito vagas por ano. O Mestrado da Unicid é aberto a 
todos os graduados em cursos de licenciatura e bacharelado em Exatas, 
com conhecimentos básicos de Física e Cálculo. Os interessados irão 
desenvolver pesquisas e aprofundar os conhecimentos nas áreas de 
Física de Partículas, Física Aplicada e Ambiental, Astrofísica Solar, 
Astrofísica Estelar e Extragaláctica e Cosmologia. Já o Doutorado em 
Astrofísica e Física Computacional foi aberto em março deste ano e 
se junta aos programas de Ciências da Saúde e de Ensino, os quais já 
são oferecidos pela Universidade. Todo o corpo docente possui larga 
experiência no âmbito internacional, em pesquisas, publicações em 
revistas, apresentações de trabalhos e organização de eventos, além 
de vasta experiência em projetos de pesquisa fi nanciadas pelo Gover-
no Federal e Estadual (https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/sispos/inscr/
recebeInsc.jsp?xCodInst=19&xCodTurm=2000187&xCodParc=).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Feliz Natal do varejo: 5 dicas 
para encerrar as vendas

com chave de ouro
Fernanda Lemes

De acordo com os dados da 
Compre&Confi e, empresa de in-
teligência de mercado, somente 

no e-commerce, as datas movimentaram 
R$ 5,96 bilhões no País, alta de 35,5% em 
comparação a 2018. Por isso, a expectativa 
está alta para o Natal!

Mas, para encerrar as vendas de fi nal de 
ano com um ‘boom’ nos números e fi nalizar 
o ano com chave de ouro, é preciso plane-
jamento, além do investimento de tempo e 
de dinheiro. Pensando nisso, separei cinco 
dicas para alavancar as vendas, sejam nas 
lojas físicas ou online, e surfar na onda do 
crescimento econômico. 

 1) Treinamento - um (bom) relaciona-
mento com o cliente, o que otimiza a 
experiência de compra, só é possível 
com uma equipe que esteja preparada. 
E, para isso, é necessário que haja um 
treinamento. Afi nal, os talentos não 
nascem prontos, eles precisam ser 
lapidados! E treinamento é investi-
mento, segundo o estudo realizado 
pela Universidade da Califórnia, um 
vendedor preparado realiza, em 
média, 37% vendas a mais do que os 
outros. 

 2) Checklist diário! - reúna a equipe, 
discuta e verifi que os itens que aju-
darão a tornar a jornada do cliente 
mais ágil e, se precisar, faça várias 
checagens para garantir a disponibi-
lidade desses produtos que são tão 
requisitados. 

 3) Comunicação assertiva - saber se 
comunicar é importante, não ape-
nas com o cliente, mas também com 
o colaborador. Neste cenário, cada 
empresa conhece a sua realidade e, 
por isso, sabe as ferramentas que 

vão transmitir a informação para 
todos. 

  No fi m de ano, por exemplo, com os 
seus horários diferenciados, é preciso 
uma comunicação assertiva com todos. 
Para isso, use painéis em locais estraté-
gicos e, também, aposte nos grupos de 
redes sociais para falar com a equipe. 
Nesta época do ano, é imprescindível 
que toda a equipe esteja alinhada com 
as estratégias da empresa. 

 4) Organização e reposição 2V’s - 
uma loja que esteja limpa e organizada 
incentiva o cliente a permanecer e, 
também, o ajuda a fazer suas escolhas. 
Separe os produtos por estilo de vida, 
numeração, marca, lançamentos, 
oportunidades etc. Outro ponto 
importante é a reposição. Uma dica 
é optar pela 2V’s, que signifi ca vai e 
volta. Ou seja, caso o produto vá para 
a prova do cliente e não seja vendido, 
ele deve imediatamente voltar para 

Gazin Atacado

a exposição para que outro cliente 
possa levá-lo para casa.  

 5) Experiência de compra - com os 
processos alinhados é o momento 
de surpreender o cliente. Abuse da 
criatividade e da tecnologia para 
identifi car alguns indícios do produ-
to que seja ideal para ele. A equipe 
está preparada e, agora, é a hora de 
colocar em prática, fi nalizar a venda 
e fi delizar o cliente. 

Ufa, é isso! As projeções estão ótimas, 
principalmente após as altas nos números 
das últimas datas comercias, o que signifi ca 
que o mercado está aquecido. Portanto, os 
brasileiros estão prontos para comprar e, 
com essas dicas, a sua loja está preparada 
para vender. Então, que comecem as ven-
das do fi nal de ano! 

(*) É especialista em varejo e gestora da SetaDigital, 
empresa de Tecnologia da Informação

especializada no setor calçadista adquirida
recentemente pela Linx.

O desempenho do varejo na Black Friday e na Cyber Monday do Brasil superou às previsões, o que sinaliza 
um início de recuperação econômica

Dicas para não perder o prazo para 
adequação à LGPD em 2020

A Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD), que deve entrar em vigor 
no país no segundo semestre de 2020, 
chega para modifi car a forma como os 
dados pessoais serão coletados e trata-
dos pelas empresas e estabelecer, ainda, 
padrões sobre a gestão da privacidade de 
informações, tornando esses processos 
mais transparentes e seguros. O processo 
para adequação de uma empresa passa, na 
prática, por três fases: preparação, imple-
mentação e gerenciamento. Portanto, é 
complexo e requer o devido suporte jurídi-
co. Dessa forma, para orientar empresários, 
empreendedores, juristas e controladores 
de dados, entre outros, sobre o assunto, o 
Marcelo Tostes Advogados, escritório que 
tem mais de 20 anos de atuação com foco 
na advocacia empresarial e em negócios, 
traz algumas dicas importantes e lançou 
ainda um E-Book sobre LGPD. 

Seguindo o exemplo de outros países, 
como aqueles que fazem parte da União 
Europeia (UE), que desde 2018 já conta 
com uma legislação sobre o assunto, o Brasil 
passa a ter a sua lei específi ca para proteção 
de dados, além de um órgão – a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – 
para defi nir regulamentações e fi scalizar a 
aplicação da Lei. O principal direito garantido 
ao titular pela LGPD é o de revogar o consen-
timento sobre a coleta e a utilização de suas 
informações dado a qualquer tempo. Além 
disso, a lei permite ter um maior controle 
sobre os próprios dados pessoais (como 
nome/apelido, telefone, e-mail, endereço, 
localização, dados comerciais, número de 
IP e instalação de cookies).

A partir de agosto de 2020, a adoção de 
medidas de segurança de tratamento de 
dados se torna obrigatória para as atividades 
de empresas (de qualquer porte) e também 
para pessoas físicas, uma vez que agora 
será preciso esclarecer o motivo da coleta e 

1 - Nomeie um líder 

O projeto de adequação é complexo e, 
portanto, requer uma liderança responsá-
vel para defi ni-lo na empresa. É necessário 
que esse profi ssional seja um profundo 
conhecedor de todos os métodos e pro-
cessos da empresa, e se aprofunde na 
LGPD com suporte jurídico, para realizar 
corretamente o planejamento do projeto 
e acompanhar a sua execução. 
2- Faça um mapeamento de métodos 

e processos 

É essencial mapear todos os métodos 
e processos da empresa para que as 
regras de coleta e tratamento de dados 
impostas pela LGPD sejam aplicadas, 
além de se defi nir uma nova metodologia 
de adequação à lei.
3 - Tenha o suporte jurídico necessário 

Toda Lei, principalmente as que surgi-
ram recentemente, tem particularidades 
que requerem análises de especialistas 
para serem cumpridas efetivamente, a 
fi m de evitar que erros de interpretação 
gerem prejuízos para a empresa. 
4- Não se limite a tratar dados de 

clientes

A LGPD não traz apenas orientações 
sobre como tratar os dados dos clientes. 
É preciso mapear os outros públicos com 
os quais a sua empresa lida no dia a dia, 
como colaboradores e fornecedores. 
5 - Não subestime a complexidade de 

adequação às novas regras 

Tudo que é novo exige tempo, cautela, 
pesquisa e revisão de processos. Portanto, 
não ache que esse processo pode ser feito 
rapidamente. Ele requer planejamento, 
mudanças em métodos e processos, in-
vestimentos em soluções para assegurar o 
sigilo de informações, assim como testes 
de implementação. A dica de ouro é não 
deixar isso para a última hora.

do uso de dados pessoais, além de se obter 
autorização para a captação dos mesmos. O 
cumprimento da legislação traz segurança 
jurídica e reduz possíveis confl itos. Já a multa 
pelo seu descumprimento é de até 2% em 
relação ao faturamento da empresa por in-
fração, tendo como teto 50 milhões de reais.

“A LGPD vai afetar muitas pessoas e 
gerará novas responsabilidades para as 
empresas. É preciso muita atenção para 
se planejar sobre como atender essas 
exigências”, aconselha o advogado Mar-
celo Tostes, sócio fundador do escritório 
Marcelo Tostes Advogados. “Não apenas 
as empresas serão afetadas, mas também 
o Poder Judiciário como um todo, já que 
teremos uma nova onda de consumidores 
indo para a Justiça buscar seus direitos 
quando uma empresa infringir as Leis, o 
que gerará uma sobrecarga. Isso será uma 
revolução no consumo e as empresas pre-
cisam se preparar, pois terá uma proporção 
gigantesca”, analisa o especialista. 

Confi ra abaixo algumas dicas do especia-
lista para começar o processo de adequação 
da sua empresa à LGPD e não perder o 
prazo para o cumprimento da Lei: 
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