
Lenilson Ferreira – Litteris – Psicanalista, 
professor e mestre em ciências pedagógicas,  mais 
alguns títulos e atividades, além de um beneme-
rente trabalho social, analisou e avaliou nesta obra, 

o emocional cotidiano do professorado nacional. Um quadro 
nada alentador. De fato quando ouvimos que o professor é um 
combatente, não raro quixotesco, nas suas páginas encontra-
mos respaldo para esse dito popular. Patologias mentais como: 
depressão; ansiedade, seus efeitos e causas, são descritas de 
maneira clara, bastante elucidativa. Nada escatológico. Claro, 
há um capítulo dedicado às devidas e necessárias prevenções. 
Deve ser lido por profissionais da educação, em todos os âm-
bitos e níveis.

Saúde Emocional do Professor

Francisco Alambert – Franco Burmester 
(fotogr.) – Edit Brasileira de Arte e Cultura – O 
Museu de Arte de São Paulo , criado por Assis Cha-

teaubriand é sem dúvida ponto de referência da comunidade 
artística brasileira e estrangeira. Sua localização na Av. Paulista 
é digna para uma obra criada por Lina Bo Bardi. Ponto turístico 
obrigatório, acolhe uma diversidade artística impressionante, 
absolutamente imperdível. Em sua trajetória, enfrentou crises 
que serviram para forjar sua cepa e valorizou cada minuto 
de sua inigualável e majestosa existência. Uma justa, plena e 

necessária homenagem!!

Masp: 70 anos

Virgilio Pedro Rigonatti – Ler e Prazer – O 
título já define o viés da obra  que Virgilio trouxe ao 
mundo. Uma análise bastante consciente, profunda, 
sem rodeios, todavia de uma clareza ímpar. Vai do 
início do nosso universo, menciona as duas guerras 
mundiais com seus jeitos e defeitos. Passa por mini 

biografia de um importante executivo do ramo elétrico, culmi-
nando com nosso atual momento. Respaldado, pelo visto, numa 
exaustiva pesquisa, o autor oferece dados e caminhos para uma 
saudável adaptação. Oportuno.

Elétron: Do Big Bang ao mundo 4.0

Fausto Luciano Panicacci – Pandorga – O 
multifacetado autor, profissional de Direito e outras 
atividades ligadas à artes,  elaborou um romance que 
no mínimo nos intriga. Imaginem sermos proibidos 

de termos livros, em casa ou em qualquer lugar! Essa é a base 
da obra, que abala as entranhas de qualquer ser leitor (a). A 
história desenrola-se num Portugal sombrio, com suas riquezas 
e mistérios, que em função da proibição, o contar histórias era 
uma prática comum e necessária à sobrevivência do que fora 
escrito.  Interessante perceber o tom poético e seu enlevo 
nas suas páginas. Aventuras e tensão ocorrem o tempo todo, 
contudo, sem esvair sua inclinação permanente de “lutar” pela 
plenitude da boa literatura. Deve ser lido sem restrições por 
qualquer amante das letras. Simplesmente ótimo!!

O Silêncio dos Livros

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Celso Gonzaga Porto - Homem sempre vol-
tado à área técnica de produção, quando dispõe-se 
a escrever, transforma-se num nato literato. Traz 
em sua bagagem uma interessante trajetória. Obras 

variadas, dão o tom de seu ecletismo. Até de biografo já “posou”, 
e com tremendo sucesso. O gaúcho  realmente tem uma pena 
de muito bom tom. Seu dia-a-dia e reflexões valem, ao leitor, 
um bom aprendizado. Muito difícil escolher um conto, arrisco-
-me a escolher “Ironia da vida”, por tratar-se de uma reflexiva 
gozação na busca da imortalidade. Ótimo!

Reminiscências, Devaneios 
e Percepções: Fontes vivas 
da inspiração

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a quarta-feira, 22 a 26 de fevereiro de 20204 Negócios
Empresas 

&

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, profissão: bartender, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Ferreira do Nascimento e 
de Maria Betanha de Sousa Miranda. A convivente: MAYRA ARIADNE CAVALHEIRO 
FERREIRA, profissão: bartender, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Ilton Gomes Ferreira e de Sandra Regina Cavalheiro.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Cassiano Maschio (*) 

Não por acaso, em-
presários em todo o 
mundo acompanham 

atentamente as novidades 
no setor e investem no 
aperfeiçoamento de suas 
ações. Nós levantamos cinco 
tendências de atendimento 
para 2020 para você começar 
a se preparar agora mesmo. 
Confira: 
 1) Autoatendimento - 

Dois fatos: primeiro, 
as pessoas querem 
instantaneidade; se-
gundo, elas estão cada 
vez mais acostumadas 
a buscar a solução 
para suas dúvidas sem 
precisar falar com uma 
pessoa. Assim, umas 
das ações necessárias 
para melhorar a ex-
periência do cliente 
é definir como meta 
um autoatendimento 
eficiente, capaz de 
agradar a maioria dos 
usuários, e focar o uso 
de interações ao vivo 
para os chamados de 
maior complexidade 
ou estratégicos para o 
negócio. 

 2) Atendimento perso-
nalizado - Os consu-
midores querem ins-
tantaneidade, mas sem 
abrir mão da persona-
lização. Eles buscam 
produtos, serviços, 
experiências e atendi-
mento customizados, 
e ainda estão insatis-
feitos com o que as 
empresas oferecem. 

Cinco tendências de 
atendimento para 2020
Em tempos de comunicação instantânea e de empoderamento do consumidor, uma estratégia eficaz de 
atendimento ao cliente pode representar o sucesso de um negócio

D
iv
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ga

çã
o ce em uma pesquisa. 

 5) Atendimento om-
nichannel - Já é co-
nhecido pelos lojistas 
virtuais. Com a modali-
dade aplicada ao aten-
dimento, a empresa 
sabe quem é o cliente 
e quais foram suas 
interações anteriores. 
O que é um alívio para 
o consumidor, pois ele 
não precisa repetir a 
mesma história várias 
vezes - no Facebook, 
no chat, no WhatsA-
pp… 

Os consumidores desejam 
uma experiência multicanal 
fluida em todas as etapas 
da jornada de compras. 
Proporcionar um serviço 
de atendimento ao cliente 
integrado é uma solução na-
tural para ampliar também 
a eficiência operacional da 
empresa, uma vez que irá 
levar menos tempo para 
resolver cada uma das de-
mandas. 

As expectativas do consu-
midor quanto aos serviços de 
atendimento têm ficado cada 
vez mais altas, represen-
tando um desafio constante 
às marcas. De acordo com 
estimativas de empresas 
especializadas, atrair um 
novo cliente custa cerca 
de cinco vezes mais do que 
manter um antigo. Por isso, 
dedicar atenção a este setor 
é investir no crescimento do 
negócio. 

(*) - É diretor comercial da Inbenta, 
especializada em atendimento online.

No caso dos chatbots, 
por exemplo, muitos 
têm baixa performance 
e são incapazes de ofe-
recer um atendimento 
humanizado. Como re-
sultado, decepcionam 
os usuários. 

  Para atender a esta 
expectativa do clien-
te, é preciso investir 
em a) tecnologia da 
ferramenta para que o 
robô seja mais humano 
e capaz de “aprender” 
com os hábitos dos 
clientes; e b) equipe 
capacitada para for-
necer insumos, usabi-
lidade e personalidade 
ao chatbot. 

 3) Expansão da inteli-
gência artificial - Em 
2020, 30% de todas 
as empresas B2B irão 
utilizar ferramentas de 
inteligência artificial 
em pelo menos uma 
das etapas do processo 
de vendas. A previsão 
é da Gartner, uma das 
principais consulto-
rias de tendências do 
mundo. 

  Análise preditiva, cha-
tbots e assistentes vir-
tuais são as principais 
ferramentas baseadas 
em IA com expecta-
tiva de crescimento 
nos próximos anos. 
Como consequência, 
espera-se um aumento 
de 25% na eficiência 
operacional, com im-
pacto expressivo no 
relacionamento com 
o cliente. 

 4) Customer Success 
- O atendimento ao 
cliente é reativo, certo? 
Por melhor que seja o 
serviço prestado, o ob-
jetivo é atender a uma 
demanda apresenta-
do pelo consumidor. 
Quando falamos em 
Customer Success, 
no entanto, a palavra 
mágica é proatividade. 
Como? 

  Detectando os pro-
blemas antes que eles 
apareçam, com a ajuda 
da análise de dados. E 
é isso o que esperam 
76% dos consumidores 
ouvidos pela Salesfor-

Rafael Martins (*) 

Os avanços tecnológicos, 
que estão e estarão cada 
vez mais movimentando 
os atacadistas e distribui-
dores, são necessários para 
atender às exigências do 
novo perfil de consumido-
res digitais. 

Estudos mostram que, no 
decorrer deste ano, cerca 
de 50% das compras serão 
feitas online, por meio de 
smartphones, tablets e ou-
tros eletrônicos. Portanto, 
possuir um e-commerce e 
uma ferramenta de con-
trole de vendas não é mais 
um diferencial, mas, sim, o 
básico das necessidades de 
mercado do varejo. 

No atacado distribuidor 
há uma série de mudanças 
que as impactarão. Hoje, o 
setor já aprimora seus pro-
cessos de gerenciamento 
de armazéns e visualiza 
a cadeia de suprimentos 
com ferramentas tais como 
robôs, Inteligência Artifi-
cial, Machine Learning e 
Internet das Coisas. 

Neste contexto de ino-
vação, um exemplo é a 
tendência da ‘cadeia de 
suprimentos digitais’, cujos 
esforços englobam sof-
tware, comunicação e au-
tomação dos centros de 
distribuição. Tudo, para 
atender aos requisitos da 
Economia Digital. 

Qual o futuro do trabalho nos 
atacadistas e distribuidores?

E para transformar essa 
demanda por moderniza-
ção em realidade, se faz 
necessário o capital huma-
no. Isso significa que, para 
investir na automação dos 
processos internos que oti-
mizarão a experiência do 
cliente, as empresas pre-
cisam, primeiro, investir 
em sua equipe, fornecen-
do subsídios de trabalho 
condizentes com as suas 
expectativas e a nova rea-
lidade do mercado.

Aqui, estamos falando 
de uma visão de Recursos 
Humanos, que, atualmente, 
engloba benefícios como fle-
xibilidade de horários, atua-
ção home office, autonomia 
nos processos e ambiente 
colaborativo, entre outros. 
O olhar interno, oriundo 
da pressão do mercado por 
inovação, é o motor da força 
de trabalho que direcionará 

o futuro das empresas de 
distribuição.

Por isso, líderes estão 
reinventando sua mão de 
obra a fim de fornecerem 
a rápida inovação que as 
empresas precisam para 
se manterem competiti-
vas. Ou seja, o futuro do 
trabalho das empresas de 
distribuição é sinônimo de 
adquirir novas habilidades 
para apoiar a caminhada 
da Transformação Digital. 
E colocando a tecnologia 
como impulsionadora, 
tudo pode mudar, já que o 
mundo está volátil. 

Agora, é importante que 
as organizações se pergun-
tem se estão prontas e, 
mais, se estão dispostas a 
estas mudanças. 

(*) - É CEO da LifeApps, empresa 
do Grupo Máxima responsável por 

plataformas de e-commerce 
(www.lifeapps.com.br).

Contas externas 
têm déficit de 
US$ 11,8 bilhões 
em janeiro

As contas externas regis-
traram saldo negativo de US$ 
11,879 bilhões, em janeiro, 
informou na sexta-feira (21) 
o Banco Central (BC). Em 
janeiro do ano passado o dé-
ficit em transações correntes 
(contas externas), compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países, era menor: US$ 9,045 
bilhões. O déficit de janeiro 
deste ano foi o maior para o 
mês desde de 2015, quando 
foi registrado saldo negativo 
de US$ 12,010 bilhões.

Segundo o BC, o aumento 
do déficit no início deste 
ano decorreu do saldo ne-
gativo da balança comercial 
(exportações e importações 
de mercadorias), chegando 
a US$ 2,563 bilhões. Em 
janeiro de 2019, houve su-
perávit comercial de US$ 
1,056 bilhão. De acordo com 
o chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, o resultado da balança 
comercial foi impactado pelo 
recuo de 19,5% nas exporta-
ções de bens, que totalizaram 
US$ 14,501 bilhões em janeiro 
de 2020, contra US$ 18,023 
bilhões, em igual mês de 2019. 

Segundo ele, geralmente, as 
exportações são menores em 
janeiro, mas neste ano foram 
afetadas pela crise argentina 
que reduziu a demanda por 
manufaturas brasileiras, pe-
los impactos do desastre de 
Brumadinho e pela desacele-
ração da economia chinesa. 
Rocha disse ainda que não 
há dados suficientes para 
confirmar que o coronavírus 
esteja impactando as expor-
tações brasileiras. “A gente 
não tem ainda informações 
para comprovar ou refutar 
essa hipótese. É provável que 
tenha tido uma diminuição 
da demanda chinesa”, disse 
(ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br Es
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