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Vera Carvalho Assumpção – Vera brin-
da seus apaixonados seguidores com mais uma 
envolvente e grata aventura do detetive Alyrio 
Cobra, sempre eficaz nas soluções de crimes. Por 

coincidência, abre o romance com uma tremenda chuva em 
São Paulo, quase a mesma que tivemos no início da semana 
passada. Mais um thriller  de primeiríssima qualidade que 
tomou de assalto este escriba, que não conseguia parar de 
ler. Haja folego! Imaginem a cena: Uma menina, engatinhando 
com um osso humano na boca, lambendo-o! Não se trata de 
antropofagia . Alyrio vai para Veneza. Conseguirá livrar-se 
de sua sina investigativa e  descansar? Embarquemos nessas 
aventuras. Entretenimento garantido.

Royal Destiny: Romance policial

Hélio Rodrigues Silva – Lura – O autor con-
seguiu, após a aposentadoria, realizar um sonho 
que acredito ser o de muitos(as): viajar pelo mundo 
em duas rodas! Por motivos estratégicos escolheu 

as lindas estradas americanas. Ele, com sua Helô, uma Harley 
Davidson 2001, percorreu o que denominou  “As 15 melhores 
rotas para motocicleta nos Estados Unidos da América”. Em 
forma de diário, por sinal claramente descritivo e, com fotos 
lindas, passo a passo , em cada página nos deparamos com in-
formações impressionantes de uma aventura que teve início em 
12 de maio de 2014 e terminou em 01 de setembro do mesmo 
ano. O “garoto”, sexagenário à época da epopeia, findou-a com 
sabor de nova querência! Pelo visto (lido) seguramente outra 
haverá. Um admirável belo exemplo de que tudo é possível!

Aventuras Geriátricas

Clarissa Chagas Sanches Monassa e La-
fayette Pozzoli (Orgs) – Letras Jurídicas - Uma 
obra substanciada em algo muito propalado, deseja-

dov  desafortunadamente pouco praticado: a fraternidade. Uma 
prática maravilhosa, que deveria  ser amplamente difundida e 
devidamente implementada. Os organizadores reuniram pro-
fissionais de áreas distintas para examinar a relação entre os 
dois importantes elos sociais que intitulam a obra. O Ministro do 
STJ foi justamente homenageado por sua conduta e trajetória, 
sempre focado nos temas. Que venham mais exemplos que 

mereçam semelhante e honrosa láurea.

Fraternidade e Jurisprudência: Uma 
análise hermenêutica: Ensaios em 
homenagem ao Ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca

Nanda Pimentel – Autografia – A jornalista 
Nanda pinçou algumas de suas crônicas - todas 
geniais - na edição desse gostoso livro para ser ple-
namente degustado. Seu título é homônimo a suas 

peripécias no Facebook , acrescentando o 2 para diferenciá-lo. 
Há letras para todos os gostos. É um dia a dia muito real. Nan-
da tem o dom de “falar” com clareza sobre seus sentimentos, 
sentidos e observações. Prazer em alta!

Sobre Risos, Drinks & Dates 2: 
Vivendo mais simples

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 

Luciana Chinaglia Quintão – Dialógica –  
Economista sempre com perfil humanista, cansada 
de ouvir teorias e ver pessoas passando fome resolveu 
que deveria pôr a mão na massa. Fundou e preside  
a Ong Banco de Alimentos. Naturalmente enfrentou 

percalços esperados e indesejáveis, tais como conselhos para 
abandonar o projeto etc. Superou-os com galhardia. Hoje o 
Banco é reconhecido mundialmente. No livro demonstra uma 
capacidade gigantesca de claramente explicar/ensinar,  como 
que a sociedade inteligente deve proceder para eliminar as 
fomes sociais, intelectuais e fisiológicas. A “menina” dá um 
verdadeiro show! Consegue chacoalhar sem ferir. Conscientiza, 
sem agredir. Deveria ser obrigatório em escolas fundamentais 
e universidades!!

Inteligência Social: A perspectiva 
de um mundo sem fome(s)

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

Adriano Ribeiro (*)  

É sobre customer ex-
perience onde um 
dado chamou muita 

atenção: 90% dos clientes 
entrevistados - mais de 6 
mil pessoas em 6 diferentes 
países - se dizem não satis-
feitos com as experiências 
oferecidas pelas marcas que 
consomem. Um número mui-
to alto quando pensamos que 
nos últimos anos, o investi-
mento em user experience 
tem crescido cada vez mais 
nas empresas.

Acredito que muitos dos 
profissionais das mais va-
riadas instituições estejam 
agora se perguntando onde 
está o erro e o porquê de 
suas estratégias não terem 
funcionado. Meu conselho 
nesse momento é: acalme-
-se. E vou além:  existe um 
jeito de virar o jogo. Porém, 
não é uma fórmula mágica e 
tão pouco acontecerá do dia 
para noite.

As diferenças entre user 
experience e customer ex-
perience a essa altura do 
campeonato já estão bem 
claras. O que me parece que 
ainda não ficou muito claro é 
o que e como um profissional 
de CX deve trabalhar para a 

Como humanizar a marca e criar 
a experiência do cliente perfeita

Recentemente foi publicada a pesquisa global "Deliver the CX They Expect: Customer Experience 
Trends" da Acquia

conquistar o cliente. 
Você só vai conseguir en-

tender o que o consumidor 
quer, quando se colocar no 
lugar dele. E mais uma vez: 
esqueça produto, esqueça a 
compra. A grande estratégia 
para fidelizar e reter o clien-
te é cuidar dele, como se 
estivesse cuidando de você 
mesmo. Não quer dizer que 
isso não possa ser feito com 
alguma automação, um chat 
bot para atendimento, por 
exemplo, mas o foco aqui é 
no modelo de interação que 
isso vai entregar. 

Pode parecer estranho que 
em uma era tão voltada para 
a tecnologia e automatiza-
ção de processos, o que vai 
fazer a diferença no final é 
justamente o lado humano. 
A maior sacada que as em-
presas e seus profissionais 
podem ter hoje para alcançar 
o sucesso é sim, continuar 
investindo cada dia mais na 
experiência do usuário, mas 
sem esquecer que quem está 
do outro lado quer viver algo 
real e não apenas ser tratado 
como mais um.

(*) - Especialista em Inovação e 
Empreendedorismo pelo Stanford 

Center for Professional Development, 
é sócio diretor da Kiddo, consultoria 

de design de customer experience.

resolução desse problema de 
satisfação. Já adianto que o 
X da questão não está (mais) 
nos gargalos. Não é o pro-
duto, que tem sido cada vez 
mais aperfeiçoado pela área 
de UX e também não está no 
final, quando o cliente com-
pra ou adquire um serviço. A 
grande sacada está no meio, 
na jornada do cliente. 

A definição dessa pequena 
palavra pode ser bem ampla, 
mas uma que li no dicionário 
e achei muito interessante 
é que jornada é qualquer 
fato ou conjunto de fatos 
que diga respeito a uma ou 
mais pessoas e que se possa 
perceber ou entender como 
uma transição para deter-

minado fim. Essa transição 
que o consumidor precisa 
ter dentro das empresas, 
talvez seja o ponto onde 
tantas pessoas têm falhado 
e deixado a desejar. 

Ela tem que ser olhada de 
maneira diferente e prin-
cipalmente construída de 
maneira diferente. Esqueça 
a tecnologia. Quando falo 
em construir uma jornada 
diferente, falo em enxergar 
esse trâmite todo pelo lado 
do consumidor, porém de 
uma maneira totalmente 
humanizada. Se eu fosse o 
consumidor, como gostaria 
que fosse essa caminhada? 
Ter um pensamento voltado 
para a empatia é o que vai 

Robinson Idalgo (*)

Uma boa administração das finan-
ças da empresa é essencial para a 
sobrevivência e para a longevidade 
de qualquer tipo de negócio. 

Não é apenas para evitar problemas. 
A verdade é que quando você admi-
nistra bem o dinheiro da empresa, 
consegue crescer melhor e mais 
rápido. Um dos principais erros de 
pequenos e médios negócios é focar 
somente em questões operacionais 
relacionadas aos produtos ou serviços 
oferecidos e se esquecer do planeja-
mento financeiro. 

Afinal, para todo e qualquer pro-
cesso dentro de uma empresa é 
preciso saber qual é o lucro, quanto 
se investe e quais são os custos. A 
gestão de finanças compreende a 
análise, o planejamento e o con-
trole de todas as ações financeiras 
realizadas por uma instituição, com 
o objetivo de organizar gastos para 
que as decisões possam ser tomadas 
com responsabilidade, segurança e 
eficiência.

Confira agora algumas dicas para 
gerenciar com qualidade o finan-
ceiro:
 1) Tenha um plano de negócios 

- O Afinal, é o planejamento de 
todo o desenrolar e avanço do 
empreendimento, que servirá 
de base e sustentação para as 
ações da empresa. 

  É necessário estabelecer os 
valores, a missão, os objetivos, 
a proposta de valor, a concor-
rência, o cenário do produto 
ou serviço no mercado para 
conseguir começar a organizar 
as projeções de faturamento e 
custos e os fluxos de caixa. 

 2) Consulte um contador - 
Além das questões fiscais e 

Saiba como organizar e gerenciar 
o financeiro de uma empresa
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tributárias, a contabilidade 
pode auxiliar com questões 
financeiras importantes. Antes 
de formalizar uma empresa, 
o contador deve realizar um 
planejamento tributário, que 
impactará diretamente nos 
resultados do negócio. 

  Ter uma contabilidade bem 
estruturada é fundamental para 
a gestão financeira. O contador 
é um profissional que pode 
oferecer insights importantes 
sobre os balanços, custos, fa-
turamento e oportunidades de 
melhoria operacional. 

 3) Separe as despesas da em-
presa de contas pessoais 
- Embora seja um erro comum, 
principalmente no início de um 
negócio, misturar as contas 
pode causar sérios prejuízos a 
uma empresa. E a confusão nos 
números se torna ainda mais 
perigosa à medida que a empresa 
cresce. 

  Por isso, é importante efetuar 
uma separação total de contas 
desde o início e estabelecer um 
pró-labore para que o gestor 
possa realizar retiradas men-

sais programadas. 
 4) Faça o fluxo de caixa - O 

controle dos valores que entram 
e saem da conta deve ser minu-
cioso. Isso porque esses números 
compilados acabam revelando 
muito sobre a situação da em-
presa. 

  Sem um fluxo de caixa adequa-
do, o gestor não sabe em que 
ponto o negócio se encontra e 
não tem informações suficien-
tes para tomar decisões. Com 
esse registro, é possível saber 
o que falta ser pago à empresa, 
cobrar se for o caso, além de 
verificar todos os custos do 
negócio, realizar cortes, inves-
timentos, etc.

 5) Use a tecnologia a seu fa-
vor - A tecnologia trouxe uma 
infinidade de ferramentas para 
poupar tempo, minimizar erros 
e facilitar o trabalho dos gesto-
res em suas tarefas financeiras. 
Investir em automações e in-
tegrações é um ótimo negócio 
para eliminar tarefas manuais 
e repetitivas. 

  Planilhas e softwares de gestão, 
por exemplo, permitem arma-
zenar, compartilhar e atualizar 
facilmente dados do fluxo de 
caixa mensal e diário, projeção 
de receitas, contas a pagar e 
receber, cotações, custos, entre 
outros. 

  Além disso, um software de ges-
tão financeira pode se integrar a 
outros aplicativos de negócios, 
como CRM, ou sistemas de 
faturamento de notas fiscais, 
facilitando e otimizando todos os 
processos internos da empresa.

(*) - É criador do Sistema Grátis (www.
sistemagratis.com.br).

Márcio Arbex (*)
 
A exigência do mercado por tomada de 

decisões mais rápidas e eficazes tem criado 
um novo modelo de negócio digital, que 
é capaz de oferecer novas maneiras das 
empresas interagirem entre si e com seus 
clientes - e chegar lá é crucial para aquelas 
que desejam sobreviver e prosperar. O 
que diferencia os novos negócios digitais 
e o tradicional modelo de e-business é a 
integração dos processos, conectados e 
inteligentes, com pessoas e sistemas. 

A nova relação entre estes três atores 
está confundindo os mundos físico e digital 

Negócios digitais: uma nova arquitetura
com uma convergência sem precedentes 
e mudando as formas tradicionais de fazer 
negócios. Para capitalizar sobre as novas 
oportunidades de negócio é necessário 
ir além dos modelos tradicionais de apli-
cação para uma arquitetura que forneça 
respostas instantâneas e que permita 
influenciar em uma transação em um 
curto espaço de tempo. 

Uma arquitetura centrada em big data 
em tempo real onde o primeiro ponto de 
acesso ao grande volume de dados é um 
barramento capaz de receber e identificar 
ações rapidamente, enquanto os dados 
estão ainda em movimento. Além disso, 

possibilitar a interação baseada em infor-
mações derivadas de análises avançadas, 
também em tempo real.

Diversos segmentos da indústria têm 
mostrado um avanço, mesmo que modesto, 
na implementação desta nova arquitetura. 
Empresas que investem em equipamentos 
de capital de alto valor agregado como 
energia, manufatura, mineração e bens e 
serviços são bons exemplos, onde a ins-
trumentação com sensores faz parte de 
uma rede que trabalha para fornecer algum 
resultado comercial. 

Consideremos uma turbina eólica com 
aproximadamente dois mil sensores dife-

rentes recebendo dados macros 
(potência, velocidade do rotor, 
etc.), internos (temperatura dos 
fluídos, velocidade das engrena-
gens, etc.) e ambientais (veloci-
dade do vento e direção, pressão 
do ar, temperatura, etc.). 

A captura dos dados ime-
diata baseada nesta rede de 
sensores e a correlação dos 
eventos históricos devem ser 
capazes de prover insights 
para uma tomada de decisão 
ágil, evitando qualquer falha 
na turbina, bem como a melho-
ria da sua performance – caso 
contrário, pode gerar um efei-
to negativo no desempenho 

geral de toda a rede.
Por meio das chamadas “tec-

nologias inteligentes”, incluin-
do processamento de eventos 
e dispositivos de IoT, tornou-se 
possível capturar, agregar e 
analisar dados históricos e em 
tempo real de qualquer varieda-
de, volume e velocidade. 

Ou seja, consciência con-
textual e tomada de decisão 
instantânea tendo como pre-
missa uma nova arquitetura, 
são fatores primordiais para o 
novo modelo de negócio digital.

 
(*) - É Diretor de Pré-Vendas da TIBCO 

na América Latina.


