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FinOps e sua 
aplicação em cloud: 
menos custos e mais 

produtividade

Muitas empresas 
ainda estão 
modernizando suas 
operações e buscando 
formas de ganhar 
competitividade

Desde que a computa-
ção em nuvem surgiu 
como uma solução 

tecnológica mais eficien-
te, as empresas passaram 
a migrar mais dados dos 
servidores físicos para ar-
quivos em nuvem. Contudo, 
a ausência de um método 
de controle de gastos fez 
com que 80% dentre 300 
líderes financeiros e de TI, 
pesquisados mundialmente, 
sentissem impactos negati-
vos na gestão financeira dos 
negócios, segundo pesquisa 
da 451 Research. 

Outros 57% dos entrevis-
tados mostraram maior pre-
ocupação com o gerencia-
mento de custos da nuvem. 
O conceito de FinOps une as 
competências de finanças e 
operações, o que possibilita 
aos que os gestores calculem 
e projetem com maior asser-
tividade os gastos futuros 
com o uso da cloud. 

Atualmente, essa discipli-
na é, de fato, muito impor-
tante para a gestão dos ne-
gócios, especialmente para 
companhias que mantêm 
parceria com provedores 
como Microsoft Azure, Goo-
gle Cloud Plataform e Ama-
zon Web Services (AWS). E, 
com essa metodologia, as 
empresas podem planejar, 
prever custos e adequar 

orçamentos de acordo com 
o consumo mensal dos ser-
viços em nuvem. 

Ainda hoje, muito se dis-
cute sobre os benefícios da 
adoção da computação em 
nuvem. Uma das vantagens é 
a automatização de funções, 
que permite que as empresas 
criem um modelo de proces-
sos, de forma que passam a 
operar com maior eficiência. 

Ao mesmo tempo, a pro-
dução também se destaca 
e tem bons resultados em 
agilidade, mantendo-se 
um padrão de qualidade e 
conformidade dos produtos. 
Mas, para se obter a máxi-
ma eficiência na nuvem, as 
empresas também precisam 
compreender os custos de 
serviços técnicos oferecidos 
pela Azure, AWS e GCP. 

O relatório de custos que 
essas plataformas oferecem 
apesar de serem automá-
ticos, a ação humana e o 
conhecimento em cloud são 
necessários para garantir 
otimização do uso da pla-
taforma, sendo essencial 
a aplicação de técnicas de 
FinOps para mapear as 
necessidades com asserti-
vidade e excelência. 

E, então, a partir disso, 
realizar ajustes e redimen-
sionar os recursos da má-
quina de acordo com a ne-
cessidade real, otimizando, 
portanto, os custos totais. 

(*) - Com mais de 10 anos em IT/
Telecom, desenvolvida em empresas 

como Microcity, Cimcorp, Software 
One, Dell e focado em Cloud Services 

pela Claranet, possui expertise 
na área comercial com perfil 

consultivo e foco em agregar valor ao 
negócio dos clientes. 

Edson Costa (*)

O pretendente: ADRIANO KIYOSHI OGATA PINTO, de nacionalidade brasileira, analista 
de sistemas, divorciado, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (07/07/1978), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vicente Faustino Pinto e de Akemi Ogata Pinto. 
A pretendente: CARLA RODRIGUES ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pesquisa-
dora, solteira, nascida em São Mateus, ES, no dia (02/06/1987), residente e domiciliada 
em Berlim - Alemanha, filha de Carlos Alberto Afonso de Almeida e de Maria do Carmo 
Rodrigues Almeida.

O pretendente: ANDRÉ SANTIAGO CHAVES, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia (18/02/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Jordani Lima Chaves e de Morlúvia Santiago. A pretendente: CYNTHIA 
GARBIN DE MELO, de nacionalidade brasileira, analista financeiro, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Carlos Alberto de Melo e de Cecilia Garbin de Melo.

O pretendente: CARLOS ALBERTO PIRES MOREIRA FILHO, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Pires Moreira e de 
Cristiane Monteiro Guerreiro Baffini. A pretendente: NATHALIA CRISTINA RISSI, de 
nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em Descalvado, SP, no dia 
(25/05/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Attilio Cesar Rissi e 
de Dirce Franzim Rissi.

O pretendente: HAO AN YANG, de nacionalidade chinesa, comerciante, solteiro, com 32 
anos de idade, nascido em Taiwan - China, no dia (11/09/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Yang Zhi Ren e de Huang Zhi Yan. A pretendente: YA CHU 
CHOU, de nacionalidade chinesa, comerciante, solteira, nascida em Taiwan - China, no 
dia (21/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tung Chuan Chou 
e de Yu Lien Liu.

O pretendente: JORGE MANUEL RAIMUNDO NEVES, de nacionalidade portuguêsa, 
designer, solteiro, nascido em Pena - Lisboa, Portugal, no dia (12/07/1968), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de António Maria da Silva Neves e de Dulce Maria 
Pereira Raimundo Neves. A pretendente: EVA ALEXANDRINA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, técnica em recursos humanos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/09/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo da Silva e 
de Celma Alfredo da Silva.

O pretendente: MARCELO MOREIRA HELOU, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
divorciado, nascido em Goiânia, GO, no dia (05/04/1960), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Farid Helou e de Nadir Uzeda Moreira Helou. A pretendente: MARIA 
ADRIANA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida em 
Itapipoca, CE, no dia (26/09/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Francisco Macena de Sousa e de Rita Costa Rodrigues.

O pretendente: VICTOR HARA, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
viúvo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Henri Hara e de Rachel Levy Hara. A pretendente: MONIQUE MA-
JTLIS, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/01/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helio Majtlis e 
de Rosanne Azulay Majtlis.

O pretendente: VINÍCIUS BELO QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, analista de siste-
mas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Valter Queiroz da Silva e de Madalena Belo Queiroz 
da Silva. A pretendente: THALITA CARDOSO DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, analista de marketing, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Edmilson do Nascimento e de 
Elaine Ildefonso Cardozo do Nascimento.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONILDO BESERRA DE ARAÚJO, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Beserra de Araújo Filho e de 
Maria de Lourdes Beserra de Araújo. A pretendente: LETICIA CORDEIRO VERIDIANO, 
profissão: empacotadora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 21/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rosana 
Cordeiro Veridiano.

O pretendente: RAMON OLIVEIRA LIMA, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Juarez Ramos Lima e de Maria Roseneide Alves de Oliveira. 
A pretendente: JAQUELINE NUNES DO NASCIMENTO, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josué Melo do Nascimento e de Marisete Nunes 
do Nascimento.

O pretendente: DAVI ROBERTO DE SOUZA SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto Briel dos Santos e de Anália 
Rosa de Souza Santos. A pretendente: EVELLIN ALVES DO NASCIMENTO, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/05/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cosme Conceição do 
Nascimento e de Edileuza Alves da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RODRIGUES ALVES, profissão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Casa Branca, SP, data-nascimento: 11/01/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Apparecido Rodrigues Alves e 
de Carolina Imaculada Puglieri Alves. A pretendente: ELIANE PAZ DOMINGUES, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Theotonio 
Paz Domingues e de Leonora de Souza Domingues.

O pretendente: CLEBER WARLEI DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João da Costa e de Maria do Rosario dos 
Santos Costa. A pretendente: ESTER SILVA MACHADO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mateus Jacinto Machado e de Meire Silvia Silva.

O pretendente: GILMAR DA SILVA THOMÉ, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 21/05/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geonel Balbino Thomé e de Helena da Silva 
Thomé. A pretendente: HOZANA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Iporã, PR, data-nascimento: 27/07/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Cardoso dos Santos e de Noemia 
Oliviera dos Santos.

O pretendente: DANIEL GOMES MOREIRA, profissão: mestre de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaitê, BA, data-nascimento: 28/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Moreira e de Josenice Santos Gomes. 
A pretendente: MARÍLLIA GABRIELA PEREIRA DE NORONHA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 28/06/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Manoel de Noronha e de Maria Fabiana 
Pereira da Silva de Noronha.

O pretendente: DÊNIS THIAGO DE SOUZA, profissão: chaveiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Paulo César de Souza e de Neusa Maria de Macedo Araujo 
Souza. A pretendente: FERNANDA SANTOS BARBOZA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabela, BA, data-nascimento: 05/08/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reinaldo Barboza dos Santos e de Fátima de 
Jesus Santos.

O pretendente: EZEQUIEL DOS SANTOS FARIAS, profissão: comerciário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Adeilson Farias e de Leia Mamede dos 
Santos Farias. A pretendente: LARISSA SOUZA DA SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 29/08/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Averaldo Alves da Silva e de Rita de Kacia 
Souza Silva.

O pretendente: LUCIEL MOREIRA OLIVEIRA, profissão: op. de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 06/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Oliveira Moreira e de 
Maria Belizario Moreira. A pretendente: ALESSANDRA SANTOS GOMES, profissão: 
encarregada de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Ramos, MA, data-
nascimento: 25/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hildo de 
Souza Gomes e de Ivonete Santos Gomes.

O pretendente: ELIZANGELO SOUZA XAVIER, profissão: comericante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 10/05/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Euclides de Souza Xavier e de Onorina Maria Xavier. A 
pretendente: SUELI GONÇALVES DE SOUZA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 02/12/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Aldemar Gonçalves de Souza e de Joana Maria de Souza.

O pretendente: JOÃO PAULO BRITO DO NASCIMENTO, profissão: técnico de 
telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 
14/06/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bento do Nascimento 
e de Maria de Fátima Brito do Nascimento. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES 
DOS SANTOS, profissão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Bom 
Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 10/05/1970, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Alves dos Santos e de Joselita Alves dos Santos.

O pretendente: KAIQUE MACEDO DOS SANTOS, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Zito Soares dos Santos e de Maria Rosenilda 
de Macedo. A pretendente: BEATRIZ RAMOS DA SILVA, profissão: assistente gestão 
de politicas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Ramos da Silva 
e de Adriana Maria da Silva.

O pretendente: LUÍS CLÁUDIO OLIVEIRA DE SOUZA, profissão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Conceição do Coité, BA, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Donato de Souza e de Maria 
da Conceição Oliveira de Souza. A pretendente: RENATA DA SILVA URIAS, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/11/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquim Antonio Urias e 
de Rita Pereira da Silva Urias.

O pretendente: OSNI RODRIGUES DE SOUZA, profissão: coronel da PM, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1956, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Francisco de Souza e de Bernides 
Rodrigues de Souza. A pretendente: MARIA LUCIA DE ALMEIDA, profissão: agente de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1956, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Simões de Almeida e de Quiteria 
Francisca de Almeida.

O pretendente: ALECSANDRO DE ALMEIDA RAMALHO, profissão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/10/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Girvan Ramalho de Oliveira e de 
Serafina de Almeida Oliveira. A pretendente: MARIA CLÁUDIA ARAUJO GOMES, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Chapada do Norte, MG, data-
nascimento: 07/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nicomedes 
Araujo de Oliveira e de Maria Gomes de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA LOURENÇO, profissão: supervisor de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Natal Lourenço e de Maria 
Pereira Lourenço. A pretendente: FÁBIA DIONÊ DE SIQUEIRA, profissão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Petrolândia, PE, data-nascimento: 14/05/1980, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Geraldo Deodato de Siqueira e de 
Maria Denice Siqueira.

O pretendente: CRISTIAN YOCHYO WATANABE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Prata, MG, data-nascimento: 31/03/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Takeu Watanabe e de Ana Maria Alves dos Santos Watanabe. 
A pretendente: CRISTINA MIDORI SUZUKI, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Affonso Suzuki e de Shigueko Suzuki.

O pretendente: ROGER WALLYS SARAIVA ANDRÉ, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barro, CE, data-nascimento: 22/09/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José André Bizil e de Welania Saraiva Lustosa. A pretendente: 
MILENE DE AZEVEDO STRACANHOLI, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/2003, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Tiago Azevedo Stracanholi e de Fabiane de Azevedo Padilho.

O pretendente: MICHELL RAMALHO MODESTINO DE SOUZA, profissão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 28/09/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ramalho de Souza e de Maria 
José Modestino de Souza. A pretendente: NAYARA CRISTINA ABREU DE SOUSA, 
profissão: analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: Barão de Grajaú, MA, data-
nascimento: 16/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Cicero de Sousa e de Francineide Silva Abreu.

O pretendente: JHONATA PATRICIO DE MELO ANDRADE, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recipe, PE, data-nascimento: 10/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manassés Nunes de Andrade e de Patricia 
Maria de Melo Andrade. A pretendente: JÉSSICA SPINA MENDES, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Mendes 
e de Fatima Spina Mendes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou 

ligue para

3043-4171

Fernando Cicero (*)

Costumam liderar o 
mercado aquelas 
que, além de terem 

qualidade, conseguem 
estabelecer um bom rela-
cionamento com o cliente 
para que seja prazeroso 
consumir um produto ou 
serviço. Esse planejamen-
to estratégico é chamado 
de Customer Experien-
ce. Mas, apesar das boas 
intenções do mercado, 
uma pesquisa global feita 
pela Acquia mostrou que 
nove em cada dez consu-
midores acreditam que 
as marcas estão errando 
o alvo. 

Mas, afinal, por que há 
tantos clientes insatis-
feitos e se sentindo sub 
representados? Existem 
vários fatores para isso. 
O primeiro é que a maior 
parte das marcas está fo-
cada apenas no negócio, 
analisando o produto por 
apenas um viés e fechando 
os olhos para o que envol-
ve interação humana - ou 
seja, ignorando a neces-
sidade de produzir uma 
experiência. Um exemplo 
disso são serviços de hote-
laria que mostram hotéis 
paradisíacos pela internet 
e, quando o cliente chega 
no destino, encontra algo 
muito aquém do que esta-
va esperando. 

Você teve uma boa ven-
da, com gatilhos de desejo 

Customer Experience: por que 
muitas marcas ainda erram o alvo?

Pensar na experiência do consumidor é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma marca

conhecer seus clientes? 
Por meio de pesquisas, 
definindo personas, fazen-
do testes. 

Muitos acreditam que a 
personalização do conte-
údo é o segredo para uma 
experiência de consumo 
de sucesso, mas acredito 
que existem outros pro-
cessos com bons resul-
tados, desde que sejam 
bem construídos. Antes de 
pensar em personalização, 
faça um mapeamento de 
experiência e verifique 
quais pontos de sucesso 
ela precisa alcançar. Tal-
vez você só precise de um 
bom design de serviço. 

Personalização de con-
teúdo é um ótimo começo, 
pois ajuda a criar empatia 
e buzz em cima da marca. 
Contudo, o foco principal 
é conhecer o cliente. Por 
fim, é essencial focar no 
ser humano. Empatia é a 
palavra-chave. Para des-
cobrir o que o cliente quer, 
você precisa se colocar 
no lugar dele. Você não 
desenha a experiência do 
cliente, você desenha para 
que o cliente tenha uma 
boa experiência. 

Levando essas questões 
mais a sério, certamente 
as marcas conseguirão 
reduzir os índices de insa-
tisfação de seus clientes.

(*) - É designer e Head de Product 
Design na Neotix, focado em 

transformação e gerenciamento de 
métodos de product discovery 

(www.neotix.com.br).

bem construídos, mas o 
serviço não foi tão bom. 
Assim, o cliente não cria 
confiança na marca e, in-
satisfeito, não vai voltar a 
consumi-la e muito menos 
indicá-la para amigos. O 
segundo ponto é que as 
marcas precisam entender 
que satisfazer e fidelizar 
clientes envolve o trabalho 
de várias áreas, como da 
equipe de atendimento 
e de desenvolvedores da 
web. Também é funda-
mental que as empresas 
tenham uma equipe de 
produtos focada em en-
tender os desejos, as ne-
cessidades e as dores dos 
clientes. Estamos falando 
de design de serviço. 

O engano, como sem-
pre, é não focar nas reais 
necessidades do cliente e 
como seu produto pode 

atendê-lo da melhor forma 
possível.

Outra questão funda-
mental é que as empre-
sas precisam entender 
as técnicas de Customer 
Experience, que se ba-
seia bastante em Design 
System, e principalmente 
em Customer Jouney. Isso 
nada mais é do que criar 
uma trajetória que seu 
cliente precisa seguir, com 
alguns pontos de sucesso, 
para suprir a necessidade 
dele. 

Por exemplo: quando 
uma empresa vai desen-
volver um serviço, ela 
precisa pensar em qual 
será o caminho que o con-
sumidor deverá percorrer, 
que etapas deverá seguir 
e em qual sequência para 
que ele fique satisfeito. E 
como as marcas podem 
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