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OpiniãO
Cathedral Thinking: 

fundação para o sucesso 
na Economia do Propósito

A Sagrada Família, 
cartão-postal de 
Barcelona, é uma 
das centenas de 
igrejas e catedrais 
impressionantes 
construídas ao longo 
de muitas centenas de 
anos

Da mesma forma como 
a Catedral de São 
Paulo (1029 anos, 

Londres), a Catedral de 
Milão (427 anos) e a Basíli-
ca de São Pedro (120 anos, 
Vaticano), sua construção 
iniciou em 1882 e ainda 
há guindastes presentes 
construindo as torres finais. 
É um exemplo perfeito de 
como nos sentirmos simul-
taneamente ancorados ao 
passado e conectados ao 
futuro.

Apesar de viverem em 
diferentes lugares e épocas, 
todos os arquitetos que 
planejaram essas estrutu-
ras compartilham de uma 
abordagem semelhante 
denominada “Cathedral 
Thinking”, ou ‘Pensamento 
de Catedral’ – que é o ato 
de empreender uma busca 
visionária de longo prazo 
com décadas de previsão, 
intenção de design e gera-
ções de trabalhadores mo-
tivados para seguir adiante 
e um dia completar a obra.

Para um conceito que 
remonta à Idade Média, 
Cathedral Thinking é no-
tavelmente relevante no 
contexto corporativo atu-
al. As organizações estão 
enfrentando pressão para 
se adaptarem a um futuro 
cada vez mais incerto, mol-
dado pelos rápidos avanços 
tecnológicos e por novos 
players disruptivos. 

Ao mesmo tempo, estão 
buscando maneiras de obter 
sucesso em uma economia 
orientada por objetivos 
imediatos na qual os clientes 
desejam e esperam que em-
presas ajudem a solucionar 
alguns dos desafios sociais, 
ambientais e políticos mais 
angustiantes do mundo. 

Da mesma forma, as novas 
gerações de colaboradores 
vinculados a metas e ob-

jetivos estão procurando 
carreiras que lhes permitam 
fazer parte da solução. O 
Cathedral Thinking pode 
ser usado pelas institui-
ções como uma ferramenta 
transformadora a fim de 
conceber e planejar o fu-
turo, gerando propósitos e 
auxiliando os funcionários 
a encontrarem significado 
e motivação.

Cathedral Thinking na 
prática:
1. Observe: estabeleça 

uma visão de longo 
prazo e voltada para o 
futuro

2. Planeje: projete um ne-
gócio construído para 
um propósito

3. Construa: motive equi-
pes com trabalho signi-
ficativo

 
O Cathedral Thinking nos 

traz estruturas inspiradoras 
que continuam a cativar 
geração após geração. A 
incorporação de uma men-
talidade de catedral pode 
despertar uma nova história 
nos negócios, provocando 
uma mudança do foco na 
maximização da riqueza dos 
acionistas no curto prazo 
para a criação de valor com-
partilhado de longo prazo 
com as várias partes inte-
ressadas – incluindo aquelas 
que ainda não nasceram. 

Com vidas jurídicas que 
se estendem além da vida 
de qualquer pessoa, as or-
ganizações são, de fato, um 
veículo ideal para enfrentar 
desafios do tamanho de 
catedrais que exigem ações 
de longo prazo e multigera-
cionais. 

Ancoradas em um mode-
lo que adota uma visão de 
longo prazo, guiadas por um 
projeto para alcançar seus 
objetivos variados e equipa-
das com equipes multidisci-
plinares e intrinsecamente 
motivadas de construtores, 
as instituições podem en-
contrar uma relevância nova 
e mais convincente em uma 
economia orientada por 
objetivos imediatos.

(*) - É gerente de ELT (English 
Language Teaching) - PES – English 

Solution Programs/Sistema 
Positivo de Ensino.

Luiz Fernando Schibelbain (*)

Inteligências e tecnologias no Varejo 
2.0 precisam respeitar o lado humano

Thiago Ronda (*)

Alguns profissionais da área do Va-
rejo, especialmente da Indústria 
e Atacado, ainda podem pensar 

que a contratação de uma solução de 
Business Intelligence, CRM ou Força de 
Vendas serve principalmente para criar 
metas ainda mais altas para a equipe 
ou pressões maiores sobre os gerentes 
e, especialmente, sobre o vendedor 
externo. Este é um pensamento total-
mente equivocado, quando a solução 
utilizada é correta e realmente eficaz. 
Uma ferramenta dessa ordem deve 
oferecer antes de tudo uma relação de 
"ganha-ganha", onde tanto a diretoria, a 
gerência e o time externo saem lucran-
do com a implantação do sistema. E é 
aí que entra a verdadeira inteligência 
artificial a serviço dos negócios. 

As tecnologias e as aplicações de uma 
solução de inteligência comercial voltada 
ao setor do Varejo B2C devem ajudar a 
construir uma ferramenta muito bem ar-
ticulada, que funcione de modo intuitivo, 
sutil e vantajoso para todas as partes, 
fazendo com que a solução se torne 
parceira dos times gerenciais e externos. 
Com o aplicativo BI Action em seu celular, 
por exemplo, o vendedor 
externo é munido de inú-
meros benefícios, podendo 
ter informações imediatas 
sobre o estoque, o mix e 
a margem dos produtos, 
realizando assim visitas 
mais eficientes e ganhando 
tempo.

A inteligência por traz 
do BI Action é capaz de 
demostrar ao usuário, de 
forma enxuta e direta, as 
informações necessárias 
para uma tomada de ação 
mais efetiva em campo. 
Com a utilização diária, 
o usuário começa a per-
ceber a vantagem da fer-
ramenta e o valor que ela 
agrega durante as visitas. Assim, muito 
rapidamente, a solução é integrada ao 
cotidiano do time externo e passa a 
ganhar a aderência e a comprovar sua 
eficiência a esses usuários.

Um exemplo prático dessa interação 
oferecida por essa solução está na 

organização automática das visitas da 
semana, onde a inteligência do sistema 
cria automaticamente alertas indicando 
quando o ciclo médio de compras de cada 
cliente se encerrou. Com uma carteira 
enorme de clientes, seria muito difícil o 
representante ter esse controle de forma 
eficaz, sem o auxílio de uma tecnologia.

Para criar o sistema do SaaS (Sof-
tware as a Service) que compõe o BI 
Action, a empresa de tecnologia estu-

dou a rotina e o compor-
tamento dos vendedores 
em campo, e desenvolveu 
a ferramenta para ser 
uma potencializadora 
das ações do vendedor, 
organizando suas ativi-
dades e criando insights 
que, sem o auxílio dessa 
ferramenta, seria muito 
difícil desse profissional 
atingir.

Pensando em propor-
cionar uma familiarização 
e uma interação fluída 
dos vendedores com o 
BI Action, a empresa 
definiu para a fase de 
implantação um processo 

de treinamento aplicado pelo seu time 
de Customer Success voltado aos ges-
tores e à equipe de vendedores. Após 
essa etapa, o time de Suporte fica à 
disposição para atender demandas e 
dúvidas que possam surgir no início da 
utilização. Assim, com a incorporação 
simplificada da ferramenta, os vende-

dores já podem enxergar em pouco 
tempo os benefícios proporcionados. 
Durante as visitas, o usuário consegue 
perceber claramente a facilidade para 
obter informações relevantes, que me-
lhoram as vendas; isso traz um impacto 
muito positivo ao dia a dia acelerado 
que o profissional da Indústria e do 
Atacado costuma ter.

A comunicação facilitada pela ferra-
menta entre gerentes e times externos 
também melhora as engrenagens das 
vendas. O gestor da equipe pode con-
figurar pelo painel web quais as infor-
mações e a frequência de mensagens 
que cada usuário deve receber. Com 
isso, é possível programar lembretes 
sobre campanhas, avisos para cadastro 
de shopping de preços, entre outras 
informações que trazem grande ajuda 
para a rotina de vendas.

Atualmente, a aplicação da TI no 
Varejo, especialmente no setor B2C, 
envolvendo as áreas de Atacado e 
Indústria, não é mais uma tendência, 
mas uma necessidade. Com a compe-
titividade acirrada e a quantidade de 
informação disponível, as empresas que 
não buscarem soluções tecnológicas 
para suas operações irão perder mais 
espaço no mercado a cada dia. A tecno-
logia é uma ferramenta poderosa e que 
veio para ficar no Varejo, quando utili-
zada da maneira correta, pode trazer 
inúmeros diferenciais para a empresa, 
servindo, sobretudo, às necessidades 
dos seus usuários.

(*) É CEO da BI Action.

Diretores, gerentes e representantes externos jogam no mesmo time e todos saem ganhando, quando a 
solução adotada é realmente eficiente
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“As tecnologias 
e as aplicações 
de uma solução 
de inteligência 
comercial voltada 
ao setor do Varejo 
B2C devem ajudar 
a construir uma 
ferramenta muito 
bem articulada, que 
funcione de modo 
intuitivo, sutil e 
vantajoso para todas 
as partes.
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A importância do ambiente da marca, valores 
e identidade visual para uma empresa

Nesse artigo, quero abordar duas 
variáveis que vão funcionar como 
diferencial competitivo para qualquer 
negócio. E é isso que também pode 
posicionar a sua empresa adiante da 
concorrência. Uma deles, é a marca. 
Trata-se da representação gráfica do 
nome do seu negócio. É o que vai nos 
diferenciar visualmente do concorren-
te, e o que faz ter a percepção de busi-
ness, de negócio, de algo corporativo.

E a marca precisa conversar direta-
mente com a outra variável, que é a 
identidade visual. Pode ser externa, 
ficar na fachada ou interna, uma 
identidade dentro dos ambientes. 
Esses dois itens precisam ser bem 
pensados e planejados, afinal, irão 
impactar diretamente em seu valor 
agregado. Lembre-se que valor é o que 
você entrega para o cliente, enquanto 
preço, é o que ele te paga.

Será que existe diferença de preço 
somente por conta da marca ou tam-
bém pelo valor que ela apresenta? Va-
mos citar o exemplo da Nike. Quanto 
esta empresa trabalhou ao longo dos 
anos para que o público entendesse 
que, qualquer item que leva o seu lo-
gotipo, vale o preço que encontramos 
hoje nas lojas?

Será que um café custa R$ 2,00 e 
o outro R$ 6,00 apenas por conta da 
marca ou também devido ao branding? 
No café de R$ 2,00, o colaborador que 
te entrega a bebida possivelmente não 
sabe o seu nome, talvez o copo até 
queime a sua mão. Já no mais caro, o 
nome do cliente é anotado, te chamam 
para pegar seu pedido e o copo, que 
é firme, seguramente não queimará a 
sua mão. Além disso, tem Wi-Fi turbo, 
ar condicionado, música ambiente, 
poltronas super confortáveis e, se tiver 
vaga, ainda é possível relaxar por lá 
algum tempo.

Esse cenário descrito acima desper-
ta um comportamento de interesse por 
determinada marca. E isso acontece 
quando uma gestão é eficaz, e faz com 
que as pessoas queiram você e não o 
seu concorrente.

Mas então o preço não tem nada a 
ver com isso?

Sim, com certeza tem, mas preço re-
presenta menos que 10% pela decisão 
de compra por um produto ou serviço. 
O que representa mais é quanto aquele 
serviço/produto vale para mim.

Separei alguns elementos para te 
fazer evidenciar a sua marcar ainda 
mais. Por exemplo, a missão, visão 

e valores. São três atributos que re-
presentam para o cliente aquilo que a 
empresa é hoje (missão), o que quer 
ser amanhã (visão) e os princípios 
que norteiam o trabalho (valores). 
E isso é importante não ter apenas 
pendurado na parede, o que estiver 
descrito é preciso cumprir, ou é me-
lhor nem ter.

Agora, vamos às tarefas:
Descreva a missão, visão e valores 

do seu negócio. Se não sabe por onde 
começar, selecione algumas palavras-
-chaves.

Pense em um nome e uma marca 
que definam a sua empresa

A partir do seu nome e marca, vamos 
começar a pensar em uma identidade 
visual (externa e interna).

Siga essas etapas e assim será possí-
vel definir esses três itens, caso você 
esteja começando uma empresa do 
zero, ou passando por um processo 
de reformulação. Boa Sorte.

(Fonte: Dr. Éber Feltrim é dentista e atualmente 
especialista em marketing começou a sua carreira 

em Assis. Após alguns anos, notou a abertura 
de um nicho em que as pessoas eram pouco 

conscientes a respeito, o marketing para a área da 
saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do 
trabalho de dentista e fundou a SIS Consultoria, 
especializada em desenvolvimento e gestão de 

clínicas.

News@TI
App ensina crianças e pais como se prevenir 
contra o Coronavírus

@Dynamo, app israelense 
desenvolvido para as 

crianças e pais, acaba de 
inserir conteúdo  especial 
sobre Coronavírus - Covid-19. 
O objetivo é  ensinar sobre 
prevenção. Para funcionar, o 
app precisa ser baixado pelos 
pais e pela criança. A versão 
infantil funciona como um 
jogo e traz perguntas sobre 
diversas áreas do conheci-
mento e sentimentos. Para 
desbloquear a tela do celular 
é preciso responder a essas 
questões. A versão dos pais 
permite a escolha das ques-
tões e acesso às respostas 
e desempenho dos filhos. O  
conteúdo sobre o Covid-19 no 
Dynamo é baseado nas infor-
mações da Organização Mundial de Saúde. Quando o tema 
Coronavírus é selecionado pelos pais, o celular das crianças 
mostra perguntas e informações relacionadas a mitos e fatos 
sobre a doença (https://www.dynamo.fyi/).


