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Enquanto novos formatos de 
comercialização se estabelecem, 
profissionais encaram o desafio 
de manter resultados durante 
isolamento social. Ferramentas 
digitais e abordagens assertivas 
são dicas de consultor empresarial. 
Profissionais da área comercial 
estão enfrentando o que podemos 
classificar como o maior desafio de 
suas carreiras. 

Enquanto o isolamento social per-
corre todo o país, com home office 
sendo adotado por grande parte das 
empresas, como manter as vendas e 
garantir a subsistência dos negócios 
e dos próprios ganhos? - Para Ro-
berto Vilela, consultor empresarial 
especialista em estratégias comer-
ciais, este momento exige mais do 
que criatividade.

“É hora de colocar em prática 
novas ações e se aliar a ferramentas 
tecnológicas. O cliente, seja ele pes-
soa física ou jurídica, precisa sentir 
que pode contar com o seu apoio 
neste momento. Para isso é preciso 
criar, junto com a sua empresa, es-
tratégias de abordagem alinhadas 
com esta nova realidade”, aponta. 
Roberto lista algumas ações para 
vendedores manterem suas perfor-
mances na crise:

É hora de colocar em prática novas 
ações e se aliar a ferramentas 

tecnológicas.
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Como ser um vendedor de 
sucesso em tempos desafiadores?

 2) Seja empático - Todos 
estamos passando por um 
momento delicado e é preciso 
estar disposto a ouvir e a ne-
gociar. Definir novos prazos de 
pagamento, criar promoções 
especiais, oferecer produtos 
e serviços em condições inte-
ressantes e entender de que 
forma você pode ajudar o seu 
cliente são atitudes que devem 
fazer parte da sua rotina. 

Ou seja: ajuste a abordagem com 
mais empatia. Ouça e esteja aberto 
a novas negociações. É melhor es-
tender prazos do que perder vendas. 
Leve as situações para a gestão da 
sua empresa, para juntos criarem 
opções de manutenção do cliente.
 3) Mantenha-se focado - Traba-

lhar remotamente exige ainda 
mais foco e resiliência. Neste 
momento, atualize-se com 
frequência sobre a situação 
econômica do setor em que 
atua e dos clientes. Estabeleça 
prioridades e metas diárias.

Nem todo dia será bom, mas com 
a avaliação do que deu certo ou não 
no dia anterior, você poderá ajustar 
rapidamente o trabalho. Apenas com 
foco conseguiremos traçar aborda-
gens assertivas, finaliza Roberto.

 1) Aposte no digital - Mais do 
que nunca, suas vendas irão 
depender do relacionamento 
com o mercado. E ele só será 
mantido se você estiver dis-
posto a usar soluções online. 
Apps de mensagens, aplicati-
vos para gestão de negócios e 
atividades, e as boas e velhas 
ligações telefônicas precisam 
se intensificar.

É claro que tudo isso deve ser uti-
lizado com bom senso e estratégia. 
Entenda a situação do seu cliente, 
utilize horários de contato em que 
ele está mais aberto a negociações 
e avalie diariamente a assertividade 
destas plataformas. Sem elas será 
impossível vender.

À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
– IPEPO. São Paulo – SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Insti-
tuto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia –
IPEPO em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à entida-
de, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financei-
ras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade
dos auditores independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior

do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtive-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. São Paulo, 05 de março de 2020.
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CNAI 385Registro CVM - 7.739

         2019          2018
Protocolo ZEISS - Pesquisa Clinica 58.671 283.952
Protocolo AACD - IM101603 1.258 1.340
Congresso SIMASP 2019 922.997 1.708.969
Projeto Paof M. Higashi 6.744 -
Projeto Paof Muccioli 2.501 -
Total Verbas de Projetos e
  Conênios a Realizar - Com Restrição 1.706.672 3.192.226
(a) Referem-se ao Convenio n. 01/2011 celebrado em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo visando a execução de atividades concernentes ao Sis-
tema Único de Saúde SUS/SP para despesas com custeio de atendimento em oftalmologia
no Ambulatório da Várzea do Carmo. De 2011 até novembro de 2013, embasada em Parecer
Legal, O IPEPO passou a definir como critério contábil com base na remuneração do valor
contratado e não como Convênio. Em razão deste entendimento, a entidade aguarda a apro-
vação de suas prestações de contas perante os órgãos competentes. (b) Referem-se a
verbas recebidas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que serão empenhadas em
Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios firmados com o Estado. (c) Captação
de recurso junto à Sociedade Civil para tratamento de Oncologia Ocular, através do Ministé-
rio da Saúde encerrado no exercício de 2018. (d) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto
1: estudo clinico randomizado, duplo-controlado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da
pirimetamina com e sem sulfadianiza em pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa;
Projeto 2: estudo clinico para avaliar a eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva
da toxoplasmose ocular; Projeto 3: eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da
Toxoplasmose Ocular: Analise retrospectiva de prontuários. (e) Projeto Amazonas:
Oncologia Ocular: atividades de assistência, ensino e pesquisa em Manaus.
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...continuação

13. Verbas de Convênios a Realizar          2019          2018
Projeto Paof M. Higashi - 6.744
Projeto Paof Muccioli - 2.501
Fundação Lemann 163.000 -
Taxa Pós-Graduação 27.997 -
Total Verbas de projetos a realizar - sem restrição 190.997 9.245
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2012 (a) 1.354.620 1.277.864
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2013 (a) 107.267 107.267
Total Verbas de Convênio em analise - com restrição 1.461.887 1.385.131
Teleoftalmologia SES (b) 77.395 161.454
Pronon (c) - 85.883
Congresso SIMASP - 337.522
Projeto Amazônia (e) 65.236 200.196
Retina - Verba Panamericano - 7.300
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (Turing) (d) 167.941 159.972
Congresso Panamericano Retina 6.034 6.030
Projeto Global Award 119.446 114.027
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Várzea do Carmo 166.281 16
Projeto Leber 16.782 16.091
Projeto Posurdex DME 2.717 4.519
Pesquisa Clínica - Açai 4.104 4.104
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 78 78
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 8.552 8.552
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 586 3.629
Estudo Bausch Lomb - Glaucoma 79.349 88.592

A segregação patrimonial dos recursos com restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2019  Total 2018
Ativo 6.646 798.838 103.455 1.251.971 346.367 1.979.546 4.486.823 5.704.065
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.284 630.937 - 739.432 184.794 1.769.758 3.329.205 4.383.017
Realizáveis 1.750 44.314 - 172.905 158.804 207.130 584.903 977.529
Não Circulante 612 123.587 103.455 339.634 2.769 2.658 572.715 343.519
PASSIVO 6.646 798.838 103.455 1.251.971 346.367 1.979.546 4.486.823 5.704.065
Projetos e Convênios a Realizar 6.034 675.251 - 912.337 343.598 515.001 2.452.221 3.975.415
Projetos e Convênios a Devolver - - - - - 1.461.887 1.461.887 1.385.131
Total Circulante 6.034 675.251 - 912.337 343.598 1.976.888 3.914.108 5.360.546
Não Circulante 612 123.587 103.455 339.634 2.769 2.658 572.715 343.519

         2019          2018
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 3.227.368 3.157.208
Salários e Encargos Sociais 758.904 707.865
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 111.119 155.657
Honorários de serviços médicos 673.137 718.772
Despesas Administrativas 122.791 124.141
Serviços prestados por terceiros 83.767 72.536
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.749.718 1.778.971
Total Despesas - SUS Não Restritos 4.977.086 4.936.179
Salários e Encargos Sociais 1.253.989 1.162.527
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 862.622 724.470
Honorários de serviços médicos 822.918 779.417
Despesas Administrativas 87.056 117.715
Serviços prestados por terceiros 268.582 253.870
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 3.295.167 3.037.999
Salários e Encargos Sociais 815.913 689.385
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 338.207 365.073
Honorários de serviços médicos 590.481 675.073
Despesas Administrativas 51.321 297.945
Serviços prestados por terceiros 110.893 100.318
Teleoftalmologia Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 1.906.815 2.127.794
Total Despesas – SUS Privados Restritos 5.201.982 5.165.793
Total Despesas – SUS 10.179.068 10.101.972
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Itaquera / Hora Certa São Miguel -
Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não governamental e empresas
privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo, com sua
primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, bairro Itaquera e Hospital/Dia Hora
Certa São Miguel. Além do atendimento ambulatorial, o projeto trouxe investimentos exter-
nos para a região, materializados no estudo epidemiológico das causas da cegueira pela
Organização Mundial da Saúde. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Ambulató-
rio Várzea do Carmo - Sucesso de atendimento e tratamento dos casos mais complexos
de retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de retina como a Citrectomia
e também Injeções Intra-vitreas de Anti – VEGF, inclusão do tratamento de Glaucoma
doença grave, crônica e com necessidade de acompanhamento regular. Mantem Centro de
Diagnóstico de última geração, realização de terapêuticas clínicas e cirúrgicas quando
indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Convênio Teleoftalmologia - Diagnósticos de
doenças oculares em pacientes diabéticos, hipertensos e usuários do medicamento
cloroquina realizados por profissionais de saúde das UBS, encaminhados a uma central de
leitura, possibilitando aos médicos analisarem as imagens, emitirem laudos e o tratamento
a distância.
17. Receitas com Projetos Privados          2019          2018
Pronon 16.746 385.878
Projetos Privados 507.382 665.570
Total Projetos - Com restrição 524.128 1.051.448
Projetos Privados 141.987 121.797
Centro Cirúrgico 104.313 267.332
Total Projetos - Sem restrição 246.300 389.129
Total Geral 770.428 1.440.577

18. Receitas de Eventos e Pesquisas          2019          2018
Patrocínios 75.040 -
Inscrições - Congressos 7.333 -
Doações - 77.355
Pesquisa cientifica - 2.499
Total receitas sociais e com eventos - Sem restrição 82.373 79.854
Congresso Panamericano 8.025 185.453
Congresso - SIMASP 3.291.002 2.201.871
Total receitas sociais e com eventos - Com restrição 3.299.027 2.387.324
Total Geral 3.381.400 2.467.177
19. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2019          2018
Prestação de Serviço Privado PF 1.213.230 1.520.347
Prestação de Serviço Privado PJ 7.000 8.562
Patrocínios 25.000 -
Taxa de Administração 332.119 -
Taxa de Locação 37.920 -
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 1.615.269 1.528.909
Despesas          2019          2018
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 77.961 26.937
Honorários de serviços médicos 213.011 184.576
Despesas administrativas 512.340 307.679
Taxa de administração e participações 378.957 -
Serviços prestados por terceiros 199.410 158.365
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 1.381.679 677.558
20. Receitas e Despesas Financeiras          2019          2018
Variação monetária ativa 72.917 46.463
Rendimento de aplicações financeiras 437.685 401.776
Descontos obtidos 111.964 132.985
Juros ativos 1.389 1.922
Total - Receitas Financeiras 623.955 583.146
Variação monetária passiva 72.917 46.463
Taxas de cartões de crédito 53.217 60.242
Despesas bancárias 19.391 15.915
Processos judiciais - Ação civil 4.802 5.339
Juros passivos e multas 706 5.349
Descontos concedidos 32.277 12.331
Variação cambial passiva 7.539 -
Total - Despesas Financeiras 190.849 145.639
21. Outras Receitas e Despesas
Outras Receitas          2019          2018
Outras receitas 429.641 223.184
Reversão de depósitos judiciais (a) 1.007.285 -
Doações recebidas (c) 660.028 -
Total - Outras Receitas 2.096.954 223.184
Outras Despesas          2019          2018
Incentivo ao desenvolvimento e pesquisas 802.789 -
Ações sociais (b) 113.654 -
Total - Outras Despesas Operacionais 916.443 -
(a) Vide nota explicativa n. 07; (b) Refere-se a atendimentos de oftalmologia humanitária
do Projeto Humaitá e Projeto Rondônia. (c) Referem-se a doações destinadas para aqui-
sição dos equipamentos Daytona e Califórnia. 22. Imunidade Tributária: Tendo em vista
que a Entidade não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para
manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas
receitas e despesas, está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Con-
tribuição Social sobre o Lucro líquido - CSLL, ao Programa de Integração Social - PIS )
e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos
municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN, bem como impostos inciden-
tes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do disposto no art.19 da Lei n. 10.522/
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na Nota PGFN/CASTF/N. 637/2014,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendi-
mento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/2017). Em 21/09/2017,
foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajuizada nº 1005879-
92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao questionamento
sobre recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por decisão judicial
a contribuição deixou de ser recolhida a partir da competência de setembro/2017.
23. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruídos: A imunidade das contribuições sociais
usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 está
apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2019 Total 2018
30.993 803.574 619.869 179.762 30.994 1.665.192 1.228.040

24. Trabalhos Voluntários
Atividades Quantidade de Custo Total Total
  - Voluntarios 2019  Horas (Hs) Mês Hora (R$)  Ano 2019 Ano 2018
Diretoria Estatutária 40:00 hs 308,00 110.880 105.600
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 154,00 55.440 42.240
Membros do Conselho Fiscal 9:00 hs 95,33 34.320 23.760
Fellows (Corpo Clinico Voluntario)   610.320 457.150
Total 810.960 628.750
25. Instrumentos Financeiros: A Entidade não participa de operações envolvendo instru-
mentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou
taxa de juros, tendo em vista não possuir operações com essas características. O valor
contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não
difere substancialmente dos valores de mercado. 26. Seguros: Os seguros são contrata-
dos por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e
perdas sobre partes dos ativos.

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2019 2018
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 30.047 11,12% 27.224 10,32%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 1.390 0,51% 1.192 0,45%
Subtotais 31.437 11,63% 28.416 10,77%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 112.509 41,64% 108.835 41,25%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 97.391 36,04% 98.898 37,48%
Subtotais 209.900 77,68% 207.733 78,73%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 16.097 5,96% 14.947 5,66%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 12.766 4,72% 12.772 4,84%
Subtotais 28.863 10,68% 27.719 10,50%
Totais 270.200 100,0% 263.868 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, Artigo 4o, Inciso II e art. 17 e
seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em percentual
superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de Produtividade
acima, descrita nas operações do exercício de 2019 e 2018. Desta forma, com esse
resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009, alterada
pela lei 12.868 de 15 de outubro de 2013) para manutenção da certificação como Entidade
Filantrópica para o exercício de 2019 e 2018. 15. Receitas de Prestação de Serviços:
Refere-se a Atendimento de Particulares e Convênios de Operadoras de Saúde.

         2019          2018
Prestação de Serviço Privado PF 2.179.831 1.127.309
Prestação de Serviço Privado PJ 1.740.508 1.753.948
Saúde Complementar 2.741.358 2.778.472
Subtotal 6.661.697 5.659.729
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes (31.830) (60.478)
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem Restrição 6.629.867 5.599.251
16. Receitas e Despesas com Convênio - SUS
Receitas - SUS          2019          2018
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 4.484.449 4.455.098
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.841.198 1.825.731
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.289.029 3.019.416
Convênio Teleoftalmologia
  - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 1.910.321 2.129.658
Total Receitas - SUS 11.524.997 11.429.903
Despesas - SUS          2019          2018
Salários e Encargos Sociais 931.692 824.155
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 513.016 555.915
Honorários de serviços médicos 1.727.440 1.704.285
Despesas Administrativas 3.842 25.233
Serviços prestados por terceiros 51.378 47.620

Rodrigo Silva (*)

Quando o atendimento ao consu-
midor é ruim, boa parte das pessoas 
deixam de voltar a fazer negócios com 
determinada empresa.

O conceito de Customer Care tem sido 
um assunto muito difundido nos últimos 
anos, tendo em vista as transformações 
que ocorreram no mercado. Afinal, a 
preocupação com o que nossos clientes 
realmente querem passa a redefinir o 
modelo de atendimento das empresas, 
obrigando muitas delas a repensar a ma-
neira de atuação de seus colaboradores.

Neste sentido, aquela visão – que eu 
não diria deturpada, mas sim retrógra-
da – sobre o Customer Care tem dado 
lugar a um olhar de reconhecimento e 
atenção merecidos, já que os proces-
sos de retenção de clientes aplicados 
anteriormente, como era o caso de 
presenteá-los com brindes ou até 
encher suas caixas de e-mails, já não 
se aplicam ao consumidor moderno. O 
novo perfil do consumidor busca mais 
que a aquisição de algo: ele quer um 
relacionamento com a marca.

Logo, as empresas que têm essa per-
cepção e fizeram, ou estão fazendo, o 
movimento certo em direção a satisfação 
do cliente, sabem que para se destacar 
devem entregar produtos que, de fato, 
agreguem na rotina corporativa do 
cliente, sendo customizados e funcionais. 

Segundo um estudo realizado pela 
NeoAssist e MindMiners, cerca 87% das 

pessoas deixam de comprar um produto 
de determinada marca por conta de 
um mau atendimento. Sendo assim, 
trazendo um exemplo prático do dia a 
dia, me diga uma coisa: se você recebe 
uma carta da empresa X, que você sabe 
que foi impressa em larga escala por 
computadores, você sente que, de fato, 
essa empresa se importa com você?

E se pensarmos por outro lado e, em 
vez de receber uma carta impressa, 
você recebesse uma escrita por um dos 
analistas ou gerentes? O tratamento 
seria diferente? Qual empresa acabou 
de conquistar um pouquinho mais da 
sua confiança? Assim, é possível notar 
como uma simples medida tomada 
pode contribuir com o estreitamento 
do relacionamento com o cliente. Por 
que a carta manuscrita conseguiria 
alcançar um resultado muito melhor? 

A resposta é simples: a nova estra-
tégia seria de humanização de contato 
e proximidade. Finalizo este artigo 
pontuando que dentro um mundo no 
qual as relações, inclusive familiares, 
tendem a esfriar, as pessoas buscam, 
cada vez mais, um relacionamento em-
pático com as empresas pelas quais elas 
nutrem algum carinho ou admiração.

Você conseguiu captar clientes? 
Então prepare-se para fazer com que 
se apaixonem pela sua empresa, seus 
produtos e seu atendimento.

(*) - É Customer Care Executive na eCOMEX, 
com mais de 10 anos de experiência em 

relacionamento com clientes.

Você deve, realmente, se 
importar com seu cliente?
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