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Será que precisava de uma pandemia 
para impulsionar a transformação 

digital no relacionamento com cliente?
Edmar Oliveira (*)

É isso exatamente que estamos 
vivenciando no caso da transfor-
mação digital no relacionamento 

com o cliente. A pandemia causada 
pelo Cornonavírus pegou a todos de 
surpresa. Com a imposição de um iso-
lamento social, as mudanças na forma 
de operar e a limitação no número de 
operadores nos call centers e centrais 
de atendimento, muitas empresas fo-
ram forçadas a usar os canais digitais 
para manter a eficiência e resolver os 
seus problemas. A questão é: elas es-
tavam preparadas para tanto, do ponto 
de vista tecnológico? E mais: ainda dá 
tempo de correr atrás do prejuízo e 
aderir às soluções omnichannel?

Segundo a análise realizada pela 
empresa de serviços financeiros Cielo, 
"Impacto da COVID-19 no Varejo Brasi-
leiro", desde o início do surto, o varejo 
total no Brasil apresentou uma queda 
de 29,2%. O setor de serviços foi o mais 
impactado, sendo que no segmento 
"Turismo e Transporte" a queda foi de 
73,8% no período acumulado. Fora o 
prejuízo financeiro, existe o enorme 
desafio de gerenciar o atendimento 
ao consumidor nesse cenário crítico. 
Imagine o caso das companhias aé-
reas. Aeroportos e fronteiras fechadas, 
voos cancelados, viagens desmarcadas. 
Pessoas fragilizadas pela situação, ten-
tando conseguir o estorno, o crédito, 
remarcar passagens e as centrais tele-
fônicas congestionadas e operando com 
a capacidade reduzida. O resultado: 
sobrecarga, na certa!

A verdade é que ninguém tinha no-
ção do tamanho do impacto que uma 
situação como essa traria. E, com tudo 
isso acontecendo ao mesmo tempo, 
embora, em um primeiro momento todo 
mundo tenha ficado um tanto quanto 
perdido, o ponto positivo foi a luz de 
alerta acendida. É preciso pensar defi-
nitivamente na transformação digital na 
área de relacionamento com os clientes 
e em aumentar a assertividade dos 
canais digitais. Mesmo porque estamos 
em plena era da customer centricity, 
na qual o cliente deve ser sempre o 
protagonista.

Antes de entrar na questão se há tec-
nologia ou não, vale um parêntese. Por 
mais que essa questão do omnichannel 
esteja em discussão no mercado há 
alguns anos, aqui no Brasil, principal-
mente, isso ainda não havia caído total-
mente no gosto dos consumidores. E as 
próprias empresas não se engajaram na 
resolução das demandas e em promover 
o relacionamento com o cliente via canal 
digital. É muito comum o cliente entrar 

em um canal digital, ser 
atendido por um robô, 
fazer uma pergunta e 
logo perder-se no fluxo 
da conversa, sem conse-
guir resolver o problema. 
E por aqui ainda temos 
uma característica cultu-
ral que contribui para o 
atraso à adesão: o brasi-
leiro prefere a interação 
humana. Afinal, somos 
calorosos por natureza.

A boa notícia é que 
há solução para tudo no 
mundo omnichannel. O 
atendimento não precisa 
ser totalmente roboti-
zado. Os avatares e a 
criação de personas da 
marca ajudam a tornar 
a relação mais humana 
e a manter a proximi-
dade entre o cliente e a 
empresa, dando aquela 
sensação de atendimento individualiza-
do, customizado, que todos gostam de 
sentir. Alguns canais como WhatsApp, 
o Facebook Messenger e o próprio 
SMS - que estava esquecido - passaram 
a ser ótimas soluções. Claro que, com 
equilíbrio e com estratégias bem tra-
çadas, que ajudam a manter a eficácia. 
Diversos pontos devem ser levados em 
consideração: não se pode ser invasivo 
demais, é preciso manter a identidade 
da empresa e, principalmente, por trás 
de tudo isso, usar dos artifícios da inte-
ligência analítica. Afinal, seja qual for 
o caminho ou canal digital escolhido 
para o relacionamento com o cliente, 
não dá para fazer nada sem conhecer 
bem o seu público. Em muitos casos, 
por exemplo, o cliente é mais receptivo 
a receber uma ligação de um robô de 
voz, do que a uma mensagem SMS. Isso 

também pode variar de-
pendendo da natureza 
do negócio.

Em suma, embora 
muitas empresas este-
jam bem atrasadas nos 
processos de transfor-
mação digital, sempre é 
possível acelerar as me-
didas para sanar as defi-
ciências e aprimorar os 
canais, sempre visando 
aprimorar e humanizar 
o relacionamento com o 
cliente. Já temos ferra-
mentas maduras e muita 
inovação no que tange 
soluções omnichannel, 
desenvolvidas aqui no 
Brasil, para fazer esse 
trajeto em paralelo e o 
que é melhor, de forma 
eficiente e definitiva. 
Existem muitos plug-ins 

prontos, modelos pré-formatados e so-
luções para todos os tipos de negócios, 
tamanhos e públicos. E, não é preciso 
mergulhar de cabeça configurar todos 
os canais digitais. Avaliar todos os as-
pectos envolvidos, inclusive a capaci-
dade de investimento nesse momento 
sensível, é um passo crucial. A única 
certeza é que as empresas não podem 
mais esperar passar essa onda para 
realmente começar a transformação 
digital na área de relacionamento com 
o cliente. Já passou a hora de todos 
ficarem mais digitais, mas em muitos 
casos, infelizmente precisou de uma 
pandemia para comprovar isso.

(*) É CGO da Meeta Solutions , especializada 
em transformar dados em informação de valor 

e em soluções para os mais diversos canais de 
atendimento, automatizando processos com o uso 

de Inteligência Artificial, Inteligência Cognitiva e 
Bots
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“É preciso pensar 
definitivamente 

na transformação 
digital na área de 

relacionamento 
com os clientes 

e em aumentar a 
assertividade dos 

canais digitais. 
Mesmo porque 

estamos em plena 
era da customer 

centricity, na qual 
o cliente deve 
ser sempre o 

protagonista.”

Domínio público

Existe um ditado popular que diz "que se não vai pelo amor, vai pela dor"

OpiniãO
Energia solar: mais 

empregos na recuperação 
econômica do Brasil

A energia solar 
fotovoltaica é 
reconhecida como 
uma grande 
locomotiva de 
desenvolvimento 
econômico, social e 
ambiental

Logo no início da imple-
mentação das medi-
das de isolamento so-

cial no Brasil, a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) lan-
çou uma nova campanha, a 
“Solar Urgente”, para levar 
informação de qualidade ao 
mercado e ao setor em áreas 
estratégicas como trabalhis-
ta, tributária, financiamento 
e boas práticas de gestão, 
entre outras. 

Ao mesmo tempo, a enti-
dade passou a intensificar a 
divulgação dos mecanismos 
de alívio disponibilizados 
pelos governos e pelo Con-
gresso Nacional, justamente 
para auxiliar empresas 
que atuam no segmento. A 
energia solar fotovoltaica é 
responsável por gerar uma 
imensa quantidade de em-
pregos no mundo e agora 
também no Brasil. Estudos 
da Agência Internacio-
nal de Energia Renovável 
(International Renewable 
Energy Agency – IRENA) 
mostram que a solar é a 
fonte renovável que mais 
gera empregos no planeta, 
sendo responsável por mais 
de um terço dos mais de 11 
milhões de empregos reno-
váveis do mundo. 

A cada novo megawatt 
(MW) instalado, o segmento 
agrega entre 25 e 30 novos 
empregos, com grande par-
te criada de forma local, nas 
regiões em que os sistemas 
solares fotovoltaicos são 
instalados. 

Outro fator de destaque 
está na qualidade dos em-
pregos solares: são profis-
sionais de formação técnica 
e superior, com salários 
médios acima do patamar 
médio brasileiro, o que 
agrega mais renda e poder 
de compra para as famílias 
brasileiras, de Norte a Sul 
do Brasil, ativando as eco-
nomias locais.

Mas mesmo em períodos 
de crise econômica, como 
o que vivemos atualmente, 
ainda é possível que o setor 
solar fotovoltaico mantenha 
seu protagonismo na ge-
ração de empregos para a 
sociedade. Primeiramente, 
os serviços de construção 
civil, aos quais a energia 
solar está atrelada, são con-
siderados como “atividades 
essenciais” e não deverão 
parar durante o período de 
quarentena. Adicionalmen-
te, grande parte das indús-
trias, clientes potenciais da 
energia solar fotovoltaica 
também não interromperam 
suas atividades. 

Mesmo com a desacelera-
ção da economia, a energia 
elétrica continua sendo 
imprescindível, tanto para 
as pessoas, quanto para as 
empresas e governos. Isso 
faz com que os propulsores 
do mercado de energia solar 
não parem por completo. 

Devido à longa vida útil e 
alta durabilidade dos seus 
equipamentos e sistemas, 
os benefícios trazidos pela 
energia solar fotovoltaica 
permanecem sólidos com 
o passar dos anos.

Isso faz da tecnologia uma 
opção atrativa para investi-
dores, inclusive no atual mo-
mento de recursos escassos, 
quando os consumidores, 
sejam pessoas ou empre-
sas, estão pressionados a 
buscar formas efetivas de 
reduzir seus gastos mensais 
e aumentar sua competitivi-
dade. Vale destacar também 
que o sistema fotovoltaico 
é hoje um dos melhores in-
vestimentos para empresas 
e cidadãos, já que traz um 
retorno muito acima do ofe-
recido no próprio mercado 
financeiro. Como o juro real 
no Brasil está mais baixo, 
os consumidores têm uma 
excelente alternativa com 
o uso da energia solar.

Há no Brasil mais de 70 
linhas de financiamento e 
mecanismos de garantia 
financeira para quem quer 
adquirir energia solar foto-
voltaica, com taxas de juro 
a partir de 0,75% ao mês, o 
que viabiliza a instalação. 
Muitas vezes, a economia 
na conta de luz trazida 
pelo sistema solar já paga a 
parcela do financiamento e 
ainda libera recursos para as 
famílias, empresas, produ-
tores rurais ou até governos.

Recentemente, a Associa-
ção Brasileira dos Grandes 
Consumidores de Energia 
e Consumidores Livres 
(Abrace) sinalizou que a 
conta de energia do consu-
midor pode ter um aumento 
de até 20% em decorrência 
do pacote anunciado pelo 
governo de socorro às com-
panhias do setor elétrico 
na pandemia da COVID-19.  
Esta sobretaxa na conta de 
luz torna a fonte solar foto-
voltaica ainda mais atrativa 
e competitiva.

Portanto, neste momento 
crítico da economia brasilei-
ra e mundial, a tecnologia 
solar fotovoltaica se tornou 
uma importante aliada, 
trazendo economia direta 
ao bolso dos brasileiros, 
aliviando o orçamento das 
empresas e dos governos, os 
protegendo contra aumen-
tos anuais das tarifas e ainda 
ajudando o meio ambiente 
e a sustentabilidade.

Estes são alguns dos bons 
motivos que fazem com que 
o setor solar fotovoltaico 
ocupe uma posição desta-
cada neste período mais 
crítico e repleto de incerte-
zas que o mundo e o Brasil 
atravessam. As   empresas 
do setor continuarão tra-
balhando incessantemente 
para manter empregos, 
desenvolver tecnologias 
para atender novas deman-
das e levar energia limpa, 
renovável e barata para 
residências, comércios, 
indústrias, propriedades 
rurais e prédios públicos.

 
(*) - É presidente e fundador da 

Ecori Energia Solar; (**) - É CEO da 
Associação Brasileira de Energia 

Solar Fotovoltaica (Absolar); 
(***) - É presidente do Conselho 

de Administração da Associação 
Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (Absolar).

Leandro Martins (*), Rodrigo Sauaia (**) 
e Ronaldo Koloszuk (***)

News@TI
Notebooks para consumidores que buscam 
configuração de alta performance

@  Goldentec, marca da 
ibyte, lança nova linha de 

notebooks com configuração 
mais robusta. É o primeiro 
lançamento de notebook da 
empresa em 5 anos. O novo 
notebook da Goldentec traz 
configuração para atender 
aqueles que precisam de mais 
velocidade e alta performan-
ce. Com memória de 8GB, o 
equipamento promete entre-
gar mais rapidez na abertura 
de arquivos e no uso de aplica-
tivos ou programas de forma simultânea. É ideal para quem trabalha 
com dados, edição de fotos ou jogos. Com SSD (Solid-State Drive) 
de 240 GB, o notebook entrega mais agilidade de carregamento e 
no momento de salvar arquivos, com menos consumo de energia. 
Entre as principais especificações, o destaque é processador In-
tel Core i5; sistema operacional Windows 10 Home; memória de 
8GB; SSD de 240GB; tela LED Full HD de 15.6” antirreflexiva com 
resolução de 1929 x 1080; microfone e webcam integrada, além 
do teclado numérico. Além de uma expansiva configuração, outro 
ponto forte do notebook Goldentec é a cor azul space, que dá um 
toque mais sofisticado e cool para o produto. Preço sugerido de 
R$ 3.299,00 (ibyte.com.br).

Processo seletivo externo para o Comitê de Auditoria

@Estão abertas, a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, as 
inscrições para a seleção de dois profissionais para o Comitê 

de Auditoria do Serpro (Coaud). O processo seletivo oportuniza a 
participação de profissionais de mercado que atendam às expec-
tativas e às exigências da empresa e demonstra como o Serpro 
tem se pautado pela transparência, equidade e melhores práticas 
de governança e compliance. O Edital do processo seletivo foi 
publicado no dia 29 de maio e as inscrições seguem até o dia 15 de 
junho de 2020. Para participar do processo seletivo, é necessário 
que o candidato apresente formação acadêmica compatível com o 
cargo e, no mínimo, 8 anos de experiência em cargos de gestão, 
seja em empresas públicas ou privadas, ou em conselhos de admi-
nistração e fiscal ou em comitês de auditoria. O cargo prevê jornada 
de trabalho de 16 horas mensais, na sede do Serpro, em Brasília. A 
remuneração é de R$ 5.203,50. Dúvidas e esclarecimentos acerca 
do processo seletivo poderão ser encaminhados para o e-mail cor-
porativo processo-seletivo-coaud@serpro.gov.br.

Aruba promove evento online e gratuito sobre 
inovação

@A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise (HPE), 
promove de 9 a 11 deste mês, uma edição online e gratuita do seu 

principal evento de inovação, o ATM Digital. A inscrição é gratuita e as 
palestras serão realizadas em inglês. Profissionais de tecnologia e demais 
interessados em tendências poderão acompanhar as novidades globais 
de redes com foco na era dos dados, chamada de Borda Inteligente 
(Intelligent Edge) (https://www.arubanetworks.com/br/atmosphere/).

ricardosouza@netjen.com.br
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