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News@TI
IPDESP recupera empresas que sofreram 
negativação durante a pandemia

@IPDESP recupera empresas que sofreram negativação durante 
a pandemia @O IPDESP está atuando forte neste momento 

junto as empresas que estão sofrendo com as consequências dos 
problemas da pandemia, trazendo soluções. A ideia é atuar junto 
aos clientes na ajuda a terem um fôlego financeiro, para que fiquem 
aptos novamente o crédito, e ao mercado e dessa forma possam ter 
mais credibilidade com os fornecedores, para que voltem a se reer-
guer e a ter um capital de giro, até que tomem fôlego. As pendências 
não somem, o serviço busca 'uma nova possibilidade' por meio de 
eliminarmos os negativados dos órgãos de crash, mas as pendências 
continuam, então, depois de um tempo em que as empresas passem 
a faturar eles podem negociar as com as instituições para as quais 
devem. Em síntese, o IPDESP vê nesse momento, crítico e delica-
do, um cenário ideal para a recuperação econômica das empresas, 
recorrendo à recuperação judicial, pois é uma maneira de encontrar 
estabilidade entre devedor e credor, favorecido pela capacidade 
produtiva (https://www.ipdesp.com.br).

OpiniãO
Quatro ferramentas 
essenciais para a 

gestão do seu negócio

Há quatro ferramentas 
extremamente 
importantes para 
qualquer tipo de 
negócio, sendo que 
uma delas é composta 
por conhecimento, 
habilidade e atitude, 
mais conhecida como 
CHA. 

É a interseção desses 
três comportamentos 
que geram o sucesso 

profissional, por isso se faz 
necessário ter conhecimento 
e a prática do negócio, não 
apenas saber dirigir. E além 
de todos esses itens, se não 
houver vontade de querer 
realizar, nada vai para frente. 
A segunda que eu vou indicar 
é a análise SWOT, um quadro 
em que são colocados os pon-
tos fortes, as oportunidades, 
pontos fracos e ameaças. 

No primeiro ponto, é im-
portante destacar quais são 
as características relevantes 
da sua empresa que podem 
posicioná-la no mercado 
competitivo de forma que 
fique em evidência. Já as 
oportunidades, são questões 
que não se pode controlar, 
porque são fatores externos 
que as determinam. Também 
é necessário colocar na ponta 
do lápis os pontos fracos, sem 
medo ou receio, pois é essen-
cial identificar os gargalos 
do negócio. Por último, as 
ameaças, os riscos que podem 
ser enfrentados.

As oportunidades e amea-
ças são variáveis incontrolá-
veis do cenário, já os pontos 
fortes e fracos são mutáveis 
e podem ser alterados de 
acordo com a gestão. As 
fraquezas precisam ser es-
tudadas para que se tornem 
pontos fortes, e as ameaças 
analisadas para a criação de 
estratégias. Enquanto isso, 
muitas pessoas deixam de 
enxergar as oportunidades, 
essenciais para a evolução.

Para saber mais sobre esse 
assunto, um bom livro que 
posso recomendar é 'O jeito 
Harvard de ser feliz'. Uma das 
discussões trazidas nele é a 
seguinte: quem tem sucesso 
é feliz, ou quem é feliz tem 
sucesso? Fazer esse ques-
tionamento também pode 
ajudar em todo o processo. 
A terceira ferramenta é cha-
mada de 5W2H, que auxilia 
na execução tarefas que nos 
propomos a realizar, seja 
melhorar a gestão financeira, 
captar mais clientes, treinar 
a equipe etc. Essa organiza-
ção permite criar um passo a 
passo de como essa iniciativa 
será implementada. 

Os 5W são compostos 
das seguintes questões: o 
que, quem, quando, onde e 
porquê. Vamos supor que a 
tarefa é relacionada a gestão 
financeira (o que?), o execu-
tor será o gerente (quem?) 
e ele vai fazer o processo 
no escritório (onde?), já o 
prazo é determinado tendo 
em mente que necessário 
ter um começo, meio e fim 
(quando?) e, por último, é 
preciso ter uma razão para 
fazer essa tarefa (porquê?).

Após concluir os 5 W’s, 
passamos aos 2H’s, que é onde 
será dissecado como esse pro-
cesso será executado e qual 
será o custo dele. Quando se 
fala nisso, o primeiro pensa-
mento que passa pela cabeça 
é relacionado a dinheiro, mas 
não é somente sobre isso, 
na realidade existem outros 
custos que nos impedem de 
realizar determinadas ações. 
Alguns livros relatam, e geral-
mente é verdade, que dois dos 
maiores esforços atualmente 
são o tempo e a atenção.

Esses são artigos de luxo, 
porque as pessoas dificilmente 
dispõem por conta de grande 
concorrência de informação 
nos dias de hoje. Vale lembrar 
também que todas as respon-
sabilidades que são delegadas 
precisam de controle, não se 
trata de fiscalização, mas sim 
acompanhar os processos na in-
tenção de melhorá-los. A quarta 
e última ferramenta chama-se 
PDCA (plan, do, check e action). 

Essa é uma técnica que 
ajuda a gerenciar e comparar 
o planejamento e os resulta-
dos, além de verificar se esses 
estão coerentes com o plano 
proposto e, com isso, deter-
minar qual será a ação realiza-
da. Do contrário, é necessário 
retomar o planejamento para 
saber quais etapas precisam 
ser alteradas. Independen-
temente da ferramenta que 
mais lhe agrada, o primeiro 
passo sempre será estabe-
lecer metas e métodos para 
chegar ao objetivo final. 

Em seguida, é necessário 
treinar e executar o que preci-
sa ser feito, para então checar 
os resultados e as metas alcan-
çadas. Por último vem a ação, 
que pode ou não ser corretiva, 
dependendo dos resultados.

Conhecendo essas fer-
ramentas, é possível fazer 
análises precisas de como 
melhorar os resultados da sua 
empresa, com base em infor-
mações que estão disponíveis 
interna e externamente.

 
(*) - Especialista em gestão de 

negócios para a área da saúde, 
é fundador da SIS Consultoria, 

especializada em desenvolvimento 
e gestão de clínicas (www.

sisconsultoria.net).

Éber Feltrim (*)

Métricas de qualidade no 
atendimento ao cliente: 5 passos 

que ajudam a trilhar esse caminho

Gabriel Cantanhede (*)

Falar sobre métricas de qualidade 
é falar sobre norte. É decidir por 
qual direção deseja-se seguir. 

Mas, para que realmente uma métrica 
de qualidade faça a diferença e ajude a 
estreitar o relacionamento com cliente, 
mais do que saber o que medir é preciso 
ter bastante clara a ideia do porquê 
medir e como analisar cada um desses 
indicadores.

Separei aqui alguns passos importan-
tes que ajudam a trilhar esse caminho.

#1: Entenda o contexto.
Ter claro os objetivos a serem 

atingidos é muito importante. É isso 
o que torna as métricas relevantes.  
Identifique-os e, aí sim, defina quais são 
as informações que poderão ajudar no 
processo de tomada de decisão. Eleja 
qual delas são as mais importantes 
e também quais trazem uma visão 
complementar, que poderia ajudar a 
entender os comportamentos, o que é 
crucial no universo do relacionamento 
com o cliente. 

Alguns segmentos já têm muito bem 
mapeados os indicadores que fazem a 
diferença na jornada do cliente. Por 
exemplo, sabe-se que SLA (nível de 
serviço) é uma métrica de qualidade 
importante para a maior parte dos 
segmentos de mercado. Porém, nem 
sempre o que compõe esse SLA está 
evidente para todos.

#2 Aprofunde o nível de detalha-
mento da informação.

Restringir-se ao quantitativo e não se 
aprofundar no nível de detalhamento é 
um erro comum. Atente-se ao fato de 
que aquele cliente que hoje liga para 
reclamar, é um potencial candidato a 
cancelar o serviço amanhã. Não foque 
apenas na foto e procure ver o filme. 
Este mindset é um passo essencial para 
jornada do cliente.

#3 Olhe sempre todos os lados.
É preciso levar em consideração duas 

abordagens distintas, complementares 

São Paulo, quarta-feira, 02 de setembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

integridade e disponibilidade do dado. 
E o mais importante: esse é um trabalho 
diário e não uma iniciativa pontual!

#5 Transforme os dados em infor-
mação de valor.

Depois de garantir a segurança e a 
integridade das informações que se-
rão amplamente divulgados dentro da 
empresa, chega a hora de  transformar 
dados em informação de valor. Esse é 
um processo que deve ser conduzido 
com muito cuidado, com diversas 
diretrizes e por especialistas em Data 
Science, pois eles conseguem aplicar 
parâmetros, suas análises, auxiliar em 
todo o processo com muita destreza 
combinando a necessidade de negócio 
com a necessidade da operação.

Em suma, quanto mais embutido 
estiver esse conceito de métrica de 
qualidade, mais ele faz sentido em 
um determinado contexto, com um 
propósito específico. As informações 
estão à nossa disposição, e depende 
de nós fazer bom uso delas e torná-las 
úteis para o negócio.

(*) É COO da Meeta Solutions, empresa brasileira 
de tecnologia que provê soluções inovadoras para 
aprimorar o relacionamento das empresas com os 

seus clientes, transformando dados 
em informações de valor.

Hoje em dia muito se fala em mensurar, controlar e pesquisar métricas de qualidade. No entanto, ao 
mesmo tempo em que isso já seja algo embutido no dia a dia do mundo corporativo, muito se define 
e pouco se aproveita. Você deve estar se perguntando, mas como assim?  Vou explicar melhor em qual 
ponto eu gostaria de chegar.

AI/Meeta Solutions

e igualmente importantes: a técnica, 
partindo sempre da informação mais 
granular possível para um universo de 
possibilidades cada vez mais amplo; 
e a específica, que está relacionada 
a mergulhar no negócio e identificar 
os parâmetros e as especificidades da 
empresa. Isso também inclui mapear 
o fluxo, desde o planejamento até o 
faturamento, garantindo que a cadeia 
toda use sempre do mesmo conceito.

Usando novamente o exemplo do 
SLA: os parâmetros utilizados na ope-
ração são os mesmos estabelecidos em 
contrato? A informação disponibilizada 
na origem é confiável e aderente aos 
mesmos parâmetros? A renegociação 
de contrato retroalimenta a cadeia com 
a atualização da nova realidade?

#4 Tenha clara a importância da 
governança.

O maior desafio no contexto da 
criação de uma plataforma de infor-
mações (e suas métricas de qualidade) 
é a governança. Sob a perspectiva de 
negócio, garantir a aderência e a não 
“descaracterização” da informação 
dentro da cadeia. Já do ponto de vista 
técnico, significa garantir uma camada 
de consumo única para toda a cadeia, a 

Gabriel Cantanhede

Preparar o empreendedor para o sucesso. Esse é o negócio de Luiz 
Antonio Titton, CEO da startup NewisCool, ex-incubada e atualmente 
associada ao Membership no Supera Parque de Inovação e Tecnologia 
de Ribeirão Preto. A startup é especializada em ajudar empreendedores 
a identificar o foco de seus negócios, utilizando, para isso, um sistema de 
simulação que permite vivenciar os desafios antes que o empreendedor 
tenha que investir recursos.

A ideia da NewisCool é que o usuário possa simular o negócio antes de 
investir. Para isso, as pessoas interessadas em começar um empreendi-
mento podem acessar a plataforma, onde receberão um passo-a-passo, 
em duas etapas, que irá orientar a concepção e a execução.

“Abrir um negócio é mais do que pedir registro de um Certificado 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Por isso, na primeira etapa, que 
ocorre antes da formalização, o futuro empreendedor é orientado a 
testar até 10 ideias de negócio, uma por vez, até encontrar uma que 
seja realmente perfeita”, explica

De acordo com Titton, esse passo é importante, já que não existe um 
negócio perfeito para todos. “Cada negócio é perfeito para uma pessoa 
individualmente, e só ela terá como descobrir qual é. Nosso passo-a-
-passo ajuda a resolver isso, com pouco ou nenhum gasto, dependendo 
das decisões sobre como vai validar cada etapa”, enfatiza.

Na segunda etapa, será executada a criação do negócio. Segundo 
Titton, isso faz com que a chance de sobrevivência e de sucesso do 
empreendimento aumente significativamente. "Os testes ajudam a 

Startup ensina passo a passo para iniciar um negócio

perceber o caminho do negócio antes que o empreendedor invista os 
recursos", explica.

MÉTODO
Doutor em administração e pós-doutor em contabilidade pela USP, 

Luiz Antonio Titton afirma que o método utilizado pela NewisCool é 
complexo e levou meses até chegar ao produto final. “Investimos dois 
anos na primeira etapa para oferecer esse serviço. Usamos simuladores 
já testados, alguns estão em uso por empresas e universidades desde 
1993 e ainda fazem sucesso entre alunos e professores”, conta.

De acordo com o CEO, além de pessoas físicas, startups de base 
tecnológica incubadas utilizam a plataforma para alcançar o sucesso 
mais rápido. “A quantidade de usuários não para de crescer”, revela.

IDEIA
Titton explica que o desenvolvimento da plataforma se deu após uma 

inquietação sua de como as instituições de ensino ensinam sobre o de-
senvolvimento de um negócio. “Já tínhamos produzido um simulador 
e sistemas de apoio para a decisão de investimentos exclusivamente 
para empresas de grande porte. Optei por utilizar, em 2015, os mesmos 
simuladores para ensinar administração e constatei a dificuldade de 
ensinar a criar e ter sucesso com negócios”, explica.

“Em 2018, resolvi mudar e inovar. Em vez de ensinar, lancei uma 
startup para desenvolver pessoas através do sucesso do seu negócio. 
Criei um passo a passo para quem quer ter sucesso com um negócio, 
com metodologia utilizada pelas melhores universidades”, finaliza.
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