
A estrela brilhante
Há muito tempo 
a humanidade 
se esmera em 
exterminar o próprio 
futuro, a começar 
pela destruição da 
natureza

Quase oito bilhões 
de seres humanos 
estão sintonizados 

de forma errada perante as 
leis da natureza ou da Cria-
ção. Aumenta a turbulência 
porque as consequências 
estão pipocando por todos 
os lados, na vida de cada um, 
nas famílias, nas empresas 
e nos países agravando a 
situação geral. Acelera-se 
a decadência humana. O 
século 20, com suas guerras 
sangrentas, foi um tempo 
em que ainda havia previ-
sibilidade. 

Os seres humanos pla-
nejavam e seus objetivos 
iam sendo alcançados sem 
grandes embaraços. É la-
mentável que grande parte 
desses planos não visavam 
o bem geral e o progresso 
real. Tudo caminhava para 
que a reciprocidade natural 
da Criação passasse a se 
manifestar de forma mais 
rápida. Surgiu o conceito 
VUCA, sigla em inglês 
significando as aceleradas 
transformações: Volatility 
(volatilidade), Uncertainty 
(incerteza), Complexity 
(complexidade) e Ambigui-
ty (ambiguidade).

Essa nova interpretação 
da realidade mostra a ace-
leração das consequências 
decorrentes das resoluções 
tomadas que até então se 
processavam mais lenta-
mente, mas que hoje têm 
eclosão. As resoluções são 
as sementes que logo pro-
duzem os frutos, bons ou 
maus, conforme o querer 
envolvido. Tudo se agrava 
com a falta de responsa-
bilidade de homens e mu-
lheres em seu querer e em 
suas resoluções. É preciso 
uma nova sintonização, o 
fortalecimento da vontade 
de melhorar as condições 
gerais de vida e de aprimo-
ramento.

A humanidade está com o 
foco voltado para a vacina 
como o meio para a inter-
rupção da continuação e 
evolução da pandemia de 
forma que tudo possa vol-
tar a ser como era antes do 
alastramento da Covid-19. A 
cada dia surgem novas infor-
mações impactantes como 
a da mutação do vírus que 
está ocorrendo na Inglater-
ra. Já que está difícil a volta 
ao velho normal é preciso 
pensar em alternativas para 
que a vida prossiga afastada 
da indolência espiritual. 

Ficar parado esperando 
quebrará a cadeia da eco-
nomia, fazendo-a parar. Não 
podemos parar de produzir 
pão, de educar as crianças 
e de seguir em frente com 
todos os cuidados neces-
sários. Quando a estrela 
da promessa brilhou sobre 
Belém, a Luz deveria ter 
se firmado na Terra. As 
trevas dominavam os seres 

humanos levando-os a se 
rebaixar cada vez mais. O 
Criador, a Luz, enviou o Seu 
filho encarnado em Jesus 
para desobstruir o canal 
encoberto pelas trevas. 

A humanidade recebeu 
Jesus com hostilidade, mas 
o canal da Luz ficou aber-
to, dando forças aos seres 
humanos que procuram a 
Luz da Verdade com sin-
ceridade.

No Brasil, nota-se algu-
ma melhora e tentativa 
de mudar ou atenuar o 
comportamento corrupto 
que nas últimas décadas 
se generalizou entre os 
poderes. A democracia 
brasileira vai mal devido às 
manipulações dos políticos 
astutos que só se lembram 
dos eleitores que moram em 
regiões precárias na época 
das eleições, oferecendo 
cerveja e churrasco para 
conseguirem seus votos. 

Falta interesse para elevar 
o nível geral da população, o 
que torna inevitável a deca-
dência do país. Fornecemos 
matéria-prima e alimentos, 
adquirindo os importados 
com dólar artificialmente 
barato, enquanto a indústria 
submerge. Permanecemos 
sem autossuficiência finan-
ceira. Estamos enfrentando 
uma grande crise moral. 
Chegamos ao limite da 
desfaçatez na exploração 
dos recursos naturais e fi-
nanceiros do país. Qual seria 
a fórmula para evitar uma 
decadência ainda maior? 

Que o digam nossos ilus-
tres políticos. Temos 513 
deputados federais, mais 
senadores, mais deputados 
estaduais, vereadores, pre-
feitos, governadores, juízes, 
todos bem qualificados. 
Que espécie de Brasil eles 
querem para a população? 
A história está num vai e 
vem. Veio o neoliberalismo 
pregando o estado mínimo 
e privatizações, afinal os 
Estados tinham dívidas a 
pagar. 

Hoje muito se fala em 
governo mundial em subs-
tituição aos políticos cor-
ruptos; em padronização 
do consumo e do compor-
tamento cerceando as indi-
vidualidades e liberdades. 
Falta fortalecer nos jovens 
a vontade de construir um 
mundo decente. A essência 
do ser humano, que vem 
sendo erodida há séculos, 
poderá ser extinta total-
mente. A alma, já indolente, 
vai ficando cada vez com 
menos espaço para atuar. 

Necessitamos de líderes 
empenhados no benefi-
ciamento do planeta e no 
aprimoramento da nossa 
espécie que deveria ser res-
ponsável pela humanização 
da tecnologia, mas que em 
vez disso está se tornando 
mecânica, com pouca inspi-
ração e nenhuma intuição. 
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O produto também funciona de 
forma autônoma, sem a necessidade 

de conexão com a internet.

A quarta revolução industrial, cha-
mada de Indústria 4.0, ganha um forte 
aliado para a gestão das máquinas, em 
tempo real, permitindo que possam 
se comunicar com qualquer software 
de gestão ou aparelho celular, através 
do Horímetro WI-FI. O produto, que é 
inédito no mundo, está causando for-
te interesse das indústrias nacionais, 
pois elimina vários entraves na gestão 
da produção, principalmente com a 
integração dos tempos e paradas de 
trabalho junto aos sistemas de gestão. 

O aparelho já foi registrado no 
Instituto Nacional da Propriedade 
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Oferecer qualidade no atendimento é uma forma 
de encantar os clientes.

Annelise Beltrão (*)

Depois do turbilhão 
de emoções vividos 
nos últimos meses, o 

mundo não vai voltar a ser 
mais o mesmo. O compor-
tamento do cliente mudou 
juntamente com as proje-
ções dele para o futuro. 

Dessa forma, a comu-
nicação passou a ser a 
ferramenta mais poderosa 
para ajudar as empresas a 
se relacionarem com seus 
cliente nesse novo cenário. E 
para que essa comunicação 
seja realmente eficaz, tão 
importante quanto falar é 
saber ouvir e compreender 
o outro. No entanto, estatís-
ticas apontam que 70% dos 
clientes que não retornam 
aos estabelecimentos para 
uma segunda experiência 
alegam que o motivo foi 
o mau atendimento. E os 
clientes que retornam, não 
são valorizados. 

Pelas pesquisas, apenas 
2% dos clientes que voltam 
a comprar recebem algum 
tipo de bonificação ou cor-
tesia. Ao contrário do que 
muitos pensam, o Brasil não 
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Saber encantar um cliente é o 
novo diferencial nos negócios
Diante de um novo comportamento provocado pela pandemia, a comunicação baseada na emoção e na 
empatia é a forma mais eficaz de promover o melhor atendimento e encantar o cliente

humanização da marca e 
do atendimento, para que 
consiga se aproximar ainda 
mais do seu cliente. Todos 
nós temos capacidade para 
encantar, mas é preciso 
sair do modo automático 
pelo qual percebemos o 
mundo. Se comprometa 
com a felicidade do seu 
cliente e com a felicidade 
da sua equipe. 

Escute, pondere, avalie, 
pesquise outras histórias 
semelhantes e não deixe 
de lado histórias muito di-
ferentes da sua. Inspire-se 
em bons exemplos e comece 
agora.

Por fim, destaco no e-book 
“100 dicas de Encantamento 
para aplicar no seu Negócio” 
que o Encantamento não 
tem uma fórmula mágica, 
mas ele nasce e se desenvol-
ve naqueles que se dispõem 
a olhar com generosidade 
para si mesmo, para a equi-
pe e para o cliente. Para 
baixar o e-book acesse: 
(https://go.hotmart.com/
B44481651D).

(*) - É jornalista, especialista 
em marketing estratégico e de 

relacionamento.

é o país mais simpático do 
mundo, ficando em 15° lugar 
em uma pesquisa realizada 
sobre bom atendimento. A 
emoção interfere de forma 
decisiva na qualidade e na 
assertividade da comunica-
ção, aumentando o seu po-
tencial, auxiliando a empresa 
a diminuir conflitos e a achar 
o equilíbrio ideal na arte de 
se relacionar. 

Oferecer qualidade no 
atendimento é uma forma 
de encantar os clientes. Cada 
vez mais, especialmente 
agora nesse novo cenário 
que estamos vivendo, é pre-

ciso ter empatia, olhar com 
atenção, se colocar no lugar 
do outro para entender onde 
seu produto ou serviço pode 
se encaixar na vida daquela 
pessoa ou daquele grupo de 
pessoas. Encantar não é ven-
der, mas saber surpreender. 
Para encantar, é preciso ter 
disposição para perceber, 
sentir e se conectar com o 
outro. 

Na era da inteligência 
artificial, é extremamen-
te importante a empresa 
investir no digital, usar 
e abusar da tecnologia, 
mas não deixar de lado a 

(*) Ronaldo Nuzzi

A palavra Consumer Experience está na moda, quase 
como um mantra. Mas o que significa esse conceito? 
Simples de dizer: atender o cliente com o que ele deseja, 
no momento que precisa e da forma como espera ser 
atendido. Difícil de realizar: a maioria das pessoas busca 
atendimentos personalizados e se satisfazem com coisas 
diferentes. O conceito ganhou bastante exposição com o 
advento do Marketing Digital. 

Para valer a pena o investimento na internet, temos de 
saber quem é a “persona” com quem estamos interagindo. 
Sem isso, o custo de uma campanha se torna astronômico. 
Mas o conceito existe desde sempre: “Quem é o seu cliente  
e como satisfazê-lo?”. Uma empresa de serviços nunca terá 
uma segunda chance para uma primeira boa impressão. 
Se não gostamos de um detalhe do atendimento, logo a 
classificamos de ruim. Mas nem todas se prepararam para 
esse novo mundo de “bom” ou “ruim” na era digital. 

Tente entrar, por exemplo, em um site de e-commerce  
para mudar uma reserva ou alterar uma compra online. 
Em geral você acaba em uma ligação telefônica muitas 
vezes com atendentes mal preparados. As empresas, 
sem exceção, precisam testar 100% os seus serviços de 
atendimento. Se existe um site, tem que ser feito para 
funcionar corretamente. Diversas plataformas online têm 
sido desenvolvidas por analistas de sistemas e muitas 
vezes por um único programador. Não há controle da 
qualidade das informações inseridas e da interação com 
o usuário. 

Recentemente, precisei alterar em um site uma passagem 
aérea. Fui direcionado para uma fila virtual onde seria o 
174º. Que experiência do cliente resiste a isso? Qual a 
sensação de saber que há 174 pessoas na sua frente? É 
para que o cliente desista? Por que não informar o tempo 
de espera com opção de retorno de ligação? Ou colocar um 
relógio que fosse reduzindo o tempo? Tudo isso me acal-
maria, mantendo-me conectado à espera do atendimento. 

As empresas investem muito em marketing institucional 
e esquecem de alocar recursos no “acompanhamento da 
experiência do cliente”. Ou seja, colocar um especialista 
para verificar os processos e entender o que poderia dar 
errado, virtual ou presencialmente, criando alternativas 
quando isso ocorresse. A Lei de Murphy é uma das cer-
tezas da vida: sempre vai dar alguma coisa errada e será 
no pior momento possível. 

No processo de atendimento sempre há a possibilidade 
de respostas insatisfatórias para o que o cliente precisa 

Para valer a pena o investimento na internet temos de saber 
quem é a “persona” com quem estamos interagindo.
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Consumer Experience: 
sem entender não dá para atender

ou deseja. Se sabemos disso, por que não desenvolver 
processos para amparar o cliente quando algo de errado 
acontece? É fundamental que esse trabalho de identifi-
cação da qualidade do serviço prestado seja feito por um 
profissional especialista e independente. O objetivo não 
é justificar motivos pelos quais as coisas não funcionam 
mas fazer uma auditoria nos processos para entender se 
a forma como o serviço foi concebido atende às expec-
tativas dos clientes. Caso não atenda às demandas, que  
essa avaliação aponte soluções. 

Nesse sentido, um serviço que é muito popular fora 
do Brasil, e está ganhando corpo no País, é o do ‘Cliente 
Oculto’. É uma simulação de compra, por um profissional, 
que identificará se todas as fases que foram desenhadas 
para a execução do atendimento ao cliente estão sendo 
seguidas e de que forma. Quanto mais natural for a simula-
ção, melhor o resultado da análise do trabalho. Já existem 
plataformas tecnológicas que permitem a comparação das 
análises de fases de processos de compra com os serviços 
realizados pela rede. É possível em um site acompanhar a 
experiência do cliente nos serviços ofertados pela empresa, 
identificando como melhorar todas as fases.  

Para atender, é preciso se colocar constantemente no 
lugar do cliente. Vivenciar suas possíveis frustrações e 
projetar as mais difíceis tormentas. O tal bordão de vestir 
a camisa não pode ser algo apenas de discurso protocolar. 
É preciso que gestores implantem nas empresas a verda-
deira essência do Consumer Experience: entregue a seus 
clientes aquilo que você adoraria receber e teria imensa 
satisfação em elogiar. 

(*) - Consultor com mais de 30 anos de experiência em consultoria empresarial. 
OPM pela Harvard Business School, CEO da Thompson Management Horizons, 

é líder em projetos de redes de distribuição para a indústria 
automobilística (www.tmh.com.br).

Produto permite que máquinas enviem e-mails e alertas
Industrial (INPI), concedendo 
exclusividade de invenção e pro-
dução à Rede Industrial. De acordo 
com o diretor da Rede Industrial, 
Abrahão Lima, o Horímetro WI-FI 
é uma ferramenta moderna e de 
transmissão de dados que contro-
la o tempo de funcionamento ou 
trabalho de máquinas, veículos, 
processos e serviços, de qualquer 
lugar do mundo. 

“Ele tem recursos de envio progra-
mado de e-mails ou de arquivos por 
FTP, informando, automaticamente, 
e de forma programada, o momento 

para a execução de manutenção pre-
ventiva. O Horímetro WI-FI monitora 
o acúmulo de horas trabalhadas ou 
não trabalhadas, pela máquina ou 
pelo processo, o que torna a gestão 
muito mais dinâmica e confiável, 
possibilitando inúmeras tomadas 
de decisão em tempo real”, explica. 

Segundo Lima, o produto também 
funciona totalmente de forma autô-
noma, sem a necessidade de cone-
xão com a internet. “A transmissão 
ou envio dos dados ocorre através 
de Wi-Fi, de forma programada ou 
quando houver sinal disponível, 

porém, seu funcionamento pode 
ser 100% off-line, e não há risco de 
perda de dados caso não haja uma 
conexão, pois os dados são gravados 
na memória interna do aparelho”. 

O diretor da empresa reforça que 
seu acionamento é 100% automático 
e que seu uso é ideal para registro de 
horas trabalhadas em veículos, empi-
lhadeiras, compressores, geradores, 
pontes rolantes, gruas e guindastes, 
fornos, entre outras máquinas. O 
aparelho já está disponível no mer-
cado nacional através do site (www.
horimetro.com.br).


