
Segundo pesquisa, cerca de 61% dos 
consumidores afirmam que ser bem aten-
dido é mais importante do que o preço 
ou a qualidade dos produtos. Esse dado 
comprova como o foco no cliente é essen-
cial para o desempenho e crescimento do 
negócio. Apesar desse fator, na teoria, estar 
presente na grande maioria das empresas, 
ainda é pouco colocado em prática por elas. 
Por outro lado, as empresas que apostam 
no atendimento como uma das principais 
estratégias estão ganhando espaço no 
mercado e atraindo novos públicos. Com 
a digitalização, a comunicação e avaliações 
positivas ou negativas se tornaram ainda 
mais fortes e presentes para seu negócio. 
Com o risco da empresa ter sua reputação 
prejudicada como um todo, oferecer um 
atendimento bom, humano e segmentado 
é de extrema importância.

Tendo o atendimento ao cliente com 
um dos principais pilares estratégicos, a 
KingHost, empresa de soluções digitais, 
apresenta aprendizados e orientações 
para ajudar sua empresa a ter mais atenção 
e zelo ao se tratar dos clientes.

Um dos pontos mais importantes que 
devem ser considerados é em relação a 
como oferecer a melhor experiência du-
rante o atendimento aos clientes. Cada 
cliente tem expectativas diferentes e 
únicas, contudo uma específica é comum 
a todos: a de querer ser encarado como 
importante e exclusivo.

Foco no cliente: como as empresas podem se preparar 
para buscar por excelência nessa jornada

porque imprevistos não têm hora 
marcada para acontecer. Precisamos 
oferecer essa disponibilidade 24h por 
dia para quando precisarem do nosso 
suporte", completa. Quanto mais você 
focar na resolução da necessidade dele, 
de forma simples e acessível, você terá 
mais chances de atrair novos usuários, 
já que estará conseguindo se comunicar 
com ainda mais pessoas.

Além dessas questões, muitas em-
presas deixam de oferecer uma escuta 
ativa. Todas as pessoas gostam de falar, 
demonstrar opiniões, críticas e elogios, e 
por que não fazer isso para seus clientes? 
Escuta ativa além da união das outras 
coisas ditas, como simplicidade e dispo-
nibilidade. As empresas precisam efeti-
vamente ouvir quando eles entram em 
contato, além de ser uma oportunidade 
para rever os processos, os produtos e 
a comunicação.

"Vejo que muitas vezes separam empre-
sas, mercados, consumidores e esquecem 
que todos esses segmentos são formados 
por pessoas e que existem relações entre 
esses grupos. Como consequência, aca-
bam em interações muitas vezes frias e 
distantes. Felizmente a sociedade tem 
cada vez mais caminhando para relações 
mais humanizadas, aumentando nossas 
conexões e focando em um pensamen-
to mais positivo e humano", conclui a 
executiva.

"A pior coisa para um consumidor é quan-
do ele entra em contato e a empresa o trata 
apenas como mais um número, não o escuta 
e nem se atenta às suas necessidades. Ou 
ainda, quando o atendente acaba passan-
do respostas automáticas, padrão e não 
respeita a particularidade nem demonstra 
empatia", conta Priscila Karolczak, gerente 
de atendimento da KingHost. Sempre vale 
reforçar que ainda que a empresa não possa, 
naquele momento, fornecer o que ele está 
solicitando no momento do atendimento, é 
muito importante avaliar e oferecer, dentro 
das possibilidades disponíveis, aquela que 
mais se aproxime com o que necessita. 
"A dica é: utilizar o lado analítico para se 
conectar empaticamente com o cliente", 
explica Karolczak.

A empresa deve apresentar o seu diferen-
cial, os motivos pelos quais ela é escolhida e 
não a concorrência, e o principal diferencial 
é a simplicidade. Com a digitalização acele-
rada que tivemos nos últimos tempos, mui-
tas pessoas passaram a lidar com o digital. 
Por isso é importante focar na simplicidade 
para passar a mensagem e auxiliar essas 
pessoas, tendo uma comunicação acessível, 
seja com palavras, na interface do produto, 
na tela de orientações, ou em mostrar o es-
sencial para atender a necessidade daquele 
caso específico.

Outro ponto importante é o suporte. 
"Disponibilidade é algo extremamente 
essencial quando falamos em suporte, 
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Inteligência artificial ajuda a 
proteger elefantes

A inteligência artificial e os satélites têm sido cada vez mais utilizados para monitorar crises climáticas e 
ambientais. Agora, pesquisadores decidiram utilizar essas tecnologias para mapear elefantes, num esforço para 
proteção de populações ameaçadas.

OpiniãO
Falta de segurança de 

dados pode causar danos 
financeiros e judiciais 

Uma nova tempestade 
se aproxima para as 
empresas ao lidar com 
ataques cibernéticos.

E, com ela, mudanças 
na perspectiva de 
como agir diante dos 

cuidados e consequências 
de um vazamento de in-
formações. Recentemente, 
uma pesquisa mundial feita 
pela Allianz Global Corpora-
te & Specialty revelou que 
dos 59 executivos entre-
vistados, 47% afirmam que 
ameaças cibernéticas são 
a principal preocupação 
atualmente, ultrapassando 
os 29% que veem a pan-
demia como o maior risco 
deste ano. 

Os danos dos ciberataques 
ainda são inimagináveis aos 
olhos de muitos empresá-
rios que poderão enfrentar 
uma grande batalha com 
ações judiciais, além de 
imensuráveis perdas como 
queda nas ações, reputação 
e credibilidade dos negócios 
e um grande prejuízo finan-
ceiro, muitas vezes, tendo 
que arcar com o valor da 
extorsão estabelecido pelos 
hackers. Afinal, um ataque 
bem desenvolvido estuda a 
empresa, a capacidade de 
pagamento quanto às ex-
torsões, os recursos, fluxo 
financeiro e ativos. 

Os criminosos ameaçam 
as empresas que não pagam 
suas extorsões, como uma 
forma de instigar o medo nos 
empresários e suas conse-
quências para os próximos 
ataques. Quanto mais danos 
eles causam, maior será o 
valor da extorsão. Para o 
cibercriminoso profissional, 
mesmo sendo algo ilegal 
e ele estando ciente de 
tamanho crime, isso é uma 
perspectiva de negócio. 

Por outro lado, profis-
sionais jurídicos não têm 
somente auxiliado as em-
presas a compreenderem 
e se adequarem à LGPD, 
que já está em vigor, mas 
começará a aplicar multas 
no segundo semestre. Eles 
também estão na linha de 
frente atendendo às víti-
mas que possuem o direito 
de serem ressarcidas ao 
terem seus dados expos-
tos, entrando com ações 
judiciais coletivas contra as 
corporações. 

Exemplo de um desses ca-
sos é o da companhia aérea 
British Airways, que estava 
processando uma quantida-
de significativa de informa-
ções pessoais sem medidas 
de segurança adequadas à 
lei, resultando num ataque 
com a violação de dados de 
mais de 400 mil passageiros 
e uma multa de 183 milhões 
de libras esterlinas (US$ 237 
milhões). 

Desse total de vítimas, 
advogados estão estudando 
pedir uma indenização para 
16 mil pessoas no valor de 
2,2 mil libras cada, totali-
zando mais de 35 milhões 
de libras - caso fácil a ser 
vencido porque o vaza-
mento já foi comprovado e 

a empresa penalizada pelo 
comportamento. 

Isso mostra que a nova 
modalidade dos cibercrimi-
nosos, já há algum tempo, 
é publicar as informações 
extraídas. Assim, a compa-
nhia tem um impasse. Se 
não ceder às chantagens ou 
extorsões, tem seus dados 
publicados e pode ter que 
arcar com a indenização 
das vítimas, com valores 
exorbitantes. Obviamente, 
além das multas que os 
governos aplicam por não 
fornecerem uma proteção 
mais adequada e eficaz. 

O que quero ressaltar é 
que os prejuízos chegam por 
vários caminhos e não estão 
sendo vistos - o que é uma 
lástima porque as empresas 
não entendem que o uso ou 
tratamento adequado dos 
dados é o que vai ajudar no 
crescimento do negócio. 
Infelizmente, o Brasil tam-
bém possui uma estrutura 
deficitária de profissionais 
preparados para enfrentar 
essa situação da noite para 
o dia. 

Há muito a se pensar e 
antes de se programar para 
pagar uma extorsão ou recu-
sar e enfrentar os riscos de 
ações judiciais em conjun-
to, multas e outras perdas 
financeiras. Estamos vendo 
somente a "ponta do ice-
berg" porque os estudos dos 
advogados serão divididos 
entre aqueles que defendem 
as empresas e aqueles que 
defendem as vítimas como 
um grupo. É preciso agir 
imediatamente sem esperar 
até agosto, quando iniciará 
a aplicação das multas da 
LGPD, para ter uma mu-
dança de comportamento 
sobre o assunto. 

Encurtar a distância e 
diminuir a comunicação 
entre diretor de informa-
ções (CIO), diretor de 
tecnologia (CTO) e diretor 
de segurança da informa-
ção (CISO) com o CEO 
é o primeiro passo. Sob 
nenhum pretexto se deve 
ter medo ou fingir que não 
há riscos. É preciso estar 
preparado, protegendo, da 
melhor maneira possível, as 
"joias da coroa" ou as partes 
mais sensíveis do negócio e 
da estrutura, fortalecendo 
as defesas com base nas 
vulnerabilidades e riscos de 
cada entidade. 

Lembre-se, se os dados 
ou processos da empresa 
forem digitalizados, ela já 
está no jogo. Os ciberata-
ques a companhias brasi-
leiras aumentaram de forma 
exorbitante nos últimos seis 
meses. Por isso, elas não 
devem, de maneira algu-
ma, negligenciar os riscos 
que correm. A prevenção 
e o preparo podem, em um 
primeiro momento, parecer 
caras, mas a reparação dos 
danos pode ser incalculável. 

A mudança e o avanço 
tecnológico são inevitáveis, 
crescer é opcional. 

(*) - É especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil. 

Augusto Schmoisman (*)

Pexels

Outra vantagem é o fato de que a téc-
nica não requer a presença de humanos 
no solo. Assim, além de garantir a segu-
rança de profissionais, os animais não 
são perturbados durante a coleta dos 
dados. Em relação à logística, também as 
coisas ficam mais fáceis, considerando 
que muitas áreas são inacessíveis ou 
requerem autorizações para ingresso.

Os pesquisadores já falam em usar 
essas tecnologias para impedir a caça 
ilegal. Outros grupos conservacionistas 
também já demonstraram interesse em 
utilizá-las – é mais uma aplicação de 
inteligência artificial em causas nobres.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

cia dos esforços de conservação para 
proteger espécies ameaçadas, como é 
o caso dos elefantes africanos.

O método mais utilizado atualmente 
para realizar essas contagens usa obser-
vações a partir de aviões, o que envolve 
altos custos e desafios de logística, além 
de erros gerados por baixa visibilidade. 
Assim, falhas na contagem podem levar 
à tomada de decisões equivocadas.

Já os satélites da Maxar, conseguem 
coletar imagens que cobrem até cinco 
mil quilômetros quadrados em uma 
única passagem e em apenas alguns 
minutos. Isso elimina o risco de con-
tagens duplicadas, além de possibilitar 
que novas imagens sejam coletadas em 
um curto intervalo de tempo.

Vivaldo José Breternitz (*)

Um estudo foi conduzido por cien-
tistas das universidades de Bath 
e Oxford, ambas no Reino Unido, 

visando contar elefantes africanos uti-
lizando   imagens obtidas pelo satélite 
WorldView-3, da empresa americana 
Maxar Technologies.

A contagem dos animais foi feita com 
o uso de deep learning, uma técnica 
de inteligência artificial, que analisou 
imagens capturadas pelo satélite, 
permitindo que os resultados fossem 
obtidos em apenas algumas horas, ao 
invés de meses, o tempo que seria gasto 
caso humanos contassem manualmente 
os animais. Para treinar os algoritmos 
utilizados, os pesquisadores alimen-
taram uma rede neural convolucional 
(convolutional neural network -    CNN)  
com um conjunto de dados de mais de 
mil elefantes sul-africanos.

Para testar a eficiência da tecnolo-
gia, os resultados foram comparados 
com amostras de análises feitas por 
humanos, concluindo-se que a preci-
são da CNN em áreas heterogêneas 
foi de 0.78, enquanto que a detecção 
humana foi de 0.77. No caso das áreas 
homogêneas, o CNN marcou 0.73, e 
os humanos, 0.80. Ou seja, a precisão 
do sistema foi muito semelhante à 
capacidade humana.

Os pesquisadores explicam que existe 
uma série de benefícios no uso dessas 
tecnologias, ressaltando-se a importân-
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ADP lança novo portal

@A ADP, líder global em soluções de gerenciamento de folha de 
pagamento, acaba de lançar seu novo portal que, além de trazer 

uma navegação mais clara e intuitiva, permite que os visitantes tenham 
acesso, em poucos cliques, a todas as soluções da companhia. O portal 
torna, também, mais simples a consulta às pesquisas e estudos que são 
elaborados, periodicamente, pela ADP Research Institute. “O novo portal 
possui um alinhamento global, permitindo que as empresas tenham acesso 
ao mesmo padrão de disposição das informações, independentemente 
do país do qual está acessando”, explica Stuart Edwards, senior director 
global Digital & Demand Marketing da ADP. “Somos uma empresa que 
está presente em mais de 140 países, por isso, com o novo portal, o nosso 
objetivo é assegurar que todas as empresas encontrem as informações 
que precisam, de forma rápida e prática, não importando o local onde 
estejam”, complementa (https://www.adp.com.br).

Franquias Ceofood e Ceopag anunciam 
fusão para ampliar as soluções

@As redes de franquias Ceofood, aplicativo de delivery de tudo, e 
Ceopag, fintech de meios eletrônicos de pagamentos inteligentes, 

passam a ser uma única operação em 2021. As marcas foram fundadas 
pelo empreendedor Kawel Lotti, que conta que a novidade também 
incorpora o seu mais novo produto, o banco digital CeopagBank. 
"Após uma ampla avaliação do cenário brasileiro que cresceu muito 
em 2020, mesmo diante de uma pandemia, e com grandes expec-
tativas de crescimento ainda maior para os três segmentos em que 
atuamos: delivery, meios de pagamentos e banco digital, decidimos 
unificar as empresas, investir em tecnologia, novas contratações 
para equipe, aumentar nossa capilaridade, e Governança Corporativa 
para que possamos encantar nossos clientes entregando uma solução 
completa", revelou.


