
Como o atendimento 
presencial pode fazer 

a diferença

Como consumidores, 
sabemos a 
importância e o 
valor que damos 
para uma empresa 
que oferece um bom 
atendimento

Ter uma experiên-
cia positiva muda o 
nosso pensamento 

sobre aquela determinada 
marca. Além disso, um ser-
viço personalizado é o que 
diferencia o seu negócio da 
concorrência e mantém os 
clientes fiéis e felizes. Seu 
empreendimento pode ser-
vir vários tipos de pessoas, 
mas todas elas, apesar de 
diferentes, possuem um de-
sejo em comum: se sentirem 
especiais. 

Atender de forma cus-
tomizada é adaptar a lin-
guagem, o tratamento e as 
ações da sua organização 
para entregar as melhores 
soluções para os clientes. 
Quando alguém entra em 
contato com a sua empresa, 
esse primeiro diálogo tem 
que ser excepcional para ga-
rantir a fidelidade. Sempre 
escute o que o consumidor 
tem a dizer, mas mais que 
isso: se atente aos detalhes. 

O primeiro passo para 
uma comunicação mais 
singular é desenvolver uma 
linguagem humanizada e 
individual. Seu cliente não 
quer ser tratado apenas 
como mais um. Ele quer 
sentir que você está falan-
do especialmente com ele 
- e não de forma genérica. 
Muito além de respeito e 
educação, é necessário ser 
empático. Lembre-se que 
você também compra mer-
cadorias e serviços por aí e 
que não gosta de ser tratado 
com indiferença. 

Outra dica é oferecer 
um retorno imediato. O 

consumidor pode contatar 
a empresa por diversos 
motivos e por isso é impor-
tante oferecer um retorno 
rápido. Também vale a pena 
ressaltar que dúvidas, pro-
blemas e feedbacks não são 
sempre os mesmos, então é 
fundamental orientar a sua 
equipe sobre como lidar em 
cada situação. 

O terceiro ponto é manter 
um histórico dos clientes 
ativo. Uma ótima ideia para 
promover um atendimen-
to personalizado em sua 
empresa é armazenar as 
informações de forma orga-
nizada e acessível. Comece 
implantando essa ação pelo 
cadastro do usuário. Esses 
dados vão te ajudar a enten-
der os perfis demográficos 
do seu público. 

Em seguida, registre todo 
o seu relacionamento com 
ele, como a quantidade de 
contatos feitos e os moti-
vos, produtos comprados 
e feedbacks. Com essas 
informações fica mais fácil 
usar as interações como 
referência para personalizar 
o atendimento. Por último, 
mas não menos importante, 
passe confiança aos seus 
clientes. Perder credibili-
dade por algo que não pode 
cumprir pode prejudicar o 
seu negócio. 

Por este motivo, é impor-
tante que a comunicação 
seja transparente não só 
no momento da venda do 
produto, mas também do 
atendimento. Faça questão 
de ser realista e ofereça 
somente aquilo que pode 
entregar. Assim, sua em-
presa cumprirá o princípio 
essencial que é promover 
um relacionamento seguro. 
Isso trará benefícios para 
ambos os lados. Boa sorte! 

(*) - É CEO e cofundador da Auvo, 
startup que oferece um sistema 

de gestão para empresas que 
possuem equipes ou técnicos 

externos (https://www.auvo.com/).
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O Índice de Confiança 
do Empresário Industrial 
(ICEI) mostrou queda nos 
30 setores da indústria con-
siderados pela pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) entre feve-
reiro e março. A confiança 
também é menor do que era 
há um ano em 29 setores, 
apenas a Metalurgia está 
mais confiante do em março 
de 2020. Em sete deles, o 
indicador ficou abaixo dos 
50 pontos, a linha divisória 
entre a falta de confiança e 
confiança. É a primeira vez 
em oito meses que há setores 
sem confiança. 

Os setores sem confiança 
são: Bebidas; Produtos de 
limpeza, perfumaria e higie-
ne pessoal; Celulose e papel; 
Calçados; Couros e artefatos; 
Móveis e Obras de Infraes-
trutura. Na variação mensal, 
Bebidas e Celulose e papel 
apresentaram as maiores 
quedas de confiança, com 

recuo de 10,3 pontos e 10,9 
pontos respectivamente. O 
presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, explica que 
a queda da confiança ocorreu 
em função do recrudescimen-
to da pandemia, que paralisou 
novamente a economia. A falta 
e o alto custo de parte dos in-
sumos e das matérias-primas 
também tem pressionado o 
empresário.

“À medida em que a va-
cinação for avançando, as 
incertezas econômicas, polí-
ticas e sociais relacionadas à 
pandemia vão se dissipar. Uma 
vez afastado o risco da doença, 
as pessoas e as empresas se 
sentirão mais seguras para 
retomar plenamente suas 
atividades”, afirma Robson. 
E completa: “O retorno da 
confiança vai acelerar a recu-
peração das perdas deixadas 
por essa que é uma das mais 
graves crises sanitária e 
econômica enfrentadas pela 
humanidade” (AI/CNI).

O mercado “enxerga” positivamente quando a empresa tem uma 
estrutura formal de conselho.

Marcos Sardas (*)

Essa evolução está 
ligada à preocupação 
crescente por estabe-

lecer critérios de governança 
e boas práticas, exigências 
estas cada vez mais neces-
sárias, na preservação dos 
valores e cultura de um 
empreendimento. 

Na realidade do mercado 
brasileiro, no qual apro-
ximadamente 75% dos 
negócios são formados e 
conduzidos por famílias, 
a preocupação com a con-
tinuidade do negócio, e a 
busca em deixar estruturas 
saudáveis e sustentáveis 
para as próximas gerações 
tem contribuído de forma 
importante para estas mu-
danças. 

Na formação dos con-
selhos, a inclusão de con-
selheiros independentes, 
que trazem consigo expe-
riências profissionais ricas 
e específicas, entra neste 

Oito motivos relevantes para ter 
um conselho na sua empresa

A demanda pela implementação de conselhos dentro de uma empresa tem aumentado de forma 
significativa, mesmo tratando-se de empresas médias ou pequenas

e a transparência.
 4) Avaliação dos investi-

mentos e dos riscos da 
operação.

 5) Acompanhar o desem-
penho da operação e a 
cobrança dos resulta-
dos.

 6) Promover e estimular 
a criatividade e a ino-
vação tecnológica.

 7) Preservar e estimular 
as boas práticas de 
Governança.

 8) Acompanhar a saúde 
financeira e a sua boa 
condução. 

O mercado “enxerga” posi-
tivamente, quando a empre-
sa tem uma estrutura formal 
de conselho, com membros 
independentes contribuindo 
adicionalmente à família 
para a solidez e garantia 
da preservação do negócio. 
Qual é a sua realidade? 

(*) - É Conselheiro de empresas 
e sócio diretor da Exxe Consultoria 

Empresarial.
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cenário como uma proposta 
interessante de oxigenação 
da estrutura e do ambiente 
vigente.

Alguns motivos relevantes:
 1) Visão externa e isenta 

ajuda no diagnóstico 
e solução de confli-
tos internos (muitas 
vezes entre os familia-
res), que influenciam 
de forma direta nos 

resultados da empre-
sa. 

 2) Aportar visão estraté-
gica de médio e longo 
prazo, com a finalidade 
de buscar o crescimen-
to e perenidade da 
empresa.  

 3) Participação na esco-
lha do CEO e do corpo 
diretivo buscando va-
lorizar a meritocracia 

Confiança cai nos 30 setores 
industriais pesquisados pela CNI

Com a pandemia, muitas relações de trabalho mu-
daram e certas profissões acabaram migrando para 
o modelo home office. De acordo com uma pesquisa 
realizada pelo site de banco de vagas e currículos 
online Vagas.com, as ofertas de emprego na modali-
dade cresceram 309% no último ano, principalmente 
nos setores de tecnologia, vendas, recursos humanos, 
marketing e administrativo. 

O site Revelo também constatou o aumento do 
trabalho remoto dentro de sua base de dados, com 
crescimento de 20% de contratações fora do eixo Rio 
e São Paulo.  Almir da Silva Cerqueira, que mora em 
Conceição do Coité, cidade com cerca de 67 mil habi-
tantes a 100km de Feira de Santana, na Bahia, viu a 
vida mudar durante a pandemia. Designer em formação, 
com experiência diversas agências de publicidade da 
região, foi demitido por corte de gastos. Foi quando 
cadastrou o currículo em sites de vagas e começou a 
participar de processos seletivos online em empresas 
de outros estados. 

Conheceu a ODW, agência paulistana de comunicação 
digital e conteúdo, passou pelo processo seletivo e con-
seguiu o emprego. “A remuneração é muito diferente 
daqui da minha cidade para os grandes centros. Chega 
ao ponto de o salário de um mês que recebo agora ser o 
mesmo que o de quatro meses em uma agência daqui. 
Além disso, também tem outras vantagens como a va-
lorização, abertura de opiniões, liberdade de horários, 
flexibilidade; são coisas que tenho agora e me ajudam no 
meu crescimento pessoal e profissional”, conta o agora 
diretor de arte. 

A ideia de abrir vagas para profissionais de outras regi-
ões do país surgiu da experiência profissional do empre-
sário Luciano Sgrinier fundador da ODW. Ele começou 
trabalhando em casa, há mais de dez anos, no mercado 
publicitário. Ao longo dos anos, a empresa passou a ter 
grandes instalações, mas com a pandemia, voltou a viven-
ciar o home office. Como a cartela de clientes da agência 
dobrou desde o início de 2020, ele precisou fazer novas 
contratações. Foi quando decidiu buscar candidatos em 
outros estados e se deparou com ótimos portfólios vindos 
de fora do eixo Rio e São Paulo. 

“Comecei a receber trabalhos incríveis e simplesmente 
parei de olhar de onde eles vinham, passei a selecionar 
de acordo com a capacidade que via nos materiais que 
eram enviados”, explica Sgrinier. A mentora de carreira, 
headhunter e professora no programa Perspectivação do 
ISAE Escola de Negócios, Fabiana Schneider, diz que a 
contratação remota tem rompido barreiras até interna-
cionais. “O home office e as tecnologias tendem a trazer 
mais transversalidade, deixando as entregas dos trabalhos 

Pandemia impulsiona trabalho remoto 
e a busca pelo “emprego dos sonhos”

mais democráticas, com mais diversidade e novos olhares, 
vivências, culturas, raças, gêneros e idades”. 

“Por conta dessas fronteiras quebradas o Almir atende 
contas legais, de marcas grandes e conhecidas, em vários 
segmentos”, conta Luciano. “O que quero agora é plantar 
essa sementinha nas empresas, de que elas podem sim 
encontrar talentos no Brasil inteiro, evoluir junto com 
profissional mesmo a distância e acabar fazendo o dinheiro 
circular em outras regiões e, consequentemente, ajudar 
a desenvolvê-las”, complementa Luciano.

Confira as dicas de Fabiana para se destacar na busca 
por trabalho online:
	 •	Mantenha	 sempre	o	currículo	e	LinkedIn	atualiza-

díssimos, já que recrutadores e headhunters de todo 
o Brasil e do mundo podem acessá-lo a qualquer 
momento. Deixe claro que gosta de trabalhar remota-
mente, tem esse perfil e quer continuar nesse modelo. 
Também esteja aberto a contratos temporários e de 
prestação de serviços (PJ); 

	 •	No	CV	e	LinkedIn,	descreva	os	principais	resultados	
alcançados - ou “problemas resolvidos” tanto em tex-
tos de atividades quanto em números e percentuais 
- em cada projeto ou atividade executada nos traba-
lhos atuais e anteriores. Fale sobre suas experiências 
profissionais ou intercâmbios, e não se esqueça de 
citar os cursos mais recentes e mais aderentes a seus 
planos de carreira. 

	 •	Faça	 networking	 digital	 conversando	 com	 colegas	
ou ex-colegas de trabalho, professores, amigos pró-
ximos, deixando claro no que é bom e destacando 
as suas maiores especialidades, em quais áreas ou 
segmentos gosta de trabalhar e quais os próximos 
planos profissionais.

As empresas podem encontrar talentos no Brasil inteiro e 
evoluir junto com profissional mesmo a distância.
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Rodrigo Pimenta (*)           

Muito se fala sobre o futuro da 
tecnologia blockchain e de suas fun-
cionalidades. 

Porém, nem todos sabem que sua 
evolução se iniciou há quase 10 anos 
e que estamos vendo inúmeras aplica-
ções, não só focadas em criptomoedas/
bitcoins. Em um ano eleitoral - por 
exemplo - percebemos que algumas 
empresas propuseram soluções com 
a utilização desse sistema, dando 
a possibilidade de algumas sessões 
serem agraciadas com um voto em 

blockchain, híbrido ou completo, que 
transforma a utilização dessa tecno-
logia, garantindo segurança digital e 
transparência nos dados. 

Outro ponto muito importante sobre 
essa tecnologia é que - por possuir 
dados descentralizados - ele elimina 
a necessidade de terceiros terem que 
proteger e autenticar os dados de uma 
empresa, por exemplo. Mas, tratando-
se de bancos digitais, percebemos que 
isso ainda é pouco utilizado, sendo 
recorrente apenas em pesquisas ou 
quando há uso financeiro como car-
teiras de cripto ativos/bitcoins/tokens.

Por conta disso, a partir deste ano, 
podemos apostar que uma adoção 
relativamente maior ao blockchain 
ocorrerá, pois a cada dia, novas ope-
rações vêm otimizando os processos, 
reduzindo os custos e aumentando 
os registros seguros. As áreas que 
mais utilizam essa tecnologia e que 
continuarão usufruindo são aquelas 
que emitem cripto tokens para um 
determinado ativo. 

No entanto, há também uma grande 
procura para geração de cripto tokens 
em uma blockchain privada, podendo 
ser desenvolvida para programas de 

recompensa e fidelidade ou até em 
reais (BRL), sendo a base para as 
carteiras	digitais	(e-wallet)	de	bancos	
digitais em blockchain. Com o amadu-
recimento da tecnologia Blockchain, 
Smart Cities 5.0 e Indústria 4.0, mais 
próxima fica a distância entre essa 
tecnologia e IoT (internet das coisas). 
Já estamos trabalhando em padrões 
de mercado em pequenos dispositi-
vos “IoT” com integração nativa de 
diversos protocolos blockchain. 

Essa será uma grande tendência 
para os próximos anos, sendo possível 
a evolução de protocolos e pools DeFi 

(protocolo de câmbio de criptoativos) 
em IoT para pagamentos de Recargas 
de Energia em Carros Elétricos e maior 
amadurecimento perante emissão de 
STO (Security Token Offering) para 
outras áreas, como - por exemplo 
- tokenização de times e agências 
esportivas, talentos, habilidades 
extraordinárias e alavancagem para 
pequenas e médias empresas de todo 
o mundo. 

(*) - Engenheiro elétrico formado na Poli/USP, é 
Mestre em Administração, Economia, Finanças 

e Operações pela FGV, e CEO da HubChain 
Tecnologia (http://hubchain.com).

O futuro do Blockchain e seus benefícios para as empresas


