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Não importa quantas ferramentas de tecnologia de marketing 
estejam disponíveis, há apenas uma que é constante para todos os 
negócios - o seu site. O site de determinada marca é o coração da 
experiência digital de uma empresa e sua voz mundial, vendendo 
enquanto você dorme. Embora ter um site possa parecer básico em 
2021, usá-lo para fornecer uma experiência digital de excelência 
para o seu cliente pode ser uma virada de jogo para o seu negócio, 
se executado corretamente.  

Customer Experience: quais são os recursos 
essenciais que todo bom site para negócios deve ter? 

Maior empresa de aprendizagem do mundo, a Pearson, divulgou os 
resultados da 'Global Learner Survey 2021 - Parte 1', pesquisa que 
ouviu milhares de pessoas em diversos países para identificar suas 
percepções e expectativas sobre a educação. A primeira parte ouviu 
estudantes universitários e pais de alunos de ensino básico em quatro 
países (Brasil, China, Reino Unido e Estados Unidos) sobre os impac-
tos da pandemia na relação das pessoas com a aprendizagem.  

Pandemia: estudantes passaram a dar 
mais valor à educação

A evolução das marcas no cenário digital atual requer requalificação 
acelerada e intercâmbio de talentos de diversos recursos, internos 
e externos. Para se manter ágil, um CMO proativo precisa definir 
a estratégia desse mix, de forma que maximize as potencialidades 
disponíveis e que o suplemente com a expertise mais forte possível. 
Para alguns, o in-house pode ser visto como uma forma de gerenciar 
custos, controlar dados, construir estratégias de marketing mais bem 
informadas e criar campanhas com transparência.  

Por que os profissionais de marketing precisam 
de expertise sob demanda?

Freepik

Negócios em Pauta

De garrafa pet a manequim
Os trabalhos de remoção de lixo do programa “Novo Rio Pinheiros”, 

do Governo de São Paulo, já retiraram do fundo dos 25 km do canal 
mais de 35 mil toneladas de sujeira. Funcionários da EMAE responsáveis 
pelo serviço, já encontraram nos barcos coletores desde manequim de 
roupas femininas até vassoura, rodos e brinquedos infantis. Todo o lixo 
removido é descartado corretamente em aterros sanitários. O lixo que 
polui o rio chega através de córregos espalhados por várias regiões da 
capital paulista que deságuam no Pinheiros: são objetos que a própria 
população descarta nesses córregos e ruas, e que descem para os bueiros 
em direção ao rio. Já o esgoto, que também polui o Pinheiros, está sendo 
tratado pela Sabesp em uma ação de saneamento básico que prevê a 
ligação de mais de meio milhão de imóveis à rede coletora.  Mais de 3 
milhões de pessoas estão sendo beneficiadas. Em dois anos de trabalho, 
já foram ligados 271 mil residências e todo o resíduo orgânico desses 
locais  já não chegam mais ao rio (GovernoSP).    Leia a coluna 
completa na página 3
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Abertura do I Congresso Internacional Direito 
e Economia Política

@Acontece nessa sexta-feira, dia 11, às 15h, a abertura do I Con-
gresso Internacional Direito e Economia Política: Reflexões sobre 

a China Contemporânea, com sessão de Q&A com Robert Lawrence 
Kuhn, especialista no processo de desenvolvimento chinês. O evento é 
coordenado pelo Programa de Pós-graduação em Direito Político e Eco-
nômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e seguirá com painéis 
entre os dias 14 e 18 de junho de 2021. O evento é totalmente online. 
Para se inscrever, acesse https://www.even3.com.br/lipeconference/. O 
Congresso tem como objetivo estimular a produção acadêmico-científica 
em língua portuguesa sobre o país asiático, mediante a reflexão acerca 
do processo de desenvolvimento chinês e suas mediações entre Estado, 
economia, planejamento e mercado, bem como seus desdobramentos 
para a Economia Política Internacional. Os professores Melissa Cam-
buhy, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e Francisco 
Siqueira Neto, da UPM, são os organizadores do evento.    Leia a 
coluna completa na página 2
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O fato de passarmos cada 
vez mais tempo conectados a 
smartphones, computadores 
e tablets, faz com que a 
experiência do usuário se torne 
um recurso necessário para 
aproximar marca e público-alvo. 

Não à toa, o relatório CX Trends 
2021, realizado pela Octadesk e 

pelo Opinion Box, mostrou que 81% dos 
consumidores dão preferência para mar-
cas que oferecem uma boa experiência. 

Os dados também mostram que em 
2020, 62% dos consumidores deixaram 
de comprar por causa de uma experi-
ência ruim. Apesar disso, nem sempre 
as empresas lembram de se atentar às 
necessidades e expectativas de seus 
clientes. Por isso, o Zul+, principal 
autotech da América Latina, preparou 
um guia com cinco dicas para utilizar 
a experiência do usuário a seu favor. 

A experiência do usuário é a soma de 
três fatores: o que ele espera ao adquirir 
um produto ou serviço, se o que ele está 
adquirindo atendeu sua necessidade ou 
vontade e o caminho que ele percorreu 
durante sua compra. O primeiro passo 
para proporcionar uma boa experiência 
em toda a jornada do consumidor é que 
as marcas entendam e equilibrem esses 
três pontos. Veja as dicas: 

1. Ficar atento às interações - 
Antes de qualquer coisa, é preciso ter 
em mente que toda interação merece 
atenção, independente do canal utili-
zado. Hoje em dia, a maior parte das 
interações são feitas pelas redes sociais, 
mas também é importante se preocupar 
com outros meios de comunicação.

Cinco dicas para proporcionar 
uma melhor experiência ao cliente
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REMuNERAçãO 
vARIávEL EM 
vENDAs PODE 
POTENCIALIzAR 
Os REsuLTADOs 
DO NEgóCIO

    Leia na página 6

PERsPECTIvA DOs PROCEssOs COMERCIAIs

O relatório CX Trends identificou que 
o principal canal utilizado pelos clientes 
para falar com empresas era o WhatsApp 
(57%), seguido por e-mail (47%), site 
(44%), Facebook (37%) e chat online 
(33%). Esse é o primeiro passo para 
mostrar que você se importa e está pre-
ocupado com a opinião do seu cliente. 

2. Identificar as principais ne-
cessidades - É impossível resolver 
um problema sem antes analisá-lo a 
fundo. Atente-se às dúvidas, chamados 
e reclamações nas redes sociais; observe 
os clientes utilizando suas soluções e 
descubra o que pode estar em falta; ve-
rifique que outros produtos ou serviços 
seus usuários usam de forma comple-
mentar e faça pesquisas para atender 
suas principais necessidades. Iniciativas 
como essas impactam diretamente na 
satisfação dos compradores e relacio-
namento da marca com seus clientes. 

3. Investir no atendimento per-
sonalizado - Com tantos concorren-
tes em disputa, os consumidores têm 
se tornado cada vez mais exigentes. 
Atualmente, não basta apenas fornecer 
um bom produto, mas também propor-

cionar um atendimento diferenciado e 
personalizado. Uma experiência ruim 
representa a perda de uma (ou mais) 
vendas e o risco de informações negati-
vas circulando a respeito de sua marca, 
enquanto oferecer uma experiência 
personalizada é o caminho ideal para 
a fidelização do seu cliente. 

A sensação de que o atendimento é 
voltado especificamente para aquilo 
que procura, faz com que o consumi-
dor se sinta especial e motivado para 
realizar uma nova compra. 

4. Dar sempre retorno aos usu-
ários - É fundamental dar retornos e 
demonstrar importância pelo que seus 
clientes têm a dizer, seja uma crítica 
ou um elogio. Quando o feedback é 
dado de forma genuína, ele gera en-
gajamento espontâneo por parte do 
consumidor. Por isso, se engana quem 
acredita que o atendimento termina 
quando o usuário realiza a compra do 
produto ou serviço de uma empresa. 

De nada adianta conquistar a atenção 
do cliente e fazer com que ele conclua 
a compra, se não houver uma atenção 
importante no pós-venda - momento 
que você descobre se o cliente está ou 
não satisfeito. 

5. Oferecer algo único - Por último, 
certifique-se que você está oferecendo 
algo único. Mesmo com toda a qualidade 
do produto, pode ser que seu concor-
rente esteja oferecendo algo que o seu 
público não encontra na sua empresa. 
Questione-se sobre quais característi-
cas únicas você oferece para melhorar 
a experiência do seu cliente, e com as 
respostas, certamente você vai conseguir 
desenvolver ações para fidelizá-lo. Fonte: 
(https://main.zuldigital.com.br/).

Por um 
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Denise Debiasi

7 milhões da Butanvac
O governo paulista anunciou ontem 

(7) que o Instituto Butantan já tem 
estocadas 7 milhões de doses da can-
didata a vacina anti-Covid Butanvac. 
O imunizante está sendo produzido e 
a promessa é entregar 18 milhões de 
doses até 31 de julho e 40 milhões até 
30 de setembro. Foi desenvolvida em 
conjunto com o Instituto Monte Sinai, 
de Nova York. O Butantan pediu aval 
da Anvisa e, segundo a expectativa do 
governo, a entidade deve autorizar os 
ensaios clínicos nesta semana (ANSA).
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