
Como inovar 
na comunicação 
com o cliente?

A transformação da 
comunicação com 
os clientes para os 
meios digitais já era 
uma necessidade 
sinalizada há 
anos no mundo 
corporativo

Com a pandemia, se 
tornou uma urgência 
e obrigatoriedade 

para que pudessem conti-
nuar operando e atendendo 
suas demandas. Muitos 
comércios que antes depen-
diam de suas lojas físicas e 
da predominante atrativi-
dade visual, migraram para 
uma nova forma de operar 
online – onde a inovação 
aliada à comunicação é um 
fator crucial para o destaque 
da empresa em meio à alta 
competitividade. 

Essa tendência foi com-
provada em uma pesquisa 
feita pela KPMG e execu-
tada pela Forrester Consul-
ting. Em seus dados divulga-
dos, 67% dos entrevistados 
disseram ter acelerado suas 
estratégias de transforma-
ção na pandemia, junto 
com 63% que afirmaram ter 
aumentado os orçamentos 
para tais investimentos. No 
Brasil, 62% dos executivos 
disseram que a sobrevivên-
cia de suas empresas é o 
principal motivador para a 
realização de investimentos 
em transformação digital.

Mesmo com grandes in-
vestimentos, o efeito sur-
presa da pandemia fez 
com que muitas empresas 
enfrentassem dificuldades 
para atingir uma comuni-
cação massiva e, ao mesmo 
tempo, personalizada nos 
meios digitais. Os cami-
nhos encontrados foram 
vários: enquanto algumas 
se preocuparam em trazer 
seus colaboradores para o 
atendimento online, outras 
alinharam seu foco no de-
senvolvimento de sistemas 
e robôs para desempenhar 
tal função. 

Ambas são válidas, mas 
uma coisa é certa: em qual-
quer estratégia de inovação 
na comunicação, os grandes 
protagonistas e líderes des-
se processo são as pessoas, 
e não a tecnologia em si. O 
papel da tecnologia é de 
apresentar todas as possibi-
lidades de caminhos a serem 
percorridos, abrindo espaço 
para meios que tornem atin-
gível este objetivo. 

Se analisarmos o caso dos 
robôs, como exemplo, eles 
são excelentes ferramentas 
que, por meio da inteligên-
cia artificial, são capazes de 

aprender constantemen-
te o comportamento dos 
consumidores e conhecer 
suas necessidades, a fim de 
manter um relacionamento 
próximo de acordo com 
cada perfil, tornando a ex-
periência do usuário muito 
mais rica.

Contudo, cabe destacar 
que sempre existe um cé-
rebro por trás da inovação 
– quem pensa, planeja e 
desenvolve. As pessoas são 
os grandes líderes da inova-
ção na comunicação com 
o cliente; essenciais para 
o monitoramento desses 
sistemas e para garantir seu 
funcionamento de forma 
eficaz.

Por outro lado, sempre 
teremos novos produtos 
para aperfeiçoar cada vez 
mais a usabilidade do clien-
te. Como exemplo, o RCS 
(Rich Communication Ser-
vices) é um novo serviço 
de mensageria protocolado 
pelo Google para trazer uma 
experiência de comunica-
ção muito mais rica para 
dentro do SMS. Ele permite 
um combo de ações fasci-
nante: ver um carrossel de 
imagens, receber vídeos, 
desempenhar ações de 
forma rápida por meio de 
botões e muito mais.

Todas essas novas tecno-
logias estão proporcionando 
enormes facilidades e revo-
luções na comunicação com 
os clientes. As empresas que 
apostarem nessas oportuni-
dades, com certeza irão sair 
na frente de seus competi-
dores. Mesmo que possam 
enfrentar dificuldades no 
começo, a tendência é que 
desenvolvam um aprendi-
zado constante e estraté-
gico para seu destaque no 
mercado.

Em suma, não há ne-
nhum segredo para inovar 
na comunicação com os 
clientes, mas sim algumas 
dicas que podem contri-
buir significativamente. É 
preciso estar atento a tudo 
que há de novo no merca-
do e, principalmente, ter 
pessoas com um mindset 
inovador e disruptivo em 
seu time. Dessa forma, as 
chances de crescer muito 
mais rapidamente do que a 
concorrência são enormes, 
independente de porte ou 
segmento. 

O que importa, de fato, é 
se preocupar ao máximo em 
garantir uma experiência 
próxima e assertiva com 
seus consumidores.
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O movimento do novo ciclo das commodities 
está em andamento e parece irreversível, diante 
da retomada das atividades em alguns países, 
que deve impulsionar a demanda. A plena recu-
peração da China e o recente pacote econômico 
dos EUA, deverão ser os fatores cruciais que 
impulsionarão esse novo ciclo, e, com isso, muitos 
projetos engavetados há anos, especialmente no 
setor de mineração, começam a ser viabilizados 
e postos em prática no Brasil, na América Latina 
e em outros continentes. 

Apesar desta excelente perspectiva no curto 
prazo no cenário global para o mercado e para 
empresas que trabalham para clientes do setor 
de commodities, a luz amarela está acesa. A atual 
crise econômica brasileira provocada pela pande-
mia inflacionou insumos básicos, e os projetos em 
fase de execução no Brasil estão sofrendo para 
se manterem de pé, além do impacto sobre os 
planos de investimento em novos projetos, que 
podem se tornar inviáveis em função dos custos. 

Em pouco mais de um ano, o descontrole da 
pandemia causou sérios abalos nos preços dos 
insumos, dificultando a organização comercial 
das empresas do setor e provocando constantes 

É fundamental estimular parcerias com 
fabricantes e fornecedores, com o objetivo de 

equilibrar os custos.

Só é proprietário o indivíduo que efetuou o registro do título na 
matrícula do imóvel.

O setor imobiliário vive ciclos. Existem momentos em 
que é necessário esperar para comprar um imóvel e outros 
que o setor traz grandes oportunidades. 

Segundo o sócio da agência imobiliária Rio Exception, 
Benjamin Cano, a pandemia trouxe excelentes oportuni-
dades para quem quer adquirir a casa própria ou comprar 
um outro imóvel, já que os juros estão baixos e os preços 
mais atrativos. 

Mas é necessário alguns cuidados antes de fechar um 
negócio. O empresário listou quais são eles:
 1) Antes de comprar: 
	 • Na hora da promessa de compra e venda, peça 

a certidão de ônus reais do imovel - Este docu-
mento informa se há algum tipo de ônus referente 
a um imóvel que se deseja comprar. 

  Nele é possível ver se há pendências envolvendo o 
atual proprietário ou o imovél que ele tenta vender, 
entre elas: dívidas de IPTU do imóvel; imovél com 
ordem de penhora; com o ordem de leilão; dados 
como garantia do imóvel em financiamentos; imó-
veis em doação; imóveis em litígio; imóveis com-
prometidos em promessas de compra ou venda.

 2) No momento da escritura:
	 •	Peça certidões negativas do vendedor - Essas 

certidões do vendedor devem ser analisadas antes 
de fechar qualquer negócio: Certidão negativa de 
Ações Trabalhista, Certidão negativa da Justiça Fe-
deral, Certidão negativa de Ações Cíveis, Certidão 
negativa das Ações da Fazenda Estadual, Certidão 
negativa das Ações da Fazenda Municipal, Certidão 
negativa das Ações em Família, Certidão negativa 
do Cartório de Protesto, Certidão negativa da Dívida 
Ativa da União/Negativa do Imposto de Renda

Uma demanda obriga-
tória para qualquer 
empresa, que precisa 

ser tratada com atenção por 
quem está abrindo um ne-
gócio, é a emissão de notas 
fiscais, uma vez que qualquer 
erro pode gerar prejuízos, 
de acordo com Christophe 
Trevisani, fundador e CEO 
da eNotas, startup espe-
cializada em automatizar a 
emissão de notas fiscais, que 
elencou quatro dicas para 
novos empreendedores: 
 1) Saiba qual tipo de 

nota fiscal você deve 
emitir - Existem di-
versos tipos de nota 
fiscal eletrônica em 
vigor no Brasil, por isso 
é fundamental saber 
qual é a ideal para o 
seu negócio. Entre os 
mais utilizados estão a 
nota fiscal de produto 
(NF-e), voltada para 
venda de mercadorias 
e gerada na (Sefaz) 
Secretaria da Fazenda 
de cada estado. 

  A nota fiscal de serviço 
(NFS-e), focada em 
prestação de serviços e 
gerada na prefeitura da 
cidade onde o serviço 
é oferecido; e a nota 
fiscal de consumidor 
(NFC-e), alternativa 
prática ao cupom fiscal 

Na emissão de notas fiscais qualquer erro pode gerar prejuízos.

Micro e pequenas empresas: quatro 
dicas para emitir notas fiscais

Existem diversos tipos de nota fiscal eletrônica em vigor no Brasil, por isso é fundamental saber qual é 
a ideal para o seu negócio

ação repetitiva. As-
sim, o mais indicado é 
automatizar a emissão 
das notas fiscais por 
meio de um sistema 
inteligente, como o 
eNotas, para que você 
não precise se preo-
cupar com questões 
burocráticas e possa 
focar no crescimento 
do seu negócio. 

 4) Declare os seus ga-
nhos corretamente 
- Qualquer tipo de 
empresa e até pessoa 
física, tem o dever de 
declarar os ganhos 
junto à Receita. “É 
fundamental ter um 
contador para auxi-
liá-lo como forma de 
evitar problemas com o 
Fisco e ser penalizado 
com juros e multas, so-
bretudo, considerando 
o sistema tributário do 
Brasil, que é um dos 
mais complexos do 
mundo”, afirma o CEO 
da eNotas. Lembre-
se: sonegar imposto 
é crime. E, mesmo 
que ocorra apenas 
em casos extremos, o 
responsável pode ser 
preso. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.enotas.com.br).
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amplamente utilizado 
por lojas físicas, uma 
vez que é emitida pela 
internet junto à Sefaz. 

 2) Fique atento ao seu 
regime de tributa-
ção - Para operar o 
negócio, é essencial 
saber quais os limites 
e as obrigações dos 
regimes de tributação, 
com o suporte de um 
contador. No caso das 
empresas de pequeno 
porte, que são enqua-
dradas no regime de 
arrecadação Simples 
Nacional, o imposto 
pago começa geral-
mente em 6% sobre 
o faturamento e au-
menta de acordo com 
o volume de vendas. 

  As duas categorias 
têm, como facilidade, 
o DAS - Documento 
de Arrecadação do 

Simples Nacional, que 
unifica os encargos. 
Assim, você pratica-
mente só se preocupa 
em emitir as notas 
fiscais corretamente 
e pagar o necessá-
rio. “Tanto para MEs 
quanto para EPPs a 
regra básica é gerar o 
documento para cada 
venda realizada a fim 
de justificar todos os 
recebimentos”, frisa 
Trevisani. 

 3) Automatize a emis-
são das notas fiscais 
- Ao emitir a nota fiscal 
eletrônica, é comum 
que aconteçam erros 
quando a tarefa é exe-
cutada manualmente. 
A margem de erro é 
grande, mesmo haven-
do uma pessoa respon-
sável pela atividade, 
por se tratar de uma 

Cuidados essenciais para quem quer 
comprar um imóvel

 3) Peça a documentação do imovel - Certidão ne-
gativa iptu, Taxa de bombeiro e outros documentos 
que comprovem que o imóvel está livre de dívidas

 4) Verifique as últimas reuniões do condomínio 
- É sempre bom pedir as últimas reuniões de con-
domínio com a ata da Assembleia Geral para saber 
se há obras votadas e cotas extras a serem pagas. E 
se terá obras pagas nos próximos meses da compra

 5) Não esquecer de registrar sua escritura no RGI 
registro geral de imóveis - A forma de aquisição 
da propriedade, por meio de compra e venda, é feita 
pelo registro do título de aquisição no Cartório imobi-
liário. Sendo assim, só é proprietário o indivíduo que 
efetuou o registro do título na matrícula do imóvel. 

Fonte: (thiago.freitas@black.art.br).
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A alta dos insumos e o impacto nos projetos em execução
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dos antes da execução dos projetos. Uma em cada 
quatro empresas da indústria de transformação 
apontou que, em abril deste ano, a escassez de 
matérias-primas é o principal fator que limita a 
expansão de seus negócios, segundo pesquisa 
do Ibre/FGV. 

A desvalorização do real frente ao dólar invia-
bilizou compras de insumos no exterior e deixou 
mais rentável a exportação dos insumos nacionais, 
graças ao apetite voraz da China, que registrou 
incríveis 18,3% de crescimento, criando o cenário 
de escassez de oferta no mercado brasileiro, a par-
tir de outubro de 2020, com rápido agravamento 
da situação nesses primeiros meses de 2021, e 
impacto sobre os projetos já em andamento, e 
cujos custos foram previamente fixados. 

O aço é um dos itens que lidera essa pressão 
de custos. O seu preço médio começou a dispa-
rar no mercado brasileiro. Da cotação média de 
R$ 4,15 por quilo em julho/agosto, foi para R$ 
6,40 em janeiro, alcançando R$ 7,81 por quilo 
em alguns estados, como o Pará. Já o alumínio 
registra aumento consecutivo nos últimos 12 
meses. Em maio de 2020, a tonelada valia US$ 
1.440. No final de abril de 2021 já estava em U$ 
2.445 a tonelada, aumento de 69,79% em um 

empresas, cujo fluxo de caixa acaba por sentir 
maior abalo frente à necessidade de se arcar com 
custos maiores do que os projetados, e em face 
da necessidade de se completar um projeto em 
andamento, com prazos já estipulados. 

Da mesma forma, planos para realização de 
novos projetos passam a requerer revisão, po-
dendo comprometer a sua viabilidade. Nesse 
contexto, as empresas têm um importante papel 
para viabilizar grandes projetos em andamento 
no país. Ao apresentar uma oferta aos clientes, 
elas devem realizar cotações minuciosas junto 
aos fornecedores, buscando sempre o melhor 
custo-benefício, para mitigar o aumento junto 
aos clientes. É fundamental estimular parcerias 
com fabricantes e fornecedores, com o objetivo 
de equilibrar os custos. 

Portanto, o momento atual, a esperança é que 
a pandemia possa vir a ser controlada o mais 
rápido possível e que o mercado volte à cons-
ciência de que é necessário puxar o freio nos 
custos para que o novo ciclo das commodities 
possa ser aproveitado por todos e contribua, 
efetivamente, para a realização de novos inves-
timentos e a geração de emprego. 

(*) - É diretor comercial da SKIC Brasil. 

ano. O preço do minério de ferro, por sua vez, 
disparou a partir de abril de 2020, chegando a 
custar US$ 150,84 em dezembro do ano passado. 

Com o aumento dos preços destas e de outras 
matérias-primas, as siderúrgicas nacionais co-
meçaram a reajustar suas tabelas, atingindo em 
cheio a indústria, os mercados de distribuição 
varejista e o setor de construção. Este aumento 
dos insumos, não previsto antes da pandemia, 
está provocando no mercado revisões completas 
dos planos de negócios por parte de algumas 


