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Certamente, durante a execução de tarefas diárias, temas relacionados 
à tecnologia e seus impactos acabam surgindo em algum momento da 
sua rotina. Seja no ambiente profissional ou pessoal, esse é um assunto 
debatido com frequência, tendo em vista a proporção que a tecnologia 
ganhou em nossas vidas. Isso porque, diariamente, somos bombardeados 
por novidades tecnológicas, desde softwares com diferentes funções e 
propósitos até mesmo gadgets inteligentes para facilitar o cotidiano. Nesse 
sentido, nada mais óbvio do que afirmar que a tecnologia faz parte do 
nosso presente e indiscutivelmente do nosso futuro – considerando, claro, 
todos aqueles que possuem fácil acesso aos recursos tecnológicos.  

cinco pontos de reflexão sobre o futuro  
da tecnologia

Com o desemprego ainda em alta, muitos brasileiros estão em busca de 
ter o seu próprio negócio como alternativa de voltar ao mercado de trabalho. 
Porém, muitas vezes a falta de dinheiro acaba se tornando uma barreira 
para começar empreender. Com um mercado cada vez mais inovador, já 
existem várias formas de arrecadar fundos, tendo a internet como a grande 
aliada, entre elas, uma das mais conhecidas, é através do crowdfunding, 
que provavelmente você ouviu falar como vaquinha online.  

Primeira plataforma de investimentos financeiros 
com foco no mercado de franquias

No universo corporativo, já é batido dizer que “o dado é o novo 
petróleo”. Com a hiperconexão e o advento da LGPD e do open 
banking, não restam dúvidas de que há interessantes possibilida-
des de uso desses dados para os cidadãos (agora soberano sobre 
suas próprias informações) e para as empresas que lidam com 
eles. As possibilidades devem aumentar ainda mais com o open 
insurance.  

A revolta dos dados
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negócios em Pauta

rolls-royce e seu automóvel 100% elétrico 
A Rolls-Royce Motor Cars confirmou que os testes de rodagem em vias 

públicas de seu primeiro modelo totalmente elétrico são iminentes. No 
anúncio deste momento seminal para a marca, o CEO da Rolls-Royce 
Motor Cars, Torsten Müller-Ötvös, disse: "Hoje, 117 anos depois, tenho 
orgulho de confirmar que a Rolls-Royce irá começar os testes em vias 
públicas de um extraordinário novo produto que irá elevar a revolução 
elétrica automotiva e criar o primeiro - e da mais fina qualidade - produto 
de superluxo em seu segmento. Este não é um protótipo. É o modelo 
real, que será testado aos olhos de todos e nossos clientes receberão as 
primeiras entregas do automóvel a partir do último trimestre de 2023". 
Com este novo produto, a empresa estabelece as credenciais para a 
eletrificação de todo o  portfólio de produtos até 2030.     Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: BMW Group Brasil 
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Webinar gratuito discute a eficiência  
da compatibilidade eletromagnética

@Dispositivos eletrônicos estão se tornando mais comple-
xos com a miniaturização e o aumento das taxas de dados. 

Produtos de ponta, como celulares, wearables, equipamentos 
industriais, automotivos, militares e aeroespaciais precisam 
operar em harmonia no ambiente eletromagnético em que são 
usados. Pensando nisso, a ESSS, em parceria com a Rohde 
& Schwarz, criou o webinar "Simulação e Testes Aplicados a 
EMC/EMI". O evento gratuito será na quarta-feira, dia 20 de 
outubro, às 10h30, com duração de 1h30min. As inscrições 
estão abertas no site (https://www.esss.co/biblioteca-tecnica/
webinar-simulacao-testes-aplicados-emi-emc/).    leia a 
coluna completa na página 2
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Ao redor do mundo existem 
muitas empresas idolatradas por 
seus clientes. 

A Disney, por exemplo, além de uma marca 
amada, é também uma das mais valiosas 

do planeta. Mas pense em uma empresa, no 
Brasil ou em qualquer outro lugar, que tenha o 
apreço e o carinho do público. Entre elas estão 
o Nubank, Azul, Apple, Universal ou como a 
Tesla, empresas pelas quais eu também sou 
apaixonado.

No entanto, independentemente do negócio, 
é importante refletir sobre a seguinte questão: 
quanto maior a sua expectativa, mais difícil é 
proporcionar a melhor experiência. Imagine, 
por exemplo, se programar para fazer uma 
viagem até a Disney por cerca de três anos 
(média de tempo de planejamento destas 
viagens) e, ao chegar lá, ter uma experiência 
ruim. Você se planeja, pensa em cada detalhe, 
chega à Disney com a sua família e ao passar 
por uma experiência negativa, tem uma ex-
pectativa frustrada.

Eu tive o privilégio de comprar e dirigir um 
carro de luxo nos Estados Unidos, da Tesla. 
Recentemente eu também tive a oportunidade 
de conhecer a fábrica da empresa e saber como 
ela impacta positivamente a vida de diversas 
pessoas. É um carro que literalmente dirige 
sozinho, eu não preciso encher de combustível, 
carrego na tomada da minha casa, gasto muito 
menos com ele e sou muito feliz por poder di-
minuir danos ao meio ambiente com um carro 
elétrico que não polui.

Durante um ano e meio fui totalmente feliz 
com a Tesla, aliás, eles excederam as minhas 
expectativas, uma vez que frequentemente 
traziam atualizações no sistema do carro, ofe-
recendo novas funções. Mas alguns meses atrás 
aconteceu um episódio que me decepcionou. 
Eu estava em um campeonato de futebol com 
meu filho, em um local há uma hora e meia de 
distância de onde eu moro aqui em Orlando e, 
de repente, o pneu do carro furou. 

Não sabia o que fazer, nem onde ficava o estepe 
ou por onde começar e então eu descobri da 
pior maneira que o carro da Tesla não possui 
essa ferramenta.

empresas amadas também podem 
oferecer experiências negativas
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Nesse momento, eu recorri a um amigo que 
tem mais experiência com a Tesla e perguntei 
como poderia solucionar a questão. Com muita 
tranquilidade, ele me orientou a acionar o botão 
de ajuda do computador do Tesla e informou 
que assim eu seria auxiliado pela equipe de 
atendimento.

Alguns meses atrás, esse amigo teve o mesmo 
problema e fez exatamente isso: apertou o botão, 
se conectou com a atendente e em menos de 
quinze minutos eles mandaram socorro para 
resolver o problema e consertar o pneu no 
próprio local, além de não ter sido necessário 
nenhum pagamento. Eu achei maravilhoso, 
então segui os mesmos passos. Ao me conectar 
com a agente, percebi que talvez ela estivesse 
em um dia ruim, mas ainda assim, ela representa 
a Tesla e veste a camisa da marca pela qual os 
clientes são apaixonados. 

Eu expliquei o problema que estava enfrentan-
do, mas ela não foi tão cordial e agiu de forma 
robotizada, explicando que não poderia fazer 
muito exceto convocar um guincho e direcionar 
para os locais de manutenção próximos à minha 
residência, onde eu não estava. A expectativa 
que eu tinha, que era alta, foi frustrada.

Diferentemente do serviço prestado ao meu 
colega, não tive um problema sanado e nem 
atendimento humanizado. 

Embora o processo seja o mesmo, os resul-
tados foram diferentes. No primeiro caso, com 
meu amigo, foi maravilhoso, ele saiu amando 
ainda mais a empresa. Enquanto no meu caso, 
eu continuei com o problema e não tive a re-
solução rápida.

A melhor solução foi oferecida pelo meu amigo: 
analisar a pressão dos pneus e encher em um 
posto de gasolina, para então verificar a borra-
charia mais próxima. Ao chegar à borracharia, 
eles consertaram em menos de trinta minutos. 
O meu problema foi resolvido, mas por mim e 
não pela Tesla.

Quando temos um carro como esse, de uma 
marca que possui clientes apaixonados, espe-
ramos que a empresa dê o suporte necessário 
nesses momentos. Eu tive que resolver esse 
problema sozinho e a consequência foi a decep-
ção com a Tesla. Ainda amo o meu carro, mas 
o amor que eu tinha pela marca foi impactado 
negativamente.

Faça essa reflexão: a sua marca pessoal ou seu 
negócio, tem um impacto na vida do outro? Qual 
a expectativa das pessoas que têm contato com 
a sua empresa? Todos têm alguma expectativa, 
seja ela baixa, média ou alta. O atendimento 
que você oferece deve ter relação direta com 
o tamanho da expectativa do seu cliente. Se 
o seu cliente tem expectativa alta e você pro-
porciona uma má experiência, ele vai reduzir 
a expectativa e consequentemente deixar de 
amar o seu negócio.

Para ter uma marca amada, longeva e que tem 
resultados extraordinários, você precisa exceder 
as expectativas dos clientes prestando atenção 
em cada detalhe para encantar seu público.

(Alexandre Slivnik é Profissional com 
habilidades extraordinárias na área de palestras 
e treinamentos, autor do best-seller 'O Poder da 

Atitude', é diretor executivo do IBEX – Institute for 
Business Excellence, sediado em Orlando - www.

alexandreslivnik.com.br).

AdministrAÇão

registro da coronaVac
O ministro da Saúde, Marcelo Quei-

roga, disse ontem (5) que um novo 
contrato do governo federal com o 
Instituto Butantan, para aquisição de 
vacinas contra a Covid-19, depende de 
registro definitivo do imunizante pela 
Anvisa. Atualmente, quatro vacinas 
são oferecidas à população: a Pfizer/
BioNTech e a Oxford Astra Zeneca, que 
já têm registro definitivo; a Janssen/
Johnson&Johnson e a CoronaVac, têm 
autorização apenas para uso emergen-
cial (ABr).
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