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Qual a importância 
do omnichannel no 

atendimento ao cliente?

A comunicação 
próxima, 
individualizada e 
assertiva entre as 
empresas e seus 
consumidores 
sempre foi algo 
fundamental no 
mundo corporativo

Na pandemia, essa ne-
cessidade se tornou 
ainda mais evidente 

para que conseguissem 
permanecer atendendo às 
demandas de seus clientes 
a distância. Nesse cenário, 
a estratégia omnichannel 
vem se mostrando extre-
mamente benéfica como 
forma de aperfeiçoar tal 
atendimento durante sua 
jornada de compra.

Sua proposta é simples e 
direta: proporcionar uma 
multiplicidade de canais 
de atendimento para os 
usuários. Mas além disso, 
integrá-los de forma que 
o atendimento continue 
sendo desenvolvido mesmo 
com a mudança de uma 
plataforma, sem que tenha 
que ser recomeçado. 

Em um exemplo prático, 
um consumidor pode encon-
trar um determinado produ-
to no site da companhia, 
consegue tirar possíveis 
dúvidas diretamente com 
a empresa em suas redes 
sociais e finalizar a compra 
também por tais platafor-
mas, como o WhatsApp. A 
integração dos canais utili-
zados pela companhia traz 
uma experiência fantástica 
ao usuário, permitindo que 
possam conduzir sua jorna-
da de compra da forma que 
preferirem e, nas platafor-
mas que desejarem. 

Isso, desde o primeiro con-
tato com as informações dos 
serviços ou produtos oferta-
dos até seu recebimento. O 
cliente omnichannel, como 
podemos caracterizá-lo, é a 
grande massa e tendência 
do mundo corporativo que, 
se não for posto como centro 
das ações organizacionais, 

fará com que a empresa 
rapidamente perca sua posi-
ção frente aos concorrentes.

Felizmente, muitas com-
panhias já notaram tal im-
portância. Em uma pesquisa 
feita pela Samba Digital, 
62,5% das empresas preten-
dem dispor entre 10% e 30% 
do faturamento de 2021 em 
investimentos na transfor-
mação digital, considerada 
como um importante ponto 
de virada para um maior al-
cance de consumidores em 
meio ao isolamento social. 

Além de aumentarem 
o awareness da marca no 
mercado, o número de ven-
das certamente será maior, 
com grandes chances da 
fidelização dos clientes e a 
probabilidade de recompra 
no futuro. O empoderamen-
to do consumidor frente às 
transformações digitais é 
inevitável e indispensável. 
É importante estar presente 
em todos os canais que seus 
clientes tenham uma maior 
afinidade, feito que apenas 
terá um resultado eficaz por 
meio da análise minuciosa 
de seu público-alvo. 

Pesquise e entenda seus 
perfis, necessidades e o que 
buscam para, a partir disso, 
saber como atender essas 
demandas por meio da inte-
gração de tais plataformas. 
A experiência durante sua 
compra deve ser fluída e 
contínua, independente do 
meio escolhido. Para isso, 
o auxílio de um parceiro 
tecnológico será de grande 
ajuda, uma vez que seu 
know how do mercado irá 
ajudar a construir a melhor 
jornada possível. 

Assim, mesmo diante de 
cenários inesperados como 
o da pandemia, estarão 
preparadas para utilizar 
tais estratégias a seu favor, 
sem que seu negócio seja 
severamente impactado.
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D - Eficiência Energética 
Na próxima quarta-feira (17), termina o prazo para que clientes dos 
24 municípios da área de concessão da Enel Distribuição São Paulo 
inscrevam os seus projetos na Chamada Pública de Eficiência Ener-
gética, promovida pela distribuidora. Clientes das classes residencial, 
comercial e serviços, industrial, rural, poder público, serviço público 
e iluminação pública poderão realizar sua inscrição para participar 
da seleção. Ao todo, a distribuidora irá disponibilizar R$ 20 milhões 
para financiar projetos com foco no consumo eficiente e sustentável 
de energia elétrica, contribuindo para reduzir o valor nas contas de 
luz. O edital está disponível para consulta dos interessados no site 
(https://enel-sp.chamadapublica.com.br/). 

E - Mulheres Refugiadas
O Projeto Reinventar, promovido pela Foxtime em parceria com a 
BRK Ambiental, é uma iniciativa que tem como principal missão 
auxiliar mulheres imigrantes e/ou em situação de vulnerabilidade 
a escreverem uma nova história para sua vida no Brasil, através 
da educação e empregabilidade. O projeto busca gerar uma ver-
dadeira mudança na vida dessas mulheres e de suas famílias, que 
sofreram muito para chegar ao Brasil. Muitas delas tiveram uma 
jornada sofrida: percorreram quilômetros de caminhada, viveram 
em situação de rua e situação de fome, além de se submeterem 
à outras situações desumanas e vexatória. O  Reinventar visa 
recuperar a dignidade e ajudá-las a participar economicamente 
e socialmente do país em que vivem. Saiba mais: (https://pt-br.
facebook.com/prareinventar/).

F - Ação Climática 
O Estado de São Paulo e a Agência GIZ, representante do Governo 
da Alemanha, firmaram uma nova cooperação no âmbito do Progra-
ma de Políticas sobre Mudanças Climáticas. A Agência Alemã será 
responsável pela contratação da equipe técnica que dará suporte 
ao time da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente a fim de 
elaborar o PAC-2050 com ações para uma economia de baixo car-
bono com vistas ao desenvolvimento sustentável. O projeto aborda 
áreas como energias renováveis, restauração florestal, agricultura de 
baixo carbono, bioeconomia, proteção da biodiversidade, controle 
e prevenção da poluição, qualidade do ar, transportes sustentáveis, 
segurança hídrica, saneamento ambiental, municípios resilientes e 
cidades sustentáveis.

A - Hábito de Compras
A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil constatou que o hábito 
de pesquisar pela internet os produtos desejados antes de comprar é 
feito pela maioria dos consumidores. 76% deles afirmaram que pesqui-
sam os produtos em sites de comparação de preços ou em lojas online 
e marketplaces para tomar essa decisão. A maioria dos consumidores 
gostaria de comprar por meio de aplicativos que permitam acessar 
informações dos produtos por meio do código de barras. Na opção por 
compras em lojas físicas, 46% afirmaram que gostariam que os terminais 
de leitura do código de barras fornecessem informações sobre origem 
e matéria-prima dos produtos. 

B - Arquipélago com 115 Ilhas 
O arquipélago de Seychelles, no Oceano Índico, está novamente 
aberto para turistas do Brasil. A medida foi anunciada Ministério da 
Saúde local. Para entrar em Seychelles, os viajantes brasileiros terão 
que apresentar um teste PCR negativo para a Covid-19 realizado 
até 72 horas antes do embarque e o formulário de autorização de 
viagem para o país preenchido. Também é necessário apresentar 
um seguro de saúde e viagem válido para cobrir eventuais custos 
relacionados à Covid-19 (quarentena e/ou tratamento) durante a 
permanência em Seychelles. As condições de entrada de brasileiros 
não são afetadas pelo status de vacinação, mas os visitantes são 
fortemente encorajados pelo Governo de Seychelles a estarem 
totalmente imunizados antes de entrar no destino. Saiba mais em: 
(www.seychelles.govtas.com).

C - Jovens Profissionais
O Project Management Institute, associação líder mundial para profis-
sionais de projetos e agentes de mudança, promove, entre os próximos 
dias 18 e 20, o Changemakers Young Professionals. O evento, on-line 
e gratuito, objetiva apoiar jovens profissionais e empreendedores da 
América Latina por meio de conteúdos que possam ser aplicados em 
sua vida pessoal e profissional. Os participantes terão acesso a conte-
údos relevantes e a oportunidade de realizar networking com outros 
profissionais sul-americanos. O evento oferece um conhecimento en-
riquecedor sobre as habilidades de gerenciamento de projetos e como 
podem ajudar o empreendedor iniciante ou o jovem profissional que 
está construindo sua reputação no mercado de trabalho. Inscrições e 
mais informações: (https://pmilatam.airmeet.com/e/07505b10-1c79-11e-
c-a93a-09fa37e6d3c6).

G - Mantas e Cobertores
O Conjunto da Tecelagem Parahyba e da Fazenda Santana do Rio Abaixo, 
em São José dos Campos (SP), é o mais novo monumento a integrar 
definitivamente o Patrimônio Cultural Brasileiro (Iphan). O conjunto 
já havia sido tombado provisoriamente pela Autarquia e agora recebe a 
proteção em caráter permanente. Trata-se da primeira indústria têxtil 
instalada na cidade, em 1925. A Tecelagem Parahyba destacou-se a nível 
nacional na produção de mantas e cobertores. O complexo industrial 
abriga um conjunto de construções modernistas e  inclui trabalhos do 
escritório do arquiteto Rino Levy, que projetou a residência da família 
Olívio Gomes, proprietária da empresa.

H - Modernidade e Qualidade 
Em 1951, Friedrich Buddemeyer, um tecelão formado nas rigorosas 
escolas técnicas alemãs montou uma pequena fábrica de toalhas em São 
Bento do Sul/SC e começou o que hoje é uma das maiores indústrias têxteis 
da América Latina. Em 2021, ao completar 70 anos, a Buddemeyer tem 
duas fábricas no Brasil, uma na Argentina e outra no Paraguai, exporta 
para mais de 30 países, marca presença no varejo com 14 lojas. A Casa 
Almeida, emprega mais de 1.200 funcionários, é referência nacional e 
internacional em roupas premium de cama, mesa e banho e mantém 
firme o legado de seu fundador com a oferta de produtos de excelência, 
gestão eficiente e preocupação com a qualidade de vida de seus cola-
boradores, o bem-estar da comunidade e o respeito ao meio-ambiente. 

I - Modelo de Franquias
Com o objetivo de apoiar potenciais empreendedores, na próximo quin-
ta-feira (18), das 18h às 20h, o Sebrae Rio realiza o seminário online 
“Franquias pelo Interior”. O encontro abordará temas como vantagens de 
adquirir uma franquia, pontos importantes que precisam ser observados 
ao se candidatar a uma rede de franquias, as obrigaçõe do franqueado 
e o mercado de franchising e suas vantagens. O encontro aborda temas 
como vantagens de adquirir uma franquia, pontos importantes que 
precisam ser observados ao se candidatar a uma rede de franquias, as 
obrigações. As inscrições podem ser feitas pela loja virtual da instituição 
e são gratuitas: (https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312199431-
seminario-online-franquias-pelo-interior).

J - Velho Normal
O Natal em Blumenau marca o retorno dos eventos na cidade após um 
longo período de pausa devido à pandemia. Além de ser símbolo de luz e 
vida, a festa representa a esperança pela volta do “velho normal”. A ceri-
mônia de abertura do Natal em Blumenau aconteceu na última quarta-feira 
(10),  no Parque Vila Germânica, no coreto montado na área externa. O 
evento segue até o dia 6 de janeiro. O ponto alto da noite foi a entrega 
da chave da cidade ao Papai Noel, seguido do acendimento das luzes de 
natal. A partir de uma programação contemplativa, gratuita e segura, as 
ruas centrais da cidade estarão iluminadas e promoverão um verdadeiro 
espetáculo de Natal ao ar livre com árvores coloridas e esculturas gigantes.  
Saiba mais em: (https://natal.turismoblumenau.com.br/).

Esta é a terceira que-
da do indicador, que 
acumula um recuo 

de 7,2 pontos nos últimos 
três meses. Com a queda, o 
ICEI de novembro ficou em 
56 pontos. 

O índice varia de 0 a 100 
pontos. Valores acima de 50 
pontos indicam confiança do 
setor de indústria e quanto 
mais acima de 50 pontos, 
maior e mais disseminada é 
a confiança do empresaria-
do. Quanto mais próximo 
de 0, menor a confiança. 
No mesmo período do ano 
passado, o indicador estava 
em 62,9 pontos. Segundo a 
CNI, o índice de novembro de 
2021 indica confiança mais 
fraca e menos disseminada 
por parte do empresariado.

A confederação informou 
ainda que, este mês, todos 
os componentes do ICEI 
recuaram e que o cenário 

O índice se mantém acima dos 50 pontos, revelando um 
otimismo mais moderado para os próximos seis meses.

Prova de vida 
de servidores até 
31 de dezembro

O prazo para que servidores públicos 
federais aposentados, pensionistas e 
anistiados políticos civis do Executivo 
Federal façam a comprovação de vida, 
de forma a evitar a perda do benefício, 
termina em 31 de dezembro. A medida 
vale para aqueles que não comprova-
ram vida junto ao governo federal entre 
janeiro de 2020 a setembro de 2021.

“Quem não cumprir com a obrigação 
até o final do ano terá o pagamento do be-
nefício ou provento suspenso”, informa 
o Ministério da Economia, ao esclarecer 
que este é um procedimento previsto em 
lei que deve ser feito uma vez por ano, 
no mês do aniversário do beneficiário. 
A medida é adotada com o objetivo de 
evitar fraudes e pagamentos indevidos.

Para fazer a prova de vida, o bene-
ficiário deve comparecer presencial-
mente em uma agência do banco onde 
recebe o pagamento, levando consigo 
documento de identificação com foto. 
Algumas instituições bancárias ofere-
cem alternativas como prova de vida 
pelo caixa eletrônico ou por aplica-
tivo móvel. Quem já tem a biometria 
cadastrada no TSE ou no Denatran, 
pode acessar o aplicativo SouGov.br 
para consultar a situação da compro-
vação de vida e obter as orientações 
para realizá-la por meio de aplicativo 
móvel (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro sancio-
nou a lei que abre espaço de R$ 9,4 
bilhões no orçamento da Seguridade 
Social para o pagamento, ainda este 
ano, do Auxílio Brasil. A medida rema-
neja o saldo do Bolsa Família, que foi 
extinto e substituído pelo novo progra-
ma social do governo. Os recursos são 
em favor do Ministério da Cidadania.  
O benefício começa a ser pago no pró-
ximo dia 17, seguindo o calendário do 
Bolsa Família. 

Cerca de 17 milhões de famílias 
receberão um tíquete médio de R$ 
217,18. Mas para valer definitivamente, 
a MP que instituiu o programa precisa 
ser aprovada pelo Congresso até 7 de 
dezembro, 120 dias após a edição do 
dispositivo. O início dos pagamentos 
do Auxílio Brasil também coincide com 
o fim do auxílio emergencial, lançado 
no ano passado para apoiar famílias 
vulneráveis durante a pandemia e que 
teve a última parcela creditada no mês 
passado.

Bolsonaro também sancionou a lei 
que altera o Plano Plurianual (PPA) 
2020-2023 para incluir o Programa 
Auxílio Brasil. O objetivo do novo 
programa, descrito no PPA, é “promo-
ver a redução da pobreza e extrema 
pobreza e a emancipação das famílias 

O benefício começa a ser 
pago no próximo dia 17, seguindo o 

calendário do Bolsa Família.
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Confiança do Empresário Industrial 
cai pelo terceiro mês consecutivo

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 1,8 ponto em novembro na comparação com 
o apurado em outubro, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI)

às condições atuais da eco-
nomia brasileira, que caiu 
3,1 pontos em novembro, 
acumulando um recuo de 
11,9 pontos nos últimos 
três meses. O índice de 
Expectativas, que reflete as 
expectativas do empresário 
em relação à economia e a 
própria empresa nos pró-
ximos seis meses, também 
caiu 1,8 ponto, ficando em 
59,1 pontos. 

Na avaliação da CNI, 
como o índice se mantém 
acima dos 50 pontos, ele 
revela um otimismo mais 
moderado para os próximos 
seis meses. Para o levan-
tamento do ICEI, foram 
entrevistados represen-
tantes de 1.650 empresas, 
dos quais 651 de pequeno 
porte, 613 de médio porte 
e 386 de grande porte, 
no período entre 3 e 9 de 
novembro de 2021 (ABr).

ocorre devido à percepção 
sobre as condições atuais da 
economia brasileira. O Índice 
de Condições Atuais, que 
mostra a percepção sobre 
as condições nos últimos 
seis meses, caiu 1,8 ponto 
e ficou em 49,7 pontos. “Ao 
ficar abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, o índice de-

monstra a transição de uma 
percepção positiva para uma 
percepção negativa das con-
dições atuais na comparação 
com os últimos seis meses, 
na avaliação dos empresá-
rios”, informou a CNI.

A queda no índice foi pu-
xada principalmente pelo 
componente que se refere 

Programa Auxílio Brasil recebe 
recursos de R$ 9,4 bilhões

por meio da transferência de renda 
e da articulação de políticas públicas, 
visando a cidadania e a superação de 
vulnerabilidades sociais”.

Adicionalmente, a lei também 
exclui o programa referente à 
promoção da cidadania. Em nota 
a Secretaria-Geral da Presidência 
explicou que a medida foi adotada 
em razão da alteração na estrutura 
organizacional da administração 
pública federal e do fato de que o 
orçamento de 2021 não apresentou 
recursos para o financiamento desse 
programa. “Atualmente, o programa 
Promoção da Cidadania é implemen-
tado no âmbito de outro programa 
finalístico previsto no PPA”, diz a 
nota (ABr).


