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Tão importante quanto contratar bem é criar condições para que as 
pessoas sejam bem sucedidas em uma nova função. Uma das piores 
experiências que um gestor pode ter, sem dúvida, é a de desligar alguém. 
Independentemente do contexto, nunca é um processo fácil.   

Erro de contratação ou erro de liderança?
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Conteúdos que ensinem como melhorar a jornada do cliente é algo 
que não falta na Internet. Quem pesquisar vai encontrar uma grande 
variedade de tutoriais, dicas e explicações. Mas, para os consultores 
empresariais Marco Oliveira e Francisco Bezerra, sócios da O4B, em-
presa especializada em soluções corporativas, há um erro comum e 
difícil de corrigir: não colocar o cliente no centro das decisões.   

Empresas não aprenderam a colocar o 
cliente no centro das decisões

Acompanhado do rápido avanço tecnológico e mudanças sociais 
decorrentes do surgimento de ferramentas digitais que auxiliam em 
práticas cotidianas e profissionais, uma série de incidentes relacionados 
à Segurança da Informação, vieram à tona recentemente, resultando em 
vazamentos de dados em diversas organizações.   

A cibersegurança vem se tornando prioritária 
no plano de negócios das empresas

Atualmente, a tecnologia se faz presente em todos os setores de mer-
cado, e seu uso vem crescendo cada vez mais nos ambientes de trabalho 
e com usuários individuais, especialmente depois da pandemia.    

A importância do gerenciamento de serviços  
de TI para o setor educacional
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Utilize o WhatsApp para impulsionar  
as vendas do seu negócio

Presente na tela inicial de 54% 
dos smartphones, o WhatsApp 
é o aplicativo mais utilizado 
pelos brasileiros. A informação 
está de acordo com a pesquisa 
Panorama Mobile Time, 
produzida pela Opinion Box. 

Apesar do uso ser focado na troca de 
mensagens entre familiares e amigos, 

há um crescimento exponencial da utiliza-
ção da ferramenta por empresas que de-
sejam se conectar, engajar e reter clientes 
durante a jornada de compra. 

 
Entretanto, ao mesmo tempo que a ferra-

menta aproxima as empresas dos consumi-
dores, ela pode afastar. Estratégias que não 
forem bem pensadas pelas marcas podem ter 
o efeito oposto do proposto pelo aplicativo. 
Mas quais são as estratégias mais efetivas para 
criar relacionamentos fortes com os usuários 
por meio de conversas na rede social? 

Victor Paschoal, Head de Marketing Latam 
da CleverTap - plataforma líder mundial em 
retenção e engajamento de usuários - sepa-
rou cinco dicas de como fidelizar clientes 
pelo WhatsApp. Confira:

 
1. Conheça o aplicativo e instale a 

versão focada em negócios - Antes de 
tudo, é preciso instalar os aplicativos corretos 
e entender tudo o que a ferramenta tem ao 
seu alcance. Clicar nos botões e descobrir a 
plataforma é essencial para o seu manuseio. 

Dedicado para as pequenas, médias e 
grandes empresas, o WhatsApp Business 
possui recursos essenciais como mensa-
gens automáticas organizadas de acordo 
com as jornadas de cada cliente, função 
catálago e até a possibilidade de verificar 
as métricas do seu negócio. 

Há também a versão web do app, que 
permite que a ferramenta seja utilizada 
pelo navegador do seu desktop, diminuindo 
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os erros de digitação que podem ocorrem 
pelo celular. 

2. Capriche no design conversacio-
nal - Você já sabe tudo sobre o WhatsApp e 
está pronto para aplicá-lo na sua empresa. O 
primeiro passo a seguir é se colocar no lugar 
do usuário: quais mensagens você gostaria de 
receber das empresas? Como você gostaria de 
ser abordado? É preciso fazer um estudo da 
sua plataforma para saber quais informações 
sobre seus serviços e produtos são relevantes 
para utilizar com o seu público. 

Criar mensagens automáticas pessoais e 
objetivas aproximam muito mais o cliente 
da marca do que “chatbots” duros e impes-
soais. Apesar de estar utilizando um robô 
para automatizar o tempo, a ideia é deixar 
a conversa o mais natural possível, como 
se fosse um bate-papo real. 

 
3. Invista no atendimento perso-

nalizado ao cliente - Os recursos do 
WhatsApp facilitam a comunicação com 
os clientes, mas não substituem um fun-
cionário dedicado somente ao aplicativo. 

As pessoas estão evitando cada vez mais 
falar ao telefone, por isso, a utilização da 
conversa por mensagens agiliza e otimiza 
o atendimento aos consumidores. Micro, 

pequenas e médias empresas podem usar 
o canal como principal ferramenta de su-
porte aos usuários, por exemplo. 

 
4. Entenda os melhores horários e a 

frequência das mensagens - É necessá-
rio que o cliente saiba que sua empresa está 
ali, mas não torne isso um exagero. Todos 
nós sabemos o quanto é chato receber no-
tificações indesejadas seja em qual canal de 
comunicação que for, então, trabalhe com 
objetividade. Estude também os melhores 
horários que funcionam com o seu público. 

 
5. Divulgue seu WhatsApp e faça 

promoções - Para transportar novos 
e antigos clientes, é necessário divulgar 
o aplicativo. O WhatsApp disponibiliza 
um link que pode ser utilizado no próprio 
site da marca ou em outras redes sociais. 
Atualmente, e-mails e chamadas telefôni-
cas não são tão utilizados pela população 
como o WhatsApp. 

As pessoas estão conectadas o dia todo ao 
aplicativo e, por ser o meio de comunicação di-
gital mais usado no Brasil, é muito importante 
agregar clientes à plataforma. Por isso, dê um 
motivo para a pessoa estar conectada com a 
sua rede. Faça promoções ou dê “prêmios” a 
quem fizer contato pelo aplicativo.  - Fonte e 
outras informações: (https://clevertap.com/).

https://www.gccrc.unicamp.br/course-from-gene-to-trait/

Curso gratuito em biotecnologia vegetal

@O Centro de Pesquisa em Genômica para Mudanças Cli-
máticas – GCCRC, uma iniciativa entre a Embrapa e a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), abre inscrições 
para a quarta edição do curso "From Gene to Trait", que volta 
ao seu formato presencial. O curso abrange desde as principais 
ferramentas de investigação da biotecnologia vegetal, como 
identificação de genes e microrganismos associados, até te-
mas como marcos regulatórios e propriedade intelectual. Ano 
passado, em decorrência da pandemia da COVID-19, o curso 
aconteceu entre agosto e dezembro, com aulas semanais e no 
formato online. Foram 450 inscritos de nove países, mas apenas 
250 participantes foram selecionados. Destes, 90 participantes 
atingiram os requisitos mínimos para receber o certificado. 
De volta ao formato presencial, os organizadores esperam que 
a interação entre os participantes volte a ser exitosa, ainda 
que isso represente um alcance menor em termos regionais 
(https://www.gccrc.unicamp.br/course-from-gene-to-trait/).    
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Foto: Nella Airlines

Renovação de certificação e novos planos
A companhia boliviana Amaszonas by Nella acaba de receber, 

das autoridades bolivianas aeronáuticas, a renovação de seu 
certificado para voos regulares de passageiros e carga. A con-
quista representa um marco para a cia, que estava em processo 
pré-falimentar antes de ser adquirida pela Nella Airlines Group. 
Entre os novos planos: finalizar o processo de mudança de nome 
para Nella Airlines Bolivia, já em fase final; certificação do Boeing 
737-800NG e, até o início de 2023, iniciar a mudança da frota, 
saindo dos Embraer 190 com capacidade para 110 passageiros 
para o Boeing com capacidade para 189 passageiros. A Amaszonas 
by Nella opera na Bolívia, Chile e Paraguai e planeja retomar voos 
regulares para Rio de Janeiro, São Paulo e Foz do Iguaçu, além 
de Peru e Argentina – operações interrompidas pela pandemia.    
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ICMs do etanol
O governo de São Paulo anun-

ciou ontem (18) a redução do 
ICMS do etanol de 13,3% para 
9,57%, o que resultará em um 
impacto de R$ 563 milhões na 
arrecadação até o final do ano. 
A renúncia de receita para o es-
tado está estimada em R$ 125,1 
milhões ao mês. A estimativa do 
governo é que ação reduza o va-
lor na bomba em R$ 0,17 (ABr).
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