
Eventos do setor sementeiro agitam  
o agronegócio

O setor sementeiro está entre um dos principais segmentos do agro-
negócio brasileiro. Tendo em vista a sua atuação, a Agrotis, empresa 
de desenvolvimento de software para o agronegócio, participará de 
três importantes eventos voltados para esse mercado, o 1º Congres-
so Catarinense de Sementes, nos dias 2 e 3 de agosto, na cidade de 
Xanxerê, Santa Catarina; Apassul Conecta, de 10 a 12 de agosto, em 
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul; e XXI Congresso Brasileiro de 
Sementes, entre os dias 12 e 15 de setembro, em Curitiba, Paraná 
(https://congressodesementes.com.br/).
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O fim do perímetro tradicional e a expansão da computação em nuvem 
estão fazendo com que diversas fronteiras desapareçam. Toda organização 
usuária de nuvens híbridas ou públicas depende, em graus variados, da 
maturidade digital de seu provedor externo de nuvem.   

A segurança da nuvem deve ser compartilhada 
entre o usuário, o CIO e o provedor
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Já se passaram cinco anos da última reforma trabalhista, que instituiu 
o trabalho intermitente. Ao longo desses anos, esse tipo de contratação 
chegou a alcançar, segundo dados de novembro de 2021 do CAGED 
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 11% no número de 
vagas oferecidas.   

Advogados esclarecem dúvidas sobre o 
contrato intermitente de trabalho

A transformação digital não é apenas um modismo. Partir para a 
automação dos processos impacta diretamente na melhora dos resul-
tados e para começar a entender como está o cenário da sua empresa 
nesse contexto.    

Como a digitalização pode contribuir para a 
melhora dos resultados

Diariamente somos inundados por diversas ondas e novidades no mundo 
corporativo. Essa enxurrada de informação e notícias tem uma razão muito 
simples, a evolução exponencial dos negócios em diversos processos e setores 
está constantemente batendo à nossa porta com oportunidades.    

A nova onda do outsourcing
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Como a experiência do cliente 
influencia na decisão de compra

A influência que o cliente exerce sobre 
uma empresa vai muito além da aquisição 
de um determinado produto ou serviço. 

Na Era da Comunicação, onde as opiniões 
e pontos de vista são compartilhados em 

tempo real, propagando a divulgação positiva ou 
negativa da marca, as empresas precisam estar 
atentas ao relacionamento que estabelecem 
com o seu público. 

Com a concorrência acirrada e novas tendências 
despontando no mercado, é preciso ir além da 
qualidade, que pode ser facilmente replicada pela 
concorrência, com o objetivo de cativar, fidelizar e 
humanizar a relação entre a marca e seu público. 
Associada à totalidade da experiência vivida pelo 
cliente, seja no universo virtual ou nas lojas físicas, 
a Costumer Experience (CP) engloba o conceito 
total da experiência de compra como um todo, 
abrangendo desde a intenção até o momento da 
aquisição e continuando após o processo. 

“Essa experiência pode ser sensorial, cognitiva 
ou afetiva e acontece durante o processo do con-
sumo, da compra ao uso. O sucesso desse recurso 
é o que vai ditar a fidelização do seu cliente”, 
explica Tatiana Garcia, CEO da agência Lille 
Comunicação, com foco em marketing inclusivo. 
Em virtude disso, investir no relacionamento 
e atendimento ao cliente é essencial para que 
a marca construa uma relação de confiança, 
respeito e credibilidade para com o seu público. 

O intuito da experiência do cliente é deixá-lo 
satisfeito e seguro o suficiente para indicar a 
empresa para outros potenciais consumidores, 
assumindo o papel importante de embaixador da 
marca”, explica a empresária. A digitalização das 
empresas, impulsionada pela pandemia, acelerou e 
intensificou estratégias e ações de marketing, que 
objetivam a divulgação dos produtos e serviços. 

Tão importante quanto a publicidade, a 
fidelização e retenção dos clientes devem ser 
cuidadosamente estudadas, planejadas e es-
truturadas, visando não só a captação, mas a 
fidelidade e o comprometimento da marca para 
com seu público-alvo e vice-versa. Conquistar 
e fidelizar o cliente é um processo delicado e 
de longo prazo. As marcas não podem esquecer 
que, a entrega e o suporte pós-compra são tão 
fundamentais quanto às estratégias de captação 
dos potenciais clientes. 
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Para elaborar uma estratégia eficaz de Cus-
tomer Experience, as empresas precisam se 
atentar a três importantes estágios da experi-
ência de compra. O primeiro passo consiste na 
“Captação”, através da elaboração de conteúdos 
relevantes e que vão de encontro ao que, de 
fato, a marca oferece. 

Nessa primeira etapa, é o momento em que 
a empresa deve apresentar seus produtos e 
serviços como soluções para os potenciais 
problemas dos clientes, além de mostrar como 
a marca vai fazer a diferença no dia a dia desse 
consumidor, esclarecendo as principais dúvidas 
e questões antes dele efetivar a compra.

 
Interligado ao primeiro estágio, a segunda 

etapa consiste na fase da “Compra”, quando o 
consumidor já tomou a decisão da aquisição. 
Nessa fase é essencial que a marca coloque em 
prática e cumpra tudo o que estava descrito no 
processo de Captação. Isto é, oferecer ao cliente as 
vantagens e diferenciais que a empresa prometeu 
proporcionar, seja um site de fácil navegabilidade 
e/ou benefícios nas formas de pagamento. 

Além de disponibilizar um canal de atendi-
mento eficiente, que seja capaz de solucionar 
quaisquer dúvidas ou problemas que o cliente 
possa vir a apresentar. No caso das lojas físicas, 
essa etapa deve proporcionar um ambiente 
confortável e seguro para os clientes, bem 
como contar com um atendimento eficaz que 
gere uma conexão emocional com o público, 
que influencia diretamente na decisão final da 
compra presencial. 

A terceira e última etapa, compreende o “Pós-
-Venda”, fase decisiva onde o cliente decide se, 
de fato, vai se tornar um embaixador da marca, 
indicando e sugerindo a mesma aos seus amigos 
e familiares. Mais importante do que a venda, é 
o pós-venda, nesta fase é essencial que o cliente 
se sinta acolhido e respeitado. Para esse estágio, 
é essencial que a empresa disponibilize canais 
de atendimento ao consumidor, bem como cum-
pra os prazos de entrega, garanta a qualidade 
prometida de seus produtos e serviços e seja 
capaz de solucionar quaisquer problemas que 
os clientes possam vir a ter. 

É nesse momento que a magia acontece. Mesmo 
que tudo ocorra bem até aqui, é fundamental que a 
empresa se faça presente também no pós-compra, 
oferecendo conteúdos que sejam significativos 
para o cliente, disponibilizando todo o suporte e 
atendimento necessário. Já existem no mercado, 
softwares especializados na gestão de Customer 
Experience, que ajudam as empresas a medir o 
grau de satisfação dos seus clientes, nas diferentes 
etapas do funil de compras, os quais englobam 
os três estágios citados acima. 

Porém, para as marcas que não querem 
desembolsar investimentos nesse segmento, a 
empresária sugere a elaboração de formulários 
de pesquisa e satisfação. Para proporcionar a 
melhor experiência para o cliente, é preciso 
ouvi-lo e compreender seus desejos e neces-
sidades, e isso pode ser feito de diferentes 
maneiras e meios, mas com o objetivo de levar o 
melhor atendimento ao público. - Fonte e mais 
informações: (www.lillecomunicacao.com.br).

Reprodução/https://conteudo.falconi.com/falconi_juntos

Inscrições para programa de mentoria  
gratuita para micro e pequenos negócios

@Estão abertas as inscrições do Falconi Juntos, programa de mentoria 
gratuita da Falconi para micro e pequenas empresas. Essa é a quarta 

edição do programa criado pela companhia, a maior consultoria brasileira 
de gente e gestão. Empreendedores interessados na capacitação podem 
se inscrever até o dia 26 de julho, por meio do site (https://conteudo.
falconi.com/falconi_juntos). O objetivo do programa, com duração de 
quatro a sete semanas, é colaborar com a resolução e minimização dos 
problemas vividos pelos pequenos negócios. Para isso, os consultores 
da Falconi ajudarão os empresários a identificar problemas e as suas 
causas, oferecendo sugestões de medidas para solucioná-los e formas de 
desenvolvimento da sua gestão. O número total de empresas atendidas 
dependerá do total de consultores voluntários inscritos na nova edição. 
Até agora, 139 colaboradores já confirmaram sua participação. Além 
disso, somados, os três ciclos anteriores do programa já atenderam mais 
de 120 empresas e acumulam mais de 3,9 mil horas de aprendizados e 
troca de conhecimento.     Leia a coluna completa na página 6
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A DIFÍCIL ARTE DA SUCESSÃO DO 
CEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER   

    Leia na página 4

CONFIANÇA E INTEGRIDADE
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Festival de Veneza homenageia  
90 anos de história

A Bienal de Veneza divulgou o pôster oficial de sua 79ª Mostra de Cine-
ma, que acontece entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro. O cartaz 
é assinado pelo quadrinista italiano Lorenzo Mattotti e exibe uma leoa 
alada com o número 90 em uma das mãos, em referência ao 90º aniver-
sário da primeira edição do festival, realizada em 1932, e a seu principal 
prêmio, o Leão de Ouro - o animal também é o símbolo da cidade. A cor 
dourada ainda remete aos cartazes da mostra em suas primeiras décadas. 
“Passaram-se 90 anos da primeira edição, por isso quisemos que a ima-
gem tivesse linhas clássicas, assim como o fundo dourado é igualmente 
clássico”, explicou Mattotti, acrescentando que  “o leão, símbolo de poder 
e força, se transformou em uma leoa, que tem elegância e criatividade” 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

ISSN 2595-8410

Dinheiro do Pronampe
Interessados em contratar emprésti-

mos pelo Pronampe já podem procurar 
as instituições financeiras. Podem plei-
tear o empréstimo microempresas com 
faturamento de até R$ 360 mil por ano, 
pequenas empresas com faturamento 
anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões 
e empresas de médio porte com fatu-
ramento até R$ 300 milhões. Ao optar 
pelo financiamento precisa manter 
o número de empregados por até 60 
dias após a tomada do crédito (ABr).
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