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O metaverso 
como ponto de 

transformação para 
as financeiras

Nas duas últimas 
décadas, um dos 
principais pontos 
de foco da indústria 
de tecnologia foi o 
desenvolvimento de 
plataformas para 
conectar o ambiente 
online ao offline 

As redes sociais, os 
marketplaces e as 
experiências digitais 

revolucionaram a forma 
como muitos de nós intera-
gimos e consumimos. Mas as 
principais transformações 
relacionadas à convergência 
do real com o virtual devem 
acontecer nos próximos 
anos, com o aprimoramento 
e a ampliação do metaverso.

As conversas em torno 
do metaverso cresceram 
e atraíram a atenção de 
muitas pessoas desde 2021. 

A ideia central é utilizar 
tecnologias como internet, 
realidade virtual e realidade 
aumentada para criar uma 
rede de ambientes online 
capaz de recriar o mundo 
real. Dessa forma, quem 
somos no universo digital 
seria uma extensão de 
quem somos no ambiente 
offline. Ao analisarmos as 
possibilidades do metaver-
so, devemos considerar as 
mudanças que acontecerão 
na indústria de pagamentos. 

Por exemplo, para as insti-
tuições financeiras, o meta-
verso representa um ponto 
de inflexão estratégico e 
deverá acelerar tendências 
como o desenvolvimento 
de soluções e serviços de 
vendas e marketing, as es-
tratégias de gestão de risco 
e a popularização de ativos 
digitais. 

Com o crescimento de-
mográfico dos millennials 
(indivíduos que nasceram 
de 1980 a 1994) e da geração 
Z (nascidos de 1995 a 2010), 
o desafio das empresas 
financeiras é desenvolver 
portfólios e incorporar 
soluções de pagamento 
digital compatíveis com as 
expectativas desses nativos 
digitais. Algumas institui-
ções financeiras já come-
çaram a construir filiais no 
metaverso. Além de usarem 
os universos virtuais como 
um novo canal de entrega, 
as organizações devem 
entendê-los como fontes 
relevantes de dados. 

Visto que as carteiras 
digitais têm sido um pon-
to focal na negociação de 
ativos virtuais e podem se 
converter em uma forma 
de identidade digital, um 
dos objetivos estratégicos 

das empresas é vislumbrar a 
construção de um portfólio 
baseado em carteiras online 
e buscar oportunidades.

Modelos alternativos de 
pontuação de crédito estão 
sendo desenvolvidos para 
preencher uma lacuna 
nos modelos tradicionais, 
centrados principalmente 
em dados financeiros. Um 
exemplo são as estruturas 
baseadas em algoritmos 
que usam outros tipos de 
dados para oferecer um 
panorama mais amplo do 
comportamento financeiro 
e da confiabilidade de um 
consumidor. No modelo 
atual, algumas instituições 
financeiras não têm acesso 
a todas as atividades dos 
consumidores. 

Ao transferirem os gastos 
dos clientes das plataformas 
online atuais para novos 
formatos no metaverso, as 
organizações terão novas 
possibilidades de personali-
zar e desenvolver produtos. 
Nesse contexto, fintechs 
de diferentes regiões do 
mundo estão trabalhando 
em modelos alternativos 
de pontuação de crédito 
para terem sucesso no 
setor e podem vir a gerar 
novas oportunidades de 
colaboração com parceiros 
tecnológicos e financeiros. 

Nos Estados Unidos, já 
existe um cartão de crédito 
voltado para o público jovem 
que, aliado a um algoritmo 
exclusivo, permite que o 
consumidor construa seu 
histórico de crédito. Outro 
ponto fundamental para 
o sucesso das instituições 
financeiras no metaverso 
é investir em marketing 
e no desenvolvimento de 
parcerias. A colaboração 
com empresas de jogos, 
entretenimento e esportes 
pode ser uma maneira efi-
caz de capturar a atenção e 
engajar consumidores das 
gerações millennial e Z, que 
costumam apresentar alta 
taxa de fidelidade. 

Com essa nova estrutu-
ra, as empresas do setor 
financeiro devem definir 
estratégias e prioridades 
para aproveitar as oportu-
nidades trazidas por essa 
nova revolução digital, em 
um momento semelhante 
ao de duas décadas atrás, 
quando os marketplaces 
online revolucionaram os 
hábitos de compra dos con-
sumidores. Uma coisa está 
clara: o metaverso será um 
divisor de águas à medida 
que formos evoluindo da 
internet da informação para 
a internet do valor.
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As empresas do segmento de 
beleza estão recuperando o fô-
lego em 2022. Apesar de ainda 
encontrarem dificuldades para 
reestabelecer o nível de fatu-
ramento anterior à pandemia, 
muitos empresários contabili-
zaram uma alta nos ganhos nos 
meses de junho e maio deste 
ano se comparado aos mesmos 
períodos de 2019 – 29% e 27%, 
respectivamente. 

É o que mostra pesquisa reali-

zada pela Associação Brasileira 
de Salões de Beleza (ABSB) em 
parceria com o Sebrae. De acordo 
com a analista de Competitivida-
de do Sebrae, Andrezza Torres, 
é importante que os empresá-
rios do setor reforcem a oferta 
de serviços que conquistem os 
clientes. 

“Tanto profissionais quanto 
espaços de beleza têm que se 
unir para disponibilizar agendas 
que tragam ao consumidor o 

melhor serviço, que é aquele que 
oferece as técnicas profissionais 
e estrutura, estoque de insumos 
cosméticos e equipamentos sa-
nitários e de uso profissional, ou 
seja, o ideal é que ambos estejam 
promovendo o serviço de beleza 
juntos”, avalia. 

Mesmo com o avanço lento, mui-
tos negócios do setor ainda sentem 
os efeitos das restrições impostas 
pelo Coronavírus. É o caso de 14% 
dos entrevistados, que viram seu 

faturamento diminuir em 30%, e de 
12% que faturaram 40% a menos 
em junho de 2022 em contraponto 
a 2019. 

Os números se assemelham 
aos resultados de maio, quando 
18% dos pesquisados amargaram 
30% de queda no faturamento se 
confrontado com 2019; enquanto 
outros 18% registraram uma redu-
ção de 40% em igual período. Outro 
dado que preocupa os empreen-
dedores é a falta de profissionais. 

Segundo os entrevistados, par-
cela significativa das equipes dos 
salões de beleza seguem atendendo 
em domicílio: 43% deles dizem que 
os profissionais estão trabalhando 
sem a parceria da empresa. O 
índice supera o de trabalhadores 
que não estão fazendo serviços 
por fora, que chega a 42%. En-
quanto isso, 15% dos profissionais 
continuam atendendo clientes em 
parceria com os salões. - Fonte: 
(AI/SEBRAE).

Salões de beleza recuperam faturamento anterior à pandemia

Mesmo em constante visibilidade no universo de startups 
e conquistando cada vez mais destaque entre líderes, a 
área de CX continua sendo pouco aplicada e investida 
pelas companhias. De acordo com pesquisa da Zendesk, 
apenas 27,2% das organizações acreditam estar investin-
do adequadamente em iniciativas de suporte ao usuário. 

A pesquisa afirma que, 91,6% dos consumidores da 
América Latina concordam que uma experiência do cliente 
positiva aumenta a chance de fazer uma nova compra. 
Para falar sobre o assunto, Bruno Stuchi, empreendedor 
e fundador da Co.Aktion, holding que visa transformar a 
experiência do cliente por meio de empresas: Aktie Now, 
Droz, Callwe e PeopleXperience, separou algumas dicas 
para quem quer iniciar a jornada. Confira: 
 1) Transmita transparência e clareza para a equipe 

- Esse passo é o principal para começar uma ótima 
experiência com o cliente. Isso se dá, pois, quando 
uma empresa é transparente com seu time, todos 
estão na mesma página, ou seja, se utilizam da mesma 
comunicação para informar as demandas. Ser claro 
com os colaboradores é incentivar a todos a fazer 
parte dos mesmos princípios da empresa. 

 2) Aprenda a escutar as necessidades dos clien-
tes - Trabalhar diretamente com o público requer 
muita habilidade de escuta. Por mais que estejamos 
no mercado há anos, as tendências, modo de pensar 
e agir mudam diariamente. Ter uma equipe ágil que 
entenda as reais necessidades dos seus clientes, e 
que esteja disposta a traçar novas rotas se necessário 
é primordial no processo.

 3) Aplique pesquisas sobre o trabalho de CX - 
Receber críticas sobre nosso trabalho não é uma 
tarefa fácil de lidar, mas é um processo importante 
para as empresas, principalmente no que se refere 
a mensurar e solucionar possíveis problemas. 

  Aplicar uma pesquisa, com perguntas intuitivas e 
estratégicas ajuda a entender o que está sendo en-
tregue de fato para os parceiros. Não tenha medo de 
avaliar o próprio trabalho, como dito na dica anterior, 
traçar outras rotas também é uma forma de atingir 
a melhor experiência. 

Além de levar um maior reconhecimento, o atendimento será 
ainda melhor.

Apesar disso, ao con-
trário do que sugere 
o senso comum, uma 

pesquisa que acaba de ser 
divulgada pelo Gartner 
mostra que quanto mais 
maleável é uma organiza-
ção com relação às normas 
estabelecidas para seus 
funcionários, maiores são os 
níveis de identificação das 
equipes com seus processos 
e objetivos. 

De acordo com o estudo, 
53% dos profissionais que 
tinham flexibilidade radi-
cal com relação a quando, 
onde e como realizam suas 
atividades afirmaram ter 
alta conexão com a cultura 
de suas empresas. Por outro 
lado, apenas 18% relataram 
o mesmo tipo de sentimento 
entre aqueles que desfrutam 
de menos flexibilidade. Para 
a realização do trabalho 
foram entrevistados mais 
de 3.900 trabalhadores em 
dezembro de 2021. 

O Gartner adverte que, 
para impulsionar a conexão 
cultural por intenção, os 
líderes de RH devem identi-
ficar os momentos em que os 
funcionários têm maior pro-

A autonomia do usuário será a tendência dos benefícios do 
futuro do trabalho.

Flexibilidade aumenta conexão 
com a cultura da empresa

Uma das maiores preocupações para as empresas com a consolidação do home office e do modelo 
híbrido se refere à conexão dos colaboradores com a cultura corporativa

que contribua para engajar 
o colaborador com a cultura 
da empresa, é preciso evoluir 
para a distribuição de  um 
valor de consenso entre as 
duas partes de forma que 
quem quiser gastar mais 
no almoço, saberá que será 
necessário economizar mais 
no transporte ou em outro 
aspecto de benefício.

“A autonomia do usuário 
será a tendência dos bene-
fícios do futuro do trabalho 
e desta forma eles serão 
protagonistas na definição 
dos níveis de conexão dos 
trabalhadores com a cultura 
das empresas”, diz. Segundo 
a pesquisa do Gartner, as or-
ganizações que conseguem 
conectar os funcionários à 
sua cultura podem aumentar 
o desempenho dos funcioná-
rios em até 37% e a retenção 
em até 36%.

“No ambiente de negócios 
volátil de hoje, esses ganhos 
se traduzem em uma van-
tagem competitiva signifi-
cativa”, disse a diretora da 
prática de RH do Gartner,  
Alexia Cambon. - Fonte e 
outras informações: (https://
otimiza.pro).

babilidade de se ‘sentirem’ 
vistos ao invés de ‘serem’ 
vistos. A consultoria afirma 
que estas situações de proxi-
midade emocional ocorrem 
quando um colaborador se 
sente importante, valorizado 
e reconhecido.

Neste sentido, uma das fer-
ramentas mais importantes 
é a política de benefícios. O 
CEO da Otimiza, Anderson 
Belem, explica que as em-
presas têm buscado seguir 
esta tendência de adaptação 
aos novos tempos tornando 
os instrumentos de auxílio 
mais flexíveis e garantindo 

a autonomia de uso para os 
trabalhadores.

“No modelo tradicional são 
as empresas que decidem,  
por exemplo, o valor médio 
que a pessoa vai usar por 
dia no transporte ou quanto 
ela vai gastar para almoçar, 
assim como o tamanho 
de sua cesta básica. Mas, 
considerando que o mode-
lo de trabalho híbrido já é 
uma realidade, este tipo de 
rigidez se torna totalmente 
desconectado do dia a dia”, 
afirma. 

O executivo diz que para 
adotar uma política flexível 
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Cinco passos para iniciar sua jornada 
rumo a experiência do cliente

 4) Invista em tecnologias - Atualmente, existem 
diversas formas de se comunicar com o usuário, 
seja por WhatsApp, ligações ou até e-mail market-
ing. Por isso, é essencial conhecer o seu público 
e investir em tecnologias úteis e práticas, como 
chatbots, por exemplo, que além de trazer uma 
linguagem mais fluida e informal, também pode 
trazer métricas sustentáveis no dia a dia com os 
clientes. 

 5) Ressalte a importância do tema para a empresa 
- Por fim, CX não é o trabalho mais procurado por 
CEO’s, porém pesquisas já apontam que empresas 
que incorporam a prática, aumentam sua receita em 
até 70%.  Ressaltar por meio de dados a importância 
que a experiência do cliente traz aos negócios, além 
de levar a um maior reconhecimento, o atendimen-
to será ainda melhor. - Fonte e mais informações: 
(https://coaktion.com/).
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