
RCS no varejo: qual 
sua importância para o 
aumento das vendas?

Inovar na comunicação 
ao cliente é uma forte 
demanda do setor 
varejista

Em meio a consumidores 
cada vez mais exigentes 
e seletivos, investir em 

um canal que traga agilidade, 
segurança e facilidade, é a 
peça-chave para uma maior 
satisfação e fidelização com 
a marca. Atingindo todos 
esses aspectos, o RCS (Rich 
Communication Service) é 
a mais nova e promissora 
aposta no mercado – capaz 
de contribuir fortemente para 
o aumento de vendas deste 
segmento. 

Considerado como uma 
evolução do SMS, esse siste-
ma permite que as marcas se 
relacionem com seus clientes 
de forma muito mais otimizada 
e personalizada, por meio de 
mensagens que incorporem 
recursos multimídias em seu 
conteúdo. Um conjunto de 
imagens, vídeos e gifs podem 
ser anexados ao texto envia-
do, tornando a comunicação 
muito mais leve e atrativa para 
os clientes.

Quais os benefícios do RCS 
no varejo? - Quando com-
parado com diversos outros 
canais de comunicação, o RCS 
é um dos que oferece maior 
segurança para todos os en-
volvidos. Por ser protocolado 
ao Google, as empresas que 
implementarem este sistema 
devem submeter todas as 
suas informações não apenas 
à organização, como também 
às telefonias móveis nacionais 
– podendo apenas utilizá-lo 
quando todos aprovarem os 
dados compartilhados. 

Assegurados de que estão se 
comunicando com a empresa, 
o poder de interação com os 
consumidores é potencial-
mente elevado, com muito 
mais chance de retornarem 
as mensagens recebidas. 
Para o varejo, essa caracte-
rística abre grandes janelas 
de oportunidades de negócios, 
pautadas no desenvolvimento 
de campanhas interativas que 
facilitem a aquisição dos ser-
viços ou produtos oferecidos 
diretamente pelo sistema.

Ao invés de terem que na-
vegar pelo site da companhia 
ou, se direcionar presencial-
mente à loja, o RCS facilita a 
jornada de compra do cliente 
no varejo. 

Todo processo pode ser con-

cluído diretamente no sistema, 
por meio de uma interface 
que direcione o usuário ao 
item desejado e ao método 
de pagamento escolhido para 
finalizar a compra. Tudo isso, 
em apenas poucos cliques em 
opções pré-programadas, de 
forma automatizada, sem a 
necessidade de um atendente 
humano na outra ponta.

Para os varejistas que dese-
jarem algo mais simples, o pró-
prio Google desenvolveu uma 
versão básica deste sistema, 
na qual as empresas poderão 
apenas enviar mensagens de 
texto sem a inclusão de outros 
recursos multimídias. Mesmo 
nessa opção, a confiabilidade 
dos clientes permanecerá 
igual, uma vez que em toda 
mensagem recebida, verão a 
logo da companhia anexada e 
verificada.

Como implementar o RCS 
no varejo? - Cerca de 29% dos 
usuários brasileiros já recebe-
ram mensagens multimídias 
provenientes deste recurso, 
segundo uma pesquisa feita 
pelo Panorama Mobile Time 
Opinion Box. Com a chegada 
do 5G, as perspectivas do RCS 
estão ainda maiores em todo o 
país, com chances elevadas de 
criar ações muito mais asserti-
vas para as vendas no varejo. 

Mas, a única forma de con-
quistar tais resultados é com o 
apoio irrestrito de um broker 
renomado no mercado. A im-
plementação do sistema por 
uma empresa especializada no 
ramo fará toda a diferença para 
que o pedido seja aprovado 
pelo Google e pelas operadoras 
móveis. Afinal, apenas com 
todos esses consentimentos, 
será possível criar campanhas 
personalizadas para cada ne-
gócio, de acordo com sua área 
e perfil de seu público-alvo. 

Mesmo ainda em fase inicial, 
o RCS já é considerado como 
uma das maiores revoluções 
do mercado de mensageria. 
Em um novo padrão de comu-
nicação digital, sua proposta 
trará um poder de interação 
enorme ao setor varejista, per-
mitindo não apenas com que 
satisfaçam muito mais clientes 
em sua jornada de compra, 
como também potencializar 
suas vendas em níveis mar-
cantes e, assim, se destacar 
imensamente perante seus 
concorrentes.
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(www.pontaltech.com.br).
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D - Pescador Amador
A Secretaria de Aquicultura e Pesca atualizou o Sistema de Reque-
rimento e Emissão das Licenças de Pescador Amador ou Esportivo. 
Entre as novidades está a implementação do QR Code dinâmico nas 
carteirinhas, que vai permitir que qualquer agente fiscalizador possa 
confirmar a autenticidade das licenças emitidas. Também foi implan-
tada a automatização na liberação das licenças para os pescadores 
amadores ou esportivo que optarem pelos pagamentos via PIX ou 
cartão de crédito. No período de maio a junho, a Secretaria recebeu 
mais de 70 mil requerimentos para emissão de Licenças de Pescador 
Amador ou Esportivo. As licenças se referem às categorias de pesca 
embarcada e desembarcada. 

E - Criação de Conteúdo
Produzir conteúdo na internet não é tão simples. Exige conhecimento, 
dedicação e a atualização constante do criador. Para alavancar o perfil 
e a monetização, a Privacy (https://privacy.com.br/v2), plataforma de 
venda de conteúdo, lançou o curso gratuito denominado de “Privacy 
Creator School”, com objetivo de ajudar cada vez mais os criadores a 
conquistar a liberdade financeira. A expectativa é que, completando o 
curso inteiro, o criador tenha conhecimento suficiente nas áreas ligadas 
à criação de conteúdo para entender como sua performance funciona e 
como pode melhorar. Os vídeos estão disponíveis na página do YouTube 
da plataforma, com acesso aberto a todas as pessoas (https://www.
youtube.com/playlist?list=PLJEV5gF0ce-1cZ1aRJVveK7woj8iD0vzd).

F - Agente Territorial 
O Sebrae Minas está com inscrições abertas para o credenciamento de 
empresas prestadoras de serviços de assessoria e acompanhamento 
de estratégias de desenvolvimento econômico, políticas públicas e ar-
ticulação de uma rede de agentes de fomento ao empreendedorismo, 
nas diversas regiões do estado. As empresas selecionadas vão compor 
o Cadastro de Prestadores de Serviços do Sebrae, como Agente Ter-
ritorial Sebrae (ATS). Elas atuarão, em regime de não exclusividade, 
com o objetivo de fortalecer um relacionamento continuado com os 
atores locais de desenvolvimento econômico, conforme as estratégias 
definidas pelo Sebrae Minas. Mais informações no site (www.sebrae.
com.br/minasgerais).

A - Comportamento no Século XXI
O Centro Universitário FAAP oferece de 1 a 5 de agosto o curso 
gratuito ‘O Caos Contemporâneo’. Cinco aulas online destinadas 
à compreensão do comportamento contemporâneo, seus desafios, 
tendências e transformações nas esferas social, política e tecnológi-
ca. O curso marca o lançamento da pós “Comportamento no Século 
XXI”, uma criação de Luiz Felipe Pondé, que dará aulas e lives em 
todas as disciplinas. O projeto objetiva ajudar a entender as prin-
cipais tendências comportamentais contemporâneas, bem como a 
importância de compreender o comportamento no sécúlo XXI para 
o sucesso profissional e pessoal. Inscrições: (https://lp.pos.faap.br/
caos-contemporaneo/).

B - Cinturão da Soja
O Grupo Pereira, sétimo maior supermercadista do Brasil de acordo 
com o ranking da Abras, prepara-se para investir R$ 600 milhões 
ainda este ano na expansão de suas redes de supermercados Com-
per e Fort Atacadista e farmácias, além de ingressar em novos 
negócios, como no setor de shopping center. A maior parte desses 
investimentos será na região Centro-Oeste, no Cinturão da Soja. 
O Grupo será parceiro de um projeto de um shopping center em 
Rondonópolis (MT), onde adquiriu um terreno de R$ 150 milhões 
e instalará ao lado uma loja do Fort Atacadista. Também expandirá 
os seus negócios para o Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, 
onde vai construir uma loja da bandeira Fort Atacadista com inves-
timento de R$ 100 milhões.

C - Dia dos Avós 
O prefeito Ricardo Nunes sancionou o projeto de lei apresentado pelo 
vereador Eli Corrêa (União) para inclusão do Dia dos Avós, 26 de julho, 
no calendário oficial do município. “O objetivo da iniciativa parlamentar 
é promover cada vez mais a valorização e reconhecimento daqueles 
que vieram antes de nós e nos ajudaram a chegar até aqui”, explica o 
autor. Nessa data, também é celebrado o Dia de São Joaquim e Santa 
Ana que, segundo a tradição católica, foram avós de Jesus Cristo. O 
vereador deseja que a inserção da data no calendário oficial de eventos 
do município fomente ações em diversos setores que contribuam para 
que os idosos sejam cada vez mais integrados e cuidados. 

G - Águas Subterrâneas
A programação do Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas de 2022 
já  está mobilizando o Brasil.  Após dois anos  com atividades virtuais em  
função da pandemia, o evento que  deverá reunir no Espaço Arca em São 
Paulo,  mais de 1500 pessoas entre os dias 2 a 5 de agosto,  apresenta  
uma programação intensa e  da maior importância  para a sobrevivência 
do país e do planeta. O tema central “Águas Subterrâneas: invisível, 
indivisível e indispensável” está em ressonância com as diretrizes  pro-
postas  pelo Relatório Unesco sobre o desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos 2022, divulgado em  março, por ocasião das comemorações do 
Dia Mundial da  Água. A programação, inscrições e lista de trabalhos 
inscritos  você pode acionar em (https://xxiicongressoabas.abas.org/).

H - Postos de Serviços
Entre os próximos dias 26 e 28, acontece a 15º edição da Feira e Fórum 
Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência 
e Food Service, no São Paulo Expo. O evento é considerado o principal 
da América Latina, no segmento, e deve reunir mais de 200 expositores e 
mais de 23 mil visitantes, como executivos de distribuidoras, revendedores, 
fornecedores e lojistas. É a única feira que abrange toda a distribuição de 
combustíveis, desde a importação até o abastecimento. É neste encontro 
que distribuidores e revendedores de combustíveis, equipamentos e lojas de 
conveniência apresentam produtos, equipamentos, serviços, tecnologias e 
soluções voltados ao setor. Mais informações: (https://expopostos.com.br/).

I - Circuito das Águas 
No próximo dia 4 de agosto, o município de Jaguariúna será palco do 
Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista, encontro com o 
objetivo de apresentar uma agenda de ações estratégicas para a região 
ao entender o cenário atual, reconhecer os desafios e oportunidades 
para auxiliar no desenvolvimento econômico, social e ambiental dos 
nove municípios. O evento acontece no Teatro Dona Zenaide, a partir 
das 18h e foram convidados empresários, empreendedores, prefeitos, 
vice-prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores, autoridades e 
lideranças regionais.

J - Cooperativismo Financeiro
Maior evento do Cooperativismo Financeiro da América Latina, o 14º 
Concred, reunirá mais de 5.000 líderes cooperativistas, dirigentes, con-
selheiros, gestores e estudiosos do Cooperativismo Financeiro de todo 
o país em Recife, de 10 a 12 de agosto. Na programação, renomados 
conferencistas e palestrantes, nacionais e internacionais, que discutirão 
regulação, sustentabilidade, liderança, estratégia, governança, tendências 
globais, compromisso social, inovação, diversidade, perspectivas e opor-
tunidades no ecossistema do Cooperativismo, em especial, o de Crédito. 
Saiba mais em: (https://www.confebrasdigital.coop.br/congresso).
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Em junho, o STJ decidiu 
que as operadoras não 
são obrigadas a cobrir 

procedimentos médicos que 
não estão previstos na lista 
da ANS. A Segunda Seção 
do STJ entendeu que o rol 
de procedimentos definidos 
pela agência é taxativo, ou 
seja, os usuários não têm di-
reito a exames e tratamentos 
que estão fora da lista.

Após a decisão, diversos 
partidos políticos e entida-
des recorreram ao Supremo 
para derrubar a decisão. 
Para os recorrentes, o en-
tendimento do STJ prejudica 
os pacientes, que podem 
ter tratamentos suspensos. 
Na manifestação enviada ao 
Supremo, a ANS afirmou que 
o eventual sucesso das ações 
terá efeito na mudança de 

Usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora 
da lista da ANS.
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BC Europeu 
aumenta juros 
pela 1ª vez em 
uma década

O Banco Central Europeu 
(BCE) aumentou ontem 
(21), em Frankfurt, suas 
taxas de juros pela primeira 
vez desde 2011 e apresentou 
um novo programa de com-
pra de títulos para manter 
os custos dos empréstimos 
sob controle para os países 
mais endividados da zona do 
euro. A instituição aumentou 
sua taxa de depósito em 0,50 
ponto percentual (pp) para 
zero, ou duas vezes mais do 
que havia indicado após sua 
reunião anterior, em um es-
forço para conter a inflação 
recorde na zona do euro.

Também foi elevada a taxa 
sobre seus leilões semanais e 
diários em 0,50 ponto, para 
0,50% e 0,75%, respectiva-
mente. Novos aumentos em 
suas três taxas provavel-
mente virão este ano. “Nas 
próximas reuniões do Con-
selho [do banco], uma maior 
normalização das taxas de 
juros será apropriada”, disse 
o BCE. “A antecipação hoje 
da saída dos juros negativos 
permite que o Conselho faça 
uma transição para uma 
abordagem reunião por reu-
nião em relação às decisões 
sobre as taxas de juros”, 
informou o banco (ABr).

A Agência Nacional 
de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) e Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) aprovaram 
uma resolução conjunta 
atualizando os critérios 
para a instalação, ope-
ração e manutenção de 
estações hidrológicas 
em usinas hidrelétricas. 
A medida foi necessária 
em razão de mudanças na 
legislação do setor. A nova 
resolução substituirá, a 
partir de janeiro de 2023, 
uma normativa anterior 
das duas agências sobre 
o tema.

As estações hidroló-
gicas servem para mo-
nitorar quantidade de 
chuvas, variações do nível 
da superfície da água, 
transporte de sedimen-
tos, defluência e medição 
de níveis d’água, além 
de velocidades e vazões 
nos rios e lagos onde as 
usinas se instalaram. As 
informações coletadas 
servem para aumentar o 
conhecimento hidrológi-
co nacional e são enviadas 
para a Rede Hidrometeo-
rológica Nacional. 

Normativa se aplica à operação 
dessas estações em usinas hidrelétricas.
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ANS envia ao STF manifestação 
sobre planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação 
sobre o rol taxativo de procedimentos de planos de saúde

potenciais consumidores”, 
diz a manifestação.

Nos dias 26 e 27 de setem-
bro, o STF fará uma audiên-
cia pública para debater a 
questão. Não há prazo para 
decisão. A lista de procedi-
mentos e tratamentos obri-
gatórios da ANS foi criada 
em 1998 para estabelecer 
um mínimo de cobertura 
que não poderia ser negada 
pelos planos de saúde. O 
rol vem sendo atualizado 
desde então para incorporar 
novas tecnologias e avanços. 
Desde então, é comum que 
usuários de plano de saúde 
busquem na Justiça o direito 
das operadoras pagarem por 
procedimentos ou tratamen-
tos que ainda não estejam 
previstos no rol da ANS 
(ABr).

risco dos contratos em vigor 
e nos preços dos novos.

“A pretendida natureza de-
clarativa do rol amplia o grau 
de incerteza em relação aos 
custos de assistência à saúde 
porque afeta a identificação 

a priori dos procedimentos 
obrigatórios não previstos 
no rol. A consequência é a 
elevação do nível de preços 
das novas comercializações 
a patamares superiores à 
capacidade de pagamento de 

Aneel e ANA aprovam nova resolução 
sobre estações hidrológicas

Segundo a ANA, o ma-
terial fornece “subsídios 
à implementação da Polí-
tica Nacional de Recursos 
Hídricos e dota os go-
vernos e a sociedade de 
amplo monitoramento das 
águas”. A resolução das 
duas agências mantém a 
necessidade de medição 
hidrológica para todos os 
empreendimentos hidrelé-
tricos, de concessionários 
e autorizados, com potên-
cia instalada superior a 1 
Megawatt (MW). 

O texto, entretanto, es-
pecifica que as usinas de 1 
MW a 5 MW sem contrato de 

concessão ou autorização 
passarão a ser fiscaliza-
das pela ANA, enquanto 
aquelas acima de 5 MW ou 
com outorga permanecem 
sob fiscalização da  Aneel. 
A normativa também traz 
informações sobre os pro-
cedimentos para a atuali-
zação das tabelas de Cota 
Área Volume de usinas 
hidrelétricas. Outra al-
teração é a possibilidade 
do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) 
de sugerir os locais de 
instalação de estações 
hidrológicas dentro das 
áreas de cada usina (ABr).


