
Excesso de automatização 
pode gerar prejuízos 

para empresas

Substituir seres 
humanos por 
máquinas, 
atendimentos 
humanizados 
por robôs

Assim têm caminhado 
as empresas rumo 
à competição por 

avanços tecnológicos, o que 
é compreensível se formos 
analisar que implementar 
tecnologias nas operações 
pode otimizar tempo, au-
mentar resultados, reduzir 
custos e ainda dar destaque 
diante da concorrência. 
Mas, precisamos falar sobre 
o excesso de automatiza-
ção dos atendimentos e o 
quanto isso pode impactar 
na qualidade e satisfação 
dos clientes.

O uso de tecnologias, 
como a inteligência arti-
ficial, se tornou comum 
para qualquer companhia 
que queira se destacar 
no mercado. Para se ter 
uma ideia, no Brasil, sete 
em cada dez empresas 
fazem uso de tecnologias 
digitais diversas, estando 
ferramentas digitais de 
relacionamento com o 
cliente entre as mais em-
pregadas (25%), segundo 
dados da pesquisa feita pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Mas, o principal motivo 
para as empresas automa-
tizarem os atendimentos 
é porque sai muito mais 
barato. O resultado me-
lhora quanto aos gastos 
internos, mas a qualidade 
do atendimento pode pio-
rar - é aí que precisa existir 
um limite. Entendo que há 
muitos processos e serviços 
em que a automatização 
pode resultar numa grande 
otimização de tempo, prin-
cipalmente se analisarmos 
a área industrial. 

Mas, até mesmo Elon 
Musk afirmou em entre-
vista que “os humanos são 
subestimados” ao justificar 
que a linha de produção 
altamente automatizada da 
Tesla não foi capaz de pro-
duzir carros na velocidade 
estipulada. 

Quando falamos da ex-
periência do consumidor, 
principalmente em canais 
de atendimento, a situação 
é ainda mais delicada e 
complexa. Em alguns ca-
sos, os famosos chatbots, 
softwares que trabalham 
e gerenciam trocas de 
mensagens simulando uma 
conversa humana, não dis-
ponibilizam a opção para o 
cliente percorrer o cami-
nho que ele acredita ser 
melhor, como falar direta-
mente com um atendente. 

E quando há essa opção, 
é preciso percorrer uma 
longa jornada de cliques em 
vários números até conse-
guir localizar a opção de um 
atendimento humanizado. 

Sabemos que há pessoas 
que não querem falar com 
gente, que preferem a inte-
ração com robôs. Mas tem 
gente que quer expor a sua 
dificuldade ou insatisfação 
para outro ser humano. 

Um bom exemplo é o 
cliente prime do banco e/
ou instituição financeira 
que opta por pagar uma 
taxa extra para ter um nível 
de atendimento diferente, 
exclusivo. E as pessoas 
idosas, aquelas acima de 
70 anos, que normalmen-
te têm dificuldades para 
manusear e interagir com 
tecnologias? Como aten-
do a essa pessoa? Como 
não gerar um alto nível de 
insatisfação se, quando o 
cliente precisa se comuni-
car com a empresa, ele não 
consegue?

Para algumas empresas e 
instituições, atendimento 
automatizado é simples-
mente para reduzir custos e 
não melhorar a experiência 
- o que, futuramente, pode 
ser um “tiro no pé” para a 
imagem da marca e resul-
tados da companhia, que 
pode até perder clientes. 
Por isso, falo que é preciso 
diferenciar os serviços. O 
atendimento humanizado 
deve existir mesmo diante 
dos avanços tecnológicos.
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D - Mercado Indiano
A FIEMG, por meio de seu Centro Internacional de Negócios de 
Minas Gerais (CIN), e em parceria com a Apex Brasil, realiza, de 
4 a 13 de novembro, a Missão Empresarial para a Índia. A missão 
é destinada às empresas mineiras que pretendem exportar ou 
investir no mercado indiano. Como benefícios, oferece workshop 
preparatório antes da viagem, seminário com especialistas em 
mercado indiano, rodadas de negócios, visitas técnicas e apoio 
durante a realização da missão. A taxa de inscrição é de R$ 3 mil 
por participante, sendo que a hospedagem, aéreo, alimentação, 
seguro de viagem, transporte local fora da programação oficial 
são por conta do participante. Mais informações: (31) 3263-4728| 
47721-4730.

E - Mercado de Turismo
No dia 13 de setembro, a partir das 10h, na Sede do Futuro/Befly, 
em São Paulo, acontece o Befly Tech Day. Com muito conteúdo e a 
presença de importantes nomes do empreendedorismo brasileiro, 
o evento promete conectar os principais players do ecossistema de 
inovação do país, além de dar visibilidade, gerar networking e fomen-
tar o relacionamento com startups que tenham soluções inovadoras 
para o mercado de turismo. 40 startups terão 5 minutos para apre-
sentar sua solução e convencer a banca avaliadora de que merece o 
investimento. O Programa de Inovação visa revolucionar o mercado 
de turismo, acelerando a transformação digital do setor. Inscrições 
e informações: (https://www.beflytechday.com.br). 

F - Versão Humanizada
A Moça, que já faz parte da vida dos brasileiros há mais de um 
século, estampando as latas de Leite Moça® e sendo grande aliada 
na criação dos doces momentos, agora vai interagir com o mundo 
real. A Nestlé® acaba de lançar a versão humanizada da personagem 
que chega com o propósito de se conectar ainda mais com o público 
em todo ecossistema da marca, ajudando os consumidores no re-
pertório culinário e reforçando a importância da relação da marca 
principalmente com as mulheres, sendo também uma embaixadora 
do empreendedorismo doce. Com a humanização, a Moça vai se 
empoderar das suas mídias sociais para se aproximar do público e 
ser a porta voz digital da marca. 

A - Cidadania Itinerante 
No mês de julho, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio 
dos veículos móveis do projeto ‘Cidadania Itinerante’, atendeu 2.172 
pessoas em 16 municípios do Estado de São Paulo, totalizando 3.291 
atendimentos prestados. O ônibus e as vans do projeto estiveram em 
Barra do Turvo, Campo Limpo Paulista, Cubatão, Eldorado, Guarujá, 
Itanhaém, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Juquiá, Osasco, Praia Grande, 
Registro, Santos, São Paulo e São Vicente oferecendo os serviços 
dos programas e coordenações da SJC. Os serviços mais solicitados 
foram: 2ª via de RG; 2ª via de certidões; 2ª via de CPF, emissão da 
carteira de trabalho digital, e emissão de currículos. 

B - Inclusão de Pessoas
O Instituto Jô Clemente, referência nacional na inclusão de pessoas 
com deficiência intelectual, está lançandonovas turmas do Progra-
ma Empoderamento das Famílias com Pessoas com Deficiência. 
A iniciativa objetiva contribuir para a inclusão das famílias de 
pessoas com deficiência intelectual que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, proporcionando formação básica para 
que os familiares, acompanhantes ou cuidadores possam ter uma 
renda extra.  O curso ensina como divulgar uma pequena empresa, 
como se cadastrar como MEI e formalizar um negócio. O Progra-
ma já contribuiu, numa primeira edição, para a formação de 124 
mulheres empreendedoras. Para este ano a expectativa é contar 
com a inscrição de mais 250 famílias. Saiba mais: (https://ijc.org.
br/pt-br/ensino-pesquisa-e-inovacao/projetos/programa-empreendi/
Paginas/inscricoes.aspx).

C - Biometria Facial
Os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont são os primeiros a im-
plementar o embarque facial biométrico 100% digital para passageiros, 
de forma definitiva. A tecnologia é desenvolvida pelo Serpro para o 
Ministério da Infraestrutura, por meio do programa ‘Embarque + Seguro’. 
O check-in por biometria facial traz mais segurança, confiabilidade e 
agilidade, pois combina a análise de dados com a validação de biometria. 
Assim, cartões de embarque e documentos de identificação podem 
ser dispensados nos voos domésticos que partem desses terminais. 
O cadastro é feito apenas uma vez e a partir disso, ele (o passageiro) 
começa a optar para fazer esse embarque apenas com a biometria.

G - Viagens e Turismo  
Com faturamento de R$ 10 bilhões em 2021, um quadro de 17 mil 
colaboradores  e atuação em todo o Brasil nos ramos de logística, 
venda de automóveis e caminhões e ainda transporte rodoviário de 
passageiros, o Grupo Águia Branca, com sede no Espírito Santo, 
anuncia que celebrou contrato de compra de 70% do capital social 
da Agaxtur Agência de Viagens e Turismo Ltda. Com sede em São 
Paulo e fundada em 1953, a Agaxtur, a partir dos anos 70 consoli-
dou a condição de operadora como uma das que mais comercializa 
cruzeiros marítimos do Brasil. A negociação foi firmada, mas a sua 
conclusão só ocorrerá mediante o cumprimento de determinadas 
condições, incluindo a aprovação do CADE.

H - Aluguel em  SP
O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, divulga seu 
relatório mensal de preços de julho em São Paulo. No mês passado, o 
preço mensal médio do aluguel fechou em R$ 3.410 para os apartamen-
tos de 65 m² com dois quartos, tendo uma baixa de 0,3% em relação 
ao mês anterior. Esta é a primeira baixa de valor depois de oito meses 
consecutivos de alta. Na análise por região, a Zona Oeste é a mais cara 
da cidade, com um aluguel médio mensal de R$ 3.906. Por sua vez, a 
Zona Leste é a mais barata, custando R$ 1.842 por mês. 

I - Inovação e Tecnologia
Reconhecido como o maior e mais completo evento de Inovação e 
Tecnologia da América Latina, o Rio Innovation Week confirma sua 
nova data – de 8 a 11 de novembro, no Píer Mauá. A agenda vai reunir 
mais de 700 palestrantes, cerca de 200 empresas expositoras, pitch 
de startups, debates sobre o futuro de diferentes segmentos que 
movem a economia e indicam o comportamento da sociedade. Entre 
os key speakers, estão Steve Forbes; publicitário Nizan Guanaes; 
Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden; Dan Cockerel, que foi VP 
da Disney World; Spike Lee, cineasta; Camila Farani, presidente da 
G2 Capita; Steve Blank, empreendedor do Vale do Silício; e Aaron 
Ross, autor do livro “Receita Previsível”. Saiba mais: (https://rioin-
novationweek.com.br/).

J - Feira de Alimentos 
Estão abertas as inscrições para as empresas brasileiras de alimentos 
interessadas em participar do Pavilhão Brasil na Abu Dhabi International 
Food Exhibition 2022. A feira ocorrerá entre os dias 6 e 8 de dezembro. O 
Pavilhão Brasil é coordenado pelo Ministério da Agricultura, em parceria 
com o Ministério das Relações Exteriores e com o apoio da Apex-Brasil. A 
participação de empresas brasileiras da indústria de alimentos e bebidas, 
comerciais exportadoras, tradings, entidades setoriais e cooperativas no 
evento, será uma oportunidade para a realização de negócios e abertura 
de novas fronteiras para o agronegócio brasileiro nos Emirados Árabes. 
Mais informações: (abudhabi.mapa@agro.gov.br). 
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São Paulo, terça-feira, 16 de agosto de 2022Economia 5

Atividade econômica 
tev e alta de 0,69%, 
em junho

A atividade econômica bra-
sileira registrou alta de 0,69% 
em junho, na comparação com 
maio, de acordo com dados 
divulgados ontem (15) pelo 
Banco Central (BC). 

Na comparação com junho 
do ano passado, o indicador 
apresentou crescimento de 
3,09%. No segundo trimestre 
de 2022, a alta ficou em 0,57% 
(resultado dessazonalizado), 
isso na comparação com o 
trimestre anterior. 

Na comparação com o mes-
mo trimestre do ano passado, 
o índice apresentou alta de 
2,96%. No acumulado do 
ano, o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) acumula alta de 
2,24%. Em 12 meses, o IBC-Br 
registrou expansão de 2,18%. 
O crescimento ocorre após 
dois meses seguidos de recuo. 

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, a 
Selic, definida atualmente em 
13,75% ao ano. O indicador 
incorpora informações sobre o 
nível de atividade dos três se-
tores da economia: a indústria, 
o comércio e os serviços e a 
agropecuária, além do volume 
de impostos (ABr).

O mercado financeiro 
reduziu, pela sétima 
semana consecutiva, a 
previsão de inflação para 
2022. De acordo com o 
Boletim Focus, divulgado 
ontem (15) pelo Banco 
Central, 2022 deve fe-
char com alta de 7,02% 
no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Há uma semana, o 
IPCA estava projetado 
em 7,11% para 2022; 
e há quatro semanas, 
em 7,54%. Para 2023, a 
inflação projetada é de 
5,38%. Há uma sema-
na, estava em 5,36%; e 
há quatro semanas, em 
5,20%. O mercado finan-
ceiro também manteve as 
previsões para o câmbio 
e a taxa básica de juros, 
a Selic. 

A expectativa é que o 
dólar feche o ano custan-
do R$ 5,20 (estabilidade 
que dura três semanas); 
e, no caso da Selic, em 
13,75% ao ano (proje-
ção de estabilidade há 8 
semanas consecutivas). 

Ele fez uma apresenta-
ção em evento online 
organizado pelo Ins-

tituto Millienium. Segundo 
Campos Neto, foram percebi-
dos os efeitos das medidas do 
governo federal para conter 
os preços da energia elétrica 
e combustíveis. No entanto, 
no setor de serviços os preços 
ainda continuam subindo. 

“A gente vê preços admi-
nistrados caindo, um pouco 
pelas medidas. Mas serviços 
ainda está subindo. Parece 
que está estabilizando um 
pouco. Serviços é superim-
portante para a dinâmica 
da inflação”, ressaltou, ao 
destacar que a inflação no 
país é um reflexo do cená-
rio internacional. “A gente 
entendeu que essa inflação 
mundial ia contaminar o 
Brasil. A gente teve algumas 

Para Campos Neto, inflação no país é 
reflexo do cenário internacional.
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BC: inflação está bastante alta, 
mas há sinais de estabilização

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem (15) que a inflação no Brasil está 
“bastante alta”, mas vê sinais de estabilização

acontecendo por demanda”, 
disse. Porém, as cadeias de 
produção já se ajustaram ao 
novo patamar de demanda. 

“Teve um ajuste grande 
na produção em algumas 
coisas. Semicondutores, 
por exemplo, ajustou muito 
a produção”, disse em refe-
rência aos componentes que, 
em falta, causaram grandes 
dificuldades a diversos seg-
mentos industriais, como as 
montadoras de automóveis. 
Para o próximo ano, disse 
que é preciso avaliar o im-
pacto das ações que reduzi-
ram arrecadação ou aumen-
taram gastos do governo. 
“Existe uma preocupação 
com a [política] fiscal do ano 
que vem, pela continuidade 
das medidas que foram 
anunciadas recentes, como 
isso vai se encaixar” (ABr).

que foram particulares do 
Brasil, como a crise hídrica 
e alguns processos infla-
cionários de alimentos que 
foram intensos no Brasil, que 
conseguiram agravar a parte 
de alimentos”, disse.

De acordo com Campos 
Neto, um dos fatores que 

levou ao aumento gene-
ralizado de preços foi o 
crescimento da procura por 
diversos produtos para além 
da capacidade produtiva do 
momento. “Quando a gente 
achava que o gargalo estava 
acontecendo por oferta, a 
gente viu que não, estava 

Essa foi a sétima redução consecutiva.

Mercado financeiro reduz projeção 
de inflação de 7,11% para 7,02%
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A estabilidade, tanto do 
câmbio como da Selic, 
foi registrada também 
nas previsões para 2023 
e 2024. 

Com relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todas riquezas produ-
zidas no país, o mercado 
financeiro aumentou a 
previsão de crescimento 
para 2022 e para os pró-
ximos dois anos. Neste 
ano, a expectativa é de 
que o PIB cresça 2%, ante 

as projeções de 1,98% e 
de 1,75%, divulgadas há 
uma e há quatro sema-
nas, respectivamente.

Para 2023, a expectati-
va do mercado é cresci-
mento do PIB de 0,41%. 
Há uma semana, a pre-
visão era de 0,40%; e há 
quatro semanas, 0,50%. 
Já para 2024, a previsão 
é expansão de 1,8%. Há 
uma semana, a projeção 
era de 1,70%; e há quatro 
semanas, 1,80% (ABr).


