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OpiniãO
Para desenhar processos 

eficazes, é preciso 
entender de gente

Uma das disciplinas 
de gestão que mais me 
fascinam é o design 
organizacional

É a arte de construir es-
truturas, processos, 
artefatos ou práticas 

para influenciar os compor-
tamentos das pessoas. Por 
meio do design organiza-
cional, pode-se construir 
estruturas que fomentam 
o desenvolvimento, a co-
laboração, e até mesmo a 
responsabilização das pes-
soas, deixando as próprias 
práticas comunicarem, ao 
invés de contar com os 
“valores colados na parede”.

Mas como tudo que en-
volve o trabalho com seres 
humanos, o design organi-
zacional tem suas surpresas. 
Perdi as contas de quantas 
vezes desenhei processos 
que, na minha cabeça, gera-
riam certos comportamen-
tos, mas acabaram gerando 
respostas aparentemente 
irracionais. Situações assim 
me fazem sempre pensar na 
seguinte pergunta: por que 
as pessoas se comportam 
do jeito que se comportam?

Comecei a reparar que, 
muitas vezes, estas surpre-
sas aconteciam porque as 
práticas estavam pautadas 
em premissas falhas em 
relação a como as pesso-
as se comportam. Contar 
com características como 
racionalidade, desapego ou 
altruísmo das pessoas em 
todas as situações é uma 
preparação para o fracasso. 
Podemos esperar isso de 
algumas pessoas em alguns 
momentos, mas dificilmen-
te de todas as pessoas em 
todos os momentos.

Ter conhecimento técnico 
sobre gestão, ferramentas e 
plataformas é fundamental 
para um designer organiza-
cional. Porém, para se ter 
sucesso, talvez seja ainda 
mais importante possuir 
alguns entendimentos bási-
cos sobre a própria natureza 
dos comportamentos e das 
relações. Por exemplo: você 
contrata um novo funcioná-
rio. No onboarding, diz que 
espera que ele tenha senso 
de dono. Será mesmo que 
ele vai agir como dono do 
negócio? Você pode esperar 
isso dele?

A verdade é que nossa na-
tureza, não como humanos, 
mas como animais de forma 
geral, é egoísta. Temos como 
objetivos, instalados no 
nosso DNA, a sobrevivência 
e a perpetuação da nossa 
linhagem. É claro, todos 
temos nossos momentos, de 
maior ou menor frequência, 
de pensar no coletivo. Mas 
geralmente, tomamos deci-

sões que nos aproximam das 
recompensas e nos afastam 
das punições. 

Ou seja, aquele funcio-
nário, a quem foi solicitado 
que “agisse como dono”, in-
tuitivamente pensará: o que 
eu ganho com isso? Se agir 
como dono trouxer benefí-
cios, como reconhecimento, 
crescimento profissional e 
recompensas financeiras, 
é possível que o faça. Caso 
agir como dono apenas 
aumente sua exposição a 
riscos e punições, é bem 
difícil contar com isso. 

Isso não quer dizer que 
somos animais egoístas e 
incapazes de colaborar: não 
por acaso o ser humano é o 
“animal social”. Apenas que 
a origem, ao menos biológi-
ca, da cooperação não é um 
senso nato de altruísmo, mas 
uma percepção instalada de 
que, em muitos momentos, 
cooperar é bom para nós, 
pessoalmente. Mas temos 
uma outra característica 
inerentemente humana, 
que é extremamente posi-
tiva: a adaptabilidade. 

Conseguimos encontrar 
conforto em situações des-
confortáveis, e criar novos 
hábitos por meio da repeti-
ção continuada. Um ponto 
importante sobre isso: como 
todo novo hábito sendo 
construído, o começo é sem-
pre incômodo ou doloroso. 
É natural que pareça que 
as coisas estão piores antes 
de melhorar: as pessoas vão 
reclamar, ou o desempenho 
será prejudicado por um 
período de adaptação. 

Porém, se o novo compor-
tamento faz sentido para a 
cultura e os objetivos da 
organização, basta manter 
a determinação que, em 
breve, ele estará mais pre-
sente no dia a dia do time. 
Lembre-se que controlar o 
comportamento de todos é 
ineficaz (e possivelmente 
impossível), microgerenciar 
o time é uma péssima ideia. 
Por outro lado, uma postura 
de gestão laissez-faire, que 
deixa as pessoas agirem 
como quiserem, também é 
ineficaz. 

É preciso ter uma busca 
por maior conhecimento, 
especialmente sobre pes-
soas - e isso não envolve 
apenas livros, mas interes-
se genuíno nelas. Ao unir 
o conhecimento com a 
responsabilidade moral de 
influenciar positivamente as 
pessoas, você se torna capaz 
de construir organizações 
melhores para elas, sem 
deixarem de ser melhores 
em alcançar resultados.

 
(*) - É, COO do Grupo Anga, holding 

de serviços de implementação de 
cultura humanizada, capitalismo 

consciente e inclusão social  
(www.grupoanga.com).

Pedro Nascimento (*)

News @
Publicação da UFSCar aborda o uso do 
software livre EPANET
@Com a pandemia da Covid-19 alastrada por todo o mundo, foi ne-

cessário, além do desenvolvimento da resiliência, a necessidade 
de adaptação. Foi nesse momento que, entre outras ações, a UFSCar 
estimulou uma maior oferta de Atividades Curriculares de Integração 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPEs), direcionadas a toda a popu-
lação. Entre elas, estava o curso "Introdução ao EPANET: Simulação e 
Dimensionamento de Sistemas de Abastecimento de Água", disponibilizado 
gratuitamente aos inscritos, permitindo a capacitação, a distância, dos 
mais de cem participantes e que, agora, foi transformado em e-book com 
o mesmo nome, também disponível gratuitamente (https://bit.ly/3zZjexO).
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Inteligência Artificial mostra  
o lado ruim das pessoas

Quando pensamos que a vida online não pode ficar pior do que já é, o novo chatbot BlenderBot 3 
lançado pela Meta prova que estamos errados.

Vivaldo José Breternitz (*)

O BlenderBot 3 é um robô de soft-
ware baseado em inteligência 
artificial que pode conversar 

com as pessoas sobre praticamente 
tudo que está na internet. Os chatbots 
aprendem a interagir conversando 
com o público; por essa razão, a Meta 
está incentivando adultos residentes 
nos Estados Unidos a falarem com o 
chatbot para ajudá-lo a aprender a 
conversar naturalmente; porém isso 
significa que ele pode também refle-
tir o lado mau das pessoas, mentindo 
e   não considerando aspectos éticos.

O BlenderBot 3 obtém informações 
na internet para conversar com as 
pessoas e memoriza as conversas que 
já teve, procurando adaptar suas res-
postas às características e interesses 
de seus interlocutores.

Entre outras afirmações, o robô dis-
se que Trump ganhou as eleições de 
2020 e é o atual presidente americano 
e mostrou ser antissemita, ao dizer 
que o povo judeu controla a econo-
mia mundial. Ironicamente, afirmou 
que o Facebook dissemina notícias 
falsas, apesar de ser de propriedade 
da Meta, antes chamada Facebook – 
talvez o chatbot tenha razão nesse 
ponto... Também descreveu o CEO 

depois de começar a elogiar Hitler. 

Tudo isso deve manter a socieda-
de como um todo em alerta: robôs 
de software podem ser muito úteis, 
mas também muito perigosos. Os 
envolvidos com o tema devem ter 
sempre em mente as três Leis da 
Robótica enunciadas pelo escritor 
Isaac Asimov, especialmente a pri-
meira: “Um robô não pode ferir um 
ser humano ou, por inação, permitir 
que um ser humano sofra algum mal.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de Internet  
das Coisas.

da Meta, Mark Zuckerberg, como 
“muito assustador e manipulador”.

Essas declarações do robô foram 
feitas em conversas que manteve com 
repórteres de importantes órgãos de 
imprensa, como Business Insider e 
Bloomberg, que foram os responsáveis 
por sua divulgação.

Essa não é a primeira vez que um 
chatbot mostra o lado ruim das pes-
soas com quem aprende: o LaMDA, 
do Google recentemente fez afirma-
ções    racistas e sexistas, e em 2016 
um chatbot da Microsoft chamado 
Tay foi retirado do ar por 48 horas, 
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Entenda como o WhatsApp pode  
revolucionar as vendas

Você sabe qual o aplicativo predileto 
dos brasileiros? O WhatsApp! Segundo 
uma pesquisa do Instituto QualiBest, 49% 
dos entrevistados preferem esse meio 
quando precisam entrar em contato com 
alguma empresa. Ao juntar o melhor do 
atendimento automático, uma tendência 
em crescimento, com a indispensável 
conexão humana, as corporações desen-
volveram uma comunicação ainda mais 
assertiva. Nesse sentido, descubra como 
o app pode potencializar diversas vendas! 

A importância do WhatsApp  
para as vendas e suas  
inúmeras ferramentas 

Em um mundo cada vez mais interconec-
tado e com tecnologias sendo compartilha-
das a todo instante, considerar os novos 
canais para implementar uma assistência 
de qualidade é essencial para quem quer 
continuar ativo no mercado. Afinal, o com-
portamento do consumidor tem mudado na 
mesma velocidade com a qual eles exigem a 
resolução de suas pendências. Sendo assim, 
é preciso estar preparado. 

Nessa realidade, as redes sociais se 
tornaram destaque para o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC). No 
Brasil, o “zap” é o queridinho entre os 
cidadãos e a previsão é para isso aumentar 
ainda mais. De acordo com uma pesquisa 
da Panorama Mobile, realizada pela Time/
Opinion Box, a cada cem smartphones, 
99 possuem essa instalação e 93% deste 
número opera diariamente. 

Para corroborar essa popularidade, 
segundo um estudo da Techcrunch, são 
mais de 2 bilhões de usuários pelo planeta 
e em outubro de 2020 foram trocadas mais 
de 100 bilhões de mensagens por dia. Ou 
seja, gradativamente o app ganha espaço 
nos aparelhos e no cotidiano, como uma 
extensão de nossos afazeres diários. 

Por ser prático, acessível e funcional, 
virou um dos meios de comunicação 
preferidos no país, principalmente im-
pulsionado pela pandemia, se tornou 
imprescindível para tratar de assuntos 
pessoais e profissionais. “Esse sucesso 
despertou o interesse nas organizações, 
afinal, é um grande potencial de interação 
com o consumidor e pode render muitos 
ganhos se bem utilizado”, afirma Tiago 
Sanches, gerente comercial da Total IP. 

Isso porque os brasileiros são encontra-
dos, principalmente, online. De acordo com 

um relatório de abril de 2022, produzido pela 
Hootsuite em parceria com o WeAreSocial, 
o software está presente em aproximada-
mente 99% dos dispositivos ativos no país. 
Consoante a dados de 2021, expostos pelo 
App Annie, são mais de 4 horas e 48 minutos 
de uso constante do celular. Esse índice re-
presenta um aumento de 30% em relação a 
2019. É como se os cidadãos passassem mais 
de um terço do tempo acordados estando 
conectados na rede, quando consideramos 
uma noite de sono de 8 horas. 

“Levar todas as estatísticas em conside-
ração é a chave para a inovação dentro dos 
empreendimentos, pois só conseguimos 
saber se uma estratégia está dando certo a 
partir de uma metrificação de acompanha-
mento. Além disso, é essencial prestar um 
suporte onde seu cliente mais procura pelo 
seu serviço”, comenta Sanches. Portanto, 
desenvolva táticas para também investir 
nesse meio. Afinal, segundo a consultoria 
Accenture, 83% dos participantes manu-
seiam o programa para fazer compras e se 
relacionar com as organizações.

Como usar o WhatsApp de forma 
inteligente?

Com a API WhatsApp Business, uma 
solução da Total IP para tornar a assis-
tência mais completa, é possível destacar 
diversas aplicabilidades efetivas. Quando o 
internauta envia uma mensagem, o diálogo 
pode continuar com um robô dinâmico, 
coletando informações e, caso necessário, 
redirecionando com facilidade e agilidade a 
um operador, para prosseguir com a questão.  

É preciso ressaltar: a possibilidade 
de se integrar a sistemas já existentes 
e metodologias conhecidas no negócio 
também é um diferencial. “Você pode 
fazer venda, pós-venda, suporte técnico 
e resolver vários problemas em um único 
lugar. Com respostas rápidas, cadastradas 
com simplicidade, consegue estabelecer 
um padrão no SAC e oferecer ainda mais 
qualidade com o retorno imediato”, ex-
plica o gerente comercial. 

Para resguardar qualquer referência, 
a API WhatsApp Business segue todas 
as determinações e regras da LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais), 
com segurança nas etapas. Dessa forma, 
é possível validar um grande volume de 
informações com confiabilidade, otimi-
zando diversos processos de negociação. 

Conheça alguns benefícios de 
contar com a solução da Total IP:  
o API WhatsApp Business! 

Para quem pretende escalar nos lucros, 
aumentar a produtividade e proporcionar 
a melhor experiência possível ao consumi-
dor, esse mecanismo é o ideal. Pensando 
nisso, listamos algumas características e 
benefícios dessa solução. Confira: 

•	 Exibir o nome da empresa sem o 
cliente ter adicionado na lista de 
contatos;

•	 Utilização de número fixo na conta;
•	 Múltiplos agentes conseguem usar 

o mesmo número ao mesmo tempo;
•	 Automatização de conversas e inte-

rações com chatbots;
•	 Envios massivos de mensagens, 

alertas ou notificações sem risco 
de bloqueio;

•	 Integração do app com outros sis-
temas e canais;

•	 Relatórios para a gestão da operação 
com histórico de contato, tempo 
de atendimento e quantidade de 
clientes respondidos por usuário.

Dessa forma, o gestor consegue acom-
panhar de perto a árvore de decisões na 
qual seu empreendimento está exposto. 
Assim, torna-se mais fácil obter insights e 
reparar possíveis falhas. Além disso, para 
ter excelência em todas as operações, é 
essencial contar com especialistas. A Total 
IP presta suporte 24 horas em todos os 
dias da semana. Fale conosco e descubra 
como a tecnologia é a maior aliada de 
negócios de sucesso! 

(Fonte: Tiago Sanches, gerente comercial da Total IP).
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