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Por que ninguém aguenta mais 
o telemarketing?

Sábado à noite, o 

telefone toca. Você corre 

ansiosamente para 

atendê-lo. Entre uma 

respiração e outra, ouve 

a voz do outro lado

Imediatamente seus olhos 
brilham, um sorriso nasce 
em seus lábios. A sensação 

imediata de felicidade percorre 
seu corpo e automaticamente, 
você começa a cantarolar. Ok. 
Agora coloque um operador de 
telemarketing nesse episódio, 
do outro lado da linha. Ops... a 
cena parece difícil? Pois é... você 
torceu o nariz ou suspirou can-
sadamente porque não suporta 
mais essas ligações? Bom, então 
esse texto tem a ver com você.

Não são raros os telefonemas 
nos horários mais inconvenien-
tes possíveis por operadores 
despreparados que assumem 
tons invasivos. O que é difícil 
de entender é a insistência de 
empresas no uso de um canal que 
provoca muito mais repúdio que 
adesão. Não digo que esse canal 
deveria ser extinto, mas sim que 
é preciso repensar o modo de 
se comunicar. Afi nal, o mundo 
mudou. Novas tecnologias estão 
ao nosso alcance.

Ora, o mantra atual de cultivar 
um bom relacionamento com o 
cliente é propiciar experiências 
agradáveis, em todos momentos 
de interação. Isso só é possível 
quando há um novo olhar sobre 
como se relacionar o consumi-
dor. Entender o que ele deseja, 
surpreendê-lo e encantá-lo. 
Utilizar os mais variados canais 
e tecnologias disponíveis, pro-
vendo conexões com as diversas 
gerações de consumidores. 
Parece uma missão impossível? 
Mas não é. Pode-se dizer que não 
é uma tarefa fácil, mas é um de-
safi o que muitas empresas têm 
enfrentado com criatividade, 
respeito e seriedade.

Pense numa experiência 
em que você deseje obter as 
informações de um produto 

ou serviço pelos mais variados 
canais: pode ser uma loja física, 
um site, um anúncio em uma 
rede social, ou alguém falou a 
respeito, entre tantas outras 
formas de divulgação. Curioso, 
você entra no site da marca e 
consegue obter rapidamente a 
informação. É fácil visualizar, 
simular e até adquirir. Mas antes 
de fazer a compra, você deseja 
conversar com o atendimento 
da empresa. 

De uma certa forma, se não 
está acostumado a compras ele-
trônicas, falar com um atendente 
pode trazer mais confi ança. Você 
liga e é atendido rapidamente. 
O atendente explica de forma 
coerente e segura e não tenta 
empurrar outros produtos e 
serviços. Você identifi ca que 
o valor visualizado no site é o 
mesmo em qualquer outro canal. 
Que as condições são as mesmas. 
Que não há truques. Então você 
faz a aquisição pelo canal em 
que se sente mais confortável. 
Recebe sua compra no tempo 
prometido, o utiliza e o mantém. 
Isso tudo te deixa com uma sen-
sação positiva e, naturalmente, 
você conta essa experiência 
às pessoas próximas por uma 
razão: tudo funciona. De forma 
organizada, séria. E veja só: isso 
te surpreende.

Não é impressionante? Quan-
do todo um ciclo de consumo 
acontece de forma agradável, 
nasce um sentimento de satis-
fação. De fato, o consumidor 
brasileiro já foi tão maltratado, 
que nem é preciso reinventar a 
roda para fazer a diferença. Bas-
ta fazer com que o ciclo todo de 
consumo funcione. E para isso, 
as empresas precisam apostar 
nessa trilogia: time de colabora-
dores motivados, tecnologia bem 
dimensionada e capacidade de 
mensurar as experiências com 
os consumidores e parceiros. O 
ganho? Cliente feliz, satisfeito 
e fi el.
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A - (R)evolução Cenográfi ca 
O próximo dia 7, quinta-feira, promete fi car registrado na memória de 
todos os amantes do mercado de eventos. Realizado no Rooftop5 - Tomie 
Ohtake, às 19h00, o encontro vai reunir arquitetos, designers e formadores 
de opinião, que estão sendo convidados para dar o pontapé no que promete 
ser o início de uma (R)evolução Cenográfi ca. A Bueno Cenografi a aproveita 
o momento para demonstrar uma nova forma de representar perspectivas, 
transformando espaços em ambientes vivos e funcionais. O relançamento 
da marca e seu reposicionamento, também farão parte da nova cenografi a 
no mercado corporativo e de eventos. Conhecida por realizar trabalhos para 
marcas como HSM, Nickelodeon, Totvs, Nestlé, F1, entre outros, a Bueno 
é uma empresa que se preocupa em colocar alma e demonstrar seu DNA 
em tudo que se propõe a fazer (www.buenobr.com.br).

B - Trainee Internacional
Estão abertas as inscrições para um dos programas de trainee mais re-
conhecidos do mercado: o Programa Internacional Trainee AG 2017, do 
Grupo Andrade Gutierrez, que está em sua sexta edição e busca jovens 
recém-formados e com grande potencial de crescimento profi ssional. 
Pessoas ambiciosas, criativas, ousadas e que tenham mobilidade no 
Brasil e no mundo que queiram construir uma trajetória profi ssional 
na empresa. O objetivo do Programa é formar jovens executivos com 
visão estratégica, estimulados constantemente a enfrentar os desafi os 
que levarão a AG a assegurar seu crescimento sustentável. As inscrições 
estão abertas até o dia 31 de agosto e estão disponíveis para candidatos 
de todas as formações acadêmicas.  Os interessados devem se cadastrar 
pelo site (www.traineeag.com).

C - Encontro de Comunidades  
A GFT Brasil, companhia de Tecnologia da Informação referência em 
Digital para o setor fi nanceiro, participa do The Developer’s Conference 
2016, que acontece de terça (5) a domingo (9), na Universidade Anhem-
bi Morumbi. O evento, que é considerando um dos maiores encontros 
de comunidades e empresas no Brasil, conta com a GFT participando 
em três drivers (Xamarin, NOSQL e DevOps Java) por meio de quatro 
palestras: Entrega Contínua com Xamarin: Monte sua esteira; Cross-
Platform Development with C#; Cassandra setup for Java Developers e 
CI com Jenkins na veia. A participação no evento promove o intercâmbio 
de experiências e networking profi ssional com empresas e profi ssionais 
do mercado. Outras informações no site: (www.gft.com.br).

D - Momento de Compartilhar
Em época de crise, a economia colaborativa, modalidade de relação 
comercial onde as pessoas trocam ou compartilham objetos e serviços, 
com vantagens para ambas as partes vem crescendo. Além de dividir 
carros e escritórios, já é possível comprar ou alugar imóveis e barcos, 
onde a pessoa também tem a possibilidade de se divertir e desfrutar 
desses bens. Impulsionado pela internet, o compartilhamento de casas 
na praia ou no campo é uma tendência na Europa que acaba de chegar 
ao Brasil através do empresário Marcos Nieto, que criou o site (www.
querocompartilhar.com.br). Por meio desse sistema, as pessoas podem 
dividir as despesas com a compra e manutenção e compartilhar esses 
bens de forma programada. 

E - Recorde de Geração  
A Itaipu Binacional teve o melhor semestre de sua história. A usina pro-
duziu, de 1º de janeiro até a meia-noite da última quinta-feira (30), um 
total de 51.637.234 megawatts-hora (MWh), superando em 1,5 milhão 
de MWh o recorde anterior, registrado em 2012, quando a hidrelétrica 
produziu 50,1 milhões de MWh no período. Essa foi a terceira vez que a 

Itaipu ultrapassou a barreira dos 50 milhões de MWh num prazo de seis 
meses. O feito ocorreu também em 2013, quando a usina estabeleceu 
uma nova marca para o ano todo, com 98,6 milhões de MWh. Os 51,6 
milhões produzidos até agora já são superiores ao total gerado pelas dez 
maiores usinas da bacia do Paraná (a montante de Itaipu) em todo o ano 
passado. Esse volume de meio ano poderia suprir o consumo do Brasil 
por 40 dias, do Paraguai por quatro anos e dois meses ou o consumo de 
todo o Estado do Rio de Janeiro por mais de um ano.

F - Grupo Global
A Yasuda Marítima, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores 
grupos seguradores do mundo – acaba de dar o passo defi nitivo no pro-
cesso de integração da companhia com o grupo global de origem japonesa.  
A companhia acaba de mudar sua razão social para Sompo Seguros S.A. 
e assume nome e marca alinhados com os da multinacional da qual é 
subsidiária. Com isso, a Sompo Seguros S.A. assume a identidade de um 
grupo presente nos cinco continentes, mais de 20 milhões de clientes 
ao redor do globo e um faturamento de mais de R$ 81 bilhões. A nova 
identidade faz parte dos planos de expansão da operação brasileira. 
Para alcançar um crescimento médio anual de 20% até o ano de 2020, 
a companhia já fez investimentos em tecnologia, que propiciarão ganho 
em termos de efi ciência e economia de recursos, bem como a melhoria 
nos processos de subscrição implantados durante o ano de 2015.

G - Desafi os e Oportunidades
Com o principal objetivo  de reunir empresários brasileiros com empre-
endimentos de sucesso na Flórida e ouvir os desafi os e lições adquiridas 
no processo de internacionalização das corporações, a organização Brazil-
Florida Business Council e Enterprise Flórida realizam a conferência 
“Investindo na Flórida: Desafi os e Oportunidades, na próxima quinta-feira 
(7), às 8h00, no Blue Tree Premium Faria Lima Hotel. Com a  presença de 
Sueli Bonaparte, Presidente-Fundadora da Brazil-Florida Business Council, 
Inc. (Tampa) e Fabio Yamada, Diretor, Enterprise Florida (São Paulo), 
o encontro proporcionará uma oportunidade especial para conhecer os 
líderes brasileiros das organizaçoes que visam dar apoio aos investidores 
brasileiros interessados em ingressar  no estado da Flórida. Programação 
e outras informações em (www.brazilfl oridabusiness.com/events).

H - Estágios no IPT
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) abriu um novo processo de 
seleção para 65 vagas de estágio remunerado a estudantes de cursos de nível 
superior e técnico de diversas áreas profi ssionais. As vagas fazem parte do 
programa de estágios do IPT, que busca criar oportunidades para os estudan-
tes terem contato com situações profi ssionais reais. Serão realizados na sede 
do IPT/SP (no campus da Cidade Universitária) e na fi lial de São José dos 
Campos. O processo seletivo será realizado em duas etapas: Conhecimentos 
Específi cos e Entrevista Técnica. O conteúdo programático das avaliações 
obedecerá ao estabelecido nas diretrizes curriculares determinadas pelo 
MEC para cada curso. Mais informações podem ser encontradas em (www.
ipt.br/trabalhe/programa_de_estagio/vagas).

I - Para Atuar na Europa
Uma das estratégias de internacionalização do Küster Machado Advo-
gados Associados é a abertura de representações no exterior. Com o 
intuito de dar continuidade a esse processo, que teve início há três anos, 
o escritório - uma das maiores bancas full service do sul do país - busca 
um profi ssional para atuar como desk de representação na Alemanha. 
A oportunidade é destinada aos candidatos interessados em Relações 
Internacionais, residentes na Europa e familiarizados com o conceito de 
‘cadeias globais de valor’. Entre as atribuições do cargo está a facilitação 

de novos negócios entre o continente e a América Latina. Os currículos 
deverão ser enviados para (fi lipe.kuster@kustermachado.adv.br).

J - Business in Brazil
O Departamento de Internacionalização da FAAP realiza, a partir desta 
segunda-feira (4), o curso ‘Doing Business in Brazil’. Ministrado em 
língua inglesa, o curso busca promover uma integração entre brasileiros 
e estrangeiros no sentido de compartilhar experiências sobre a atividade 
empresarial no Brasil. “Vamos apresentar como funciona a operação 
comercial no Brasil, a partir de uma clara compreensão sobre questões 
relacionadas com a legislação societária e práticas de negócios”, explica o 
professor do curso, Marcus Vinicius de Freitas, destacando que pretende 
explicar os inúmeros aspectos - legais e empresariais - sobre o tema, 
além de traçar comparativos com outros países no sentido de permitir 
uma visão global dos negócios. “Queremos que o participante tenha um 
conhecimento profundo sobre os desafi os e oportunidades comerciais 
no Brasil”, assegura. Saiba mais em (www.faap.br).

K - Pneus Agrícolas
A Michelin acredita e investe no Brasil. Atenta às necessidades do mercado 
nacional e às demandas dos clientes dos diversos ramos de atividades do 
agronegócio, a empresa reforça a sua presença no país, onde está presente 
industrialmente há mais de 30 anos, e anuncia a produção de pneus agrícolas 
em sua unidade fabril de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Liderada pela 
Michelin, a radialização dos pneus agrícolas é uma das principais alavancas 
de desenvolvimento do setor, oferecendo ao agricultor um produto de 
alta durabilidade, capaz de reduzir a compactação do solo e economizar 
combustível. Outras informações em (www.michelin.com). 

L - Prêmio SAE Estudantil 
Estudantes do ensino técnico e superior podem concorrer ao Prêmio SAE 
BRASIL Estudantil de TI, organizado pelo Comitê Tecnologia da Informação 
(TI) do 25º Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia 
da Mobilidade (25 a 27 de outubro, Expo Center Norte. Os resumos devem 
ser enviados até 15 de agosto, nos formatos PDF ou ZIP. Desenvolvido como 
incentivo aos alunos de universidades e faculdades brasileiras de Tecnologia 
de Informação, o prêmio abrange a aplicação da Tecnologia da Informação 
nas várias áreas dos segmentos automobilístico, aeroespacial, ferroviário 
e naval, bem como de infraestrutura para esse ambiente, como a área de 
transportes, intermodalidade e sua otimização. Outras informações em 
(http://portal.saebrasil.org.br/eventos/congresso/trabalhos-estudantis/ti).

M - De Olho no Imposto 
O IBPT a fi m de atender às exigências da Lei 12.741/12, desenvolveu uma 
solução gratuita e de fácil acesso para possibilitar que todos os estabelecimentos 
informem a carga tributária em documento fi scal ao consumidor fi nal. A nova 
versão 16.2.a da tabela, pode ser baixada no site: (https://deolhonoimposto.ibpt.
org.br/), e contém a atualização das alíquotas de todos os produtos, serviços 
já com as novas regras de ICMS, adequação legal da Nomenclatura Comum 
do Mercosul, Nomenclatura Brasileira de Serviços e a Lei complementar 116, 
garantindo que a sua empresa esteja em conformidade com a lei. Para fazer 
o download basta que o comerciante solicite a atualização de seu sistema 
ao seu fornecedor de software. Empresários e contadores serão isentos de 
qualquer responsabilidade sobre o cálculo do tributo de produtos e serviços, 
desde que a fonte seja citada no cupom e notas fi scais.

N - Cultura das Oliveiras
O Instituto Biológico realiza o ‘I Curso sobre Doenças e Pragas em Oli-
veiras’, no próximo dia 5. O evento orienta o produtor de oliveiras no 
manuseio correto das doenças e pragas da cultura. O objetivo é abordar 
as principais doenças e pragas que ocorrem no Brasil e as boas práticas 
de manejo e dar um panorama da cultura da oliveira no País. O produtor 
será orientado em relação ao manejo correto das pragas e doenças da 
cultura. Serão descritos os principais sintomas, danos, formas de disse-
minação, importância econômica e métodos de controle de cada praga e 
doença que afeta a produção. A expectativa é que o evento seja anual e 
atraia produtores, agrônomos, pesquisadores, estudantes de graduação, 
pós-graduação e empresários do setor de oliveiras e azeites. Inscrições 
(https://eventos2.fundepag.br/Pragas2016).

A - (R)evolução Cenográfi ca 
O próximo dia 7, quinta-feira, promete fi car registrado na memória de 

Itaipu ultrapassou a barreira dos 50 milhões de MWh num prazo de seis
meses. O feito ocorreu também em 2013, quando a usina estabeleceu
uma nova marca para o ano todo com 98 6 milhões de MWh Os 51 6

De janeiro a maio, 
produção industrial 
teve queda de 9,8% 

Depois de dois meses consecutivos 
de crescimento (1,4% em março e 
0,2% em abril), a produção industrial 
brasileira fechou o mês de maio com 
expansão zero (0%, em relação ao 
mês imediatamente anterior, na série 
livre de infl uências sazonais). Com o 
resultado de maio, a produção indus-
trial acumulada nos cinco primeiros 
meses do ano continuou negativa, 
fechando o período janeiro-maio com 
queda de 9,8%.

Os dados da Pesquisa Industrial 
Mensal – Produção Física Brasil foram 
divulgados  pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE). Na 
série sem ajuste sazonal, confronto 
com igual mês do ano anterior, o total 
da indústria encerrou maio deste ano 
em queda de 7,8%, a 27ª  taxa negativa 
consecutiva nesse tipo de compara-
ção e mais elevada do que a retração 
de 6,9% verifi cada em abril último, na 
mesma base de comparação.

Já a taxa anualizada, indicador 
acumulado nos últimos 12 meses, 
fechou maio deste ano com a queda 
de 9,5% e praticamente repetiu o 
recuo de 9,6% registrado em março 
e abril, quando mostrou a perda mais 
intensa desde os 10,3% de outubro 
de 2009 (ABr).

E ainda ajudam a escolher 
os produtos mais ade-
quados para você. Ou 

seja, só lendo o rótulo e a tabela 
nutricional, é possível saber, 
por exemplo, quais as quanti-
dades de calorias e nutrientes 
(gorduras, carboidratos, pro-
teínas) presentes na porção 
do alimento a ser consumido. A 
boa notícia é que boa parte dos 
brasileiros está sim interessada 
naquilo que compra. 

O Instituto QualiBest, pri-
meiro instituto de pesquisa 
online do Brasil,  realizou uma 
pesquisa com 2358 pessoas para 
saber se os brasileiros verifi cam 
as informações nutricionais 

O tipo de gordura que vai ser consumida também impacta na 

hora da compra.
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O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
encerrou junho com variação 
de 0,26%, 0,07 ponto percen-
tual abaixo da taxa registrada 
na última divulgação. Com 
este resultado, o indicador 
acumula alta de 4,50% no 
ano e de 8,54% nos últimos 
12 meses.

Os dados foram divulgados 
pelo Ibre/FGV e se referem 
à pesquisa de preços nas 
seguintes capitais: Recife, 
Salvador, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Brasília 
e Porto Alegre.

Nesta apuração, seis das 
oito classes de despesa com-
ponentes do índice apresen-
taram decréscimo em suas 
taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do grupo 
Despesas Diversas (1,29% 
para 0,41%). Nesta classe 
de despesa, cabe mencionar 

Seis das oito classes de despesa 

apresentaram decréscimo

em suas taxas.
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Pesquisa mostra que 
brasileiro lê rótulos sim!

Ler a tabela nutricional dos alimentos e as informações dos rótulos é muito importante, pois informam 
sobre a composição, qualidade e características dos alimentos

O tipo de gordura que vai ser 
consumida também impacta 
na hora da compra: 72% dos 
internautas declaram procurar 
as informações sobre gordura 
nas informações nutricionais 
dos alimentos. Gordura total e 
gordura trans são as que apre-
sentam a mais alta probabilida-
de de checagem e as gorduras 
hidrogenada e parcialmente 
hidrogenada têm baixa probabi-
lidade de serem verifi cadas nos 
rótulos. Entre os participantes 
da pesquisa, 43% são de pessoas 
da classe C, 40% da classe B 
e 10% da classe A. A maioria 
– 65% – mora em capitais e 
regiões metropolitanas.

dos alimentos que compram. A 
grande maioria dos entrevista-
dos, 74%, declaram checá-las 
antes de comprar. A maior pre-
ocupação é com o sódio (66%) 

e a gordura trans (66%), com 
açúcar (64%) e calorias  (63%). 
Glúten, proteína e lactose são os 
menos checados com 38%, 36% 
e 20%, respectivamente. 

Infl ação pelo IPC-S acumula 
alta de 4,50% este ano

da gasolina (-1,15% para 
-1,59%), medicamentos em 
geral (0,37% para 0,11%), 
roupas (0,64% para 0,15%), 
mensalidade para internet 
(0,13% para -0,25%) e tarifa 
de eletricidade residencial 
(0,79% para 0,44%). Apenas 
o grupo educação, leitura e 
recreação (0,11% para 0,26%) 
apresentou acréscimo em sua 
taxa de variação. Nesta classe 
de despesa, a maior contribui-
ção partiu do item passagem 
aérea (-0,12% para 6,55%).

O grupo alimentação repetiu 
a taxa de variação registrada 
na última apuração: 0,07%. 
A variação do feijão-carioca 
passou de 29,26% para 38,62% 
e de frutas de -7,88% para-
11,75%. A próxima apuração 
do IPC-S, com dados coletados 
até o dia 7 de julho, será divul-
gada na próxima sexta-feira, 
dia 8 (ABr).

o comportamento do item 
cigarros, cuja taxa passou de 
2,18% para -0,06%, informou 
o Ibre. Também registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação os grupos: transportes 
(-0,14% para -0,22%), saúde e 
cuidados pessoais (0,64% para 
0,54%), vestuário (0,75% para 
0,37%), comunicação (0,12% 
para 0,11%) e habitação (0,65% 
para 0,63%).

O Ibre destacou nesses 
grupos a queda nos preços 


