
√ O desconhecimento e falta de clareza no posicionamento es-
tratégico do negócio, leva as pessoas a desperdiçarem recursos 
e baterem cabeça no ato do atendimento. Quando você não co-
nhece o seu cliente, seus desejos e o efeito que o seu produto traz 
para ele, não tem a clara defi nição do que fazer para atendê-lo e 
perenizar a relação;

 

√ Não aplicar no dia a dia os preceitos da Identidade Organizacio-
nal (para que existe o negócio – missão, onde queremos chegar 
no futuro – visão, e o que não abrimos mão na execução do que 
fazemos – valores), interfere diretamente na integração das pes-
soas e nos custos dos serviços/produtos, por conta de baixa pro-
dutividade e efi ciência. Negócios não competitivos são facilmente 
trocados/substituídos pelos clientes cada dia mais exigentes;

 

√ A inexistência de metas claras e desafi adoras para todas as pes-
soas, associados com planos de ação simples e objetivos, produz 
altos “ruídos”, muitas vezes grandes movimentos individuais, com 
baixo efeito positivo para o negócio, os clientes e as pessoas que 
dele fazem parte.

Como fazer para mudar este estado de coisas?

Uma forma educativa e efi caz, é relatando experiências concretas 
de sucesso. Neste sentido, vale a pena uma refl exão sobre as 20 
empresas mais admiradas do mundo em 2016, segundo a revista 
FORTUNE. Liderada pela Apple, a relação conta com empresas do 
porte de Amazon, Starbucks, Coca Cola e Walt Disney, entre outros. 
A propósito de Walt Disney, e atendimento a clientes, pensamos 
que vale a pena uma releitura do jeito Disney de encantar clientes, 
sustentado no tripé:

• Desenvolva o melhor produto que puder;

• Dê às pessoas treinamento efi caz para sustentar um 
atendimento excepcional;

• Aprenda com as suas experiências.

É preciso muito mais do que simplesmente atender, precisa-se criar 
experiências únicas e transformar o relacionamento com o cliente 
em um momento mágico, o cliente tem que gostar de estar em 
contato com você, para isso é preciso surpreender, ir muito além 
do que foi contratado, as necessidades das pessoas devem ser 
vistas de forma singular, todos são especiais.

Que futuro você espera para seu negócio? Qual é a importância 
dos clientes na visão dos seus colaboradores? Que ações concretas 
eles tem adotado na relação com os clientes.

Como nos deixou o “velho Disney”: “ Se podemos sonhar, também 
podemos tornar nossos sonhos realidade”

A primeira vista o termo que escolhemos para o título de nossa 
mensagem deste mês de junho, pode parecer dissociado das abor-
dagens sobre negócios que buscamos trazer para a refl exão dos 
nossos aliados, amigos e parceiros.

No dicionário Aurélio, o termo abandonar tem diversos sentidos 
dos quais destacamos “deixar ao desamparo”, “desleixar-se” e “ re-
nunciar a “. Estes termos, a nosso ver se aplicam de forma concreta 
ao que estamos presenciando nos segmentos de varejo e serviços 
nos dias atuais. Parte das causas podem estar relacionadas com as 
fortes mudanças ocorridas no cenário econômico. Turn-over alto e 
substituição de funcionários por outros percebendo remuneração 
inferior, trouxe de maneira geral uma queda brusca na qualifi cação 
das pessoas. Tem sido muito comum encontrarmos funcionários 
se desculpando do baixo nível de atendimento sob o argumento 
de “sou novo aqui”. Ou você nunca deparou com situações como 
esta? Ou seja, muitos líderes e empresários estão colocando pes-
soas despreparadas a frente do atendimento para aqueles que são 
a razão de ser dos negócios: os clientes.

Agir desta maneira, é um verdadeiro tiro no pé. É destruir conceito 
e marca de longos períodos, e comprometer o futuro do negócio. 
Você certamente deve conhecer mais de um case de marcas cons-
truídas ao longo de décadas e que se destruíram rapidamente. Em 
São Paulo há uma rede de restaurantes com unidades nas rodo-
vias, que depois de serem adquiridas por um private e diante da 
necessidade de trazer retornos rápidos dos investimentos, deterio-
rou demasiadamente o atendimento, a ponto de muitas pessoas, 
inclusive nós aqui do ILGC, não utilizarmos mais as suas unidades.

Como essa rede, é comum encontrarmos, sobretudo nos médios 
e grandes centros de compras pessoas absolutamente desprepara-
das interagindo diretamente com os clientes e prestando serviços 
de baixa qualidade.

Uma rápida análise nas causas de mortalidade das empresas, so-
bretudo aquelas de tamanho médio e pequeno, indicam que:
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ABANDONADOS...

Boa leitura.
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Rosângela Portela, Jornalista e Diretora da Diniz Consulto-
ria de Comunicação e Marketing
Você já parou para pensar quantas vezes ao dia você olha o seu 
smartphone, para as mais variadas atividades, além de atender a 
um telefonema? Pesquisa realizada em 2010 pela Nokia, confi r-
mada recentemente pela operadora de telefonia norte-americana 
T-Mobile, afi rma que são 150 vezes em média.

Assustado? Este é um dos sintomas de que as “coisas” estão mu-
dando... O céu deixou de ser o limite e o mundo defi nitivamente 
não é mais o mesmo!

O momento é de transição e transformação a uma velocidade ja-
mais vista, devorando estruturas, impactando o cotidiano de pes-
soas e empresas. A “era da informação”, onde a tecnologia cresce 
de forma exponencial e tudo pode ser “linkado” – objetos, lugares, 
animais ou pessoas –, a chamada internet das coisas chegou que-
brando paradigmas. Há possibilidades de novas formas de expres-
são, por diferentes meios de comunicação, inúmeras ferramentas, 
aplicativos e inovações com transmissão direta e o compartilha-
mento de dados a qualquer lugar do planeta. A Comunidade Eu-
ropeia, juntamente com a Agência Espacial Europeia (ESA), cami-
nham nesse sentido desde 2002, trabalhando no Projeto Galileo 
que hoje tem 4 satélites na órbita terrestre transmitindo e recep-
cionando dados com uma administração civil. A previsão é que em 
quatro anos sejam 24 satélites.

O ano de 2020 promete ser emblemático. Imagine viajar a uma 
velocidade de 1.200km/hora. A promessa de Elon Musk, fundador 
e CEO da SpaceX, é de colocar em funcionamento, naquele ano, o 
trem supersônico nos EUA chamado de Hyperloop, um novo con-
ceito de transporte público de alta velocidade que se movimentará 
através de um túnel de baixa pressão. E, pasmem... o primeiro teste 
foi realizado com sucesso no mês passado.

A balada romântica do cantor e compositor Lulu Santos traduz par-
cialmente o que nos espera... e é para já. Mas a onda do ir e 

vir está se transformando num 
tsunami.... Você e a sua empre-
sa estão preparados para andar 
a bordo do Hyperloop ou res-
ponder a um mundo de apro-
ximadamente 75 bilhões de 
conexões, sendo 94 milhões 
de internautas usuários do fa-
cebook no Brasil?

A internet da “Era Digital” está 
mudando o mundo. Será? Mau-

ro Segura, diretor de marketing da IBM, afi rma que “o que está 
mudando o mundo não é a internet e sim a computação social, 
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Smartphone, o protagonista 
do nascimento de uma nova 
estrutura social
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as transformações que as novas tecnologias e mídias sociais estão 
causando na sociedade e no ambiente de trabalho”.

A “Cibercultura” originada pelo mundo virtual rompe barreiras ins-
titucionais, agrega pessoas a causas instantâneas, permanentes e 
não permanentes, dá voz e expressão à diversidade. Paradoxal-
mente, cada usuário “solitário” é um potencial compartilhador de 
informações, ideias, promotor de encontros por meio das redes e 
mídias sociais, possibilitando a criação de novos modelos de socie-
dade com identidade própria, por meio das suas escolhas e estra-
tégias, sem interferência de qualquer comando. 

A circulação 
instantânea da 
informação traz 
um grande de-
safi o para as 
empresas traça-
rem estratégias 
de comunica-
ção e marke-

ting a fi m de atender 
a esse público diverso, cada 

vez mais ligado no “do yourself” 
(faça você mesmo), devido ao aces-
so à tecnologia. É preciso estar pre-

parado para a construção de uma nova linguagem e a produção 
de vídeos é a tendência do momento para efetivar a comunicação 
nas redes sociais através de imagens e símbolos. A Diniz pode 
colaborar no planejamento e elaboração de uma nova estratégia, 
adaptando a linguagem da sua empresa aos mais diversos públi-
cos. Até 2019, 80% do tráfego online será de vídeos digitais, em 
2014 foram cerca de 67%, com possibilidade de aumentar para 
90% se incluirmos vídeos baseados em P2P - Peer To Peer (pes-
soa para pessoa), dados de Robert Kyncl, responsável pela área de 
negócio do Youtube.

Para não se afogar nesse tsunami de informações, inovações, 
tecnologias e mudanças cotidianas, neste período de transição, é 
preciso traduzir a linguagem de seus produtos, serviços ou marca 
via imagens para as mais variadas plataformas e diferentes telas 
encontrando novas maneiras de agregar valor ao conteúdo e torná-
-lo relevante.

Entre em contato e vamos elaborar juntos seus “microvídeos“ aten-
do-se em sintonia com a atual tendência de mercado.

Saiba mais sobre a Diniz Consultoria no site: 
www.consultoriadiniz.com.br

“A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infi nito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo...”
Como uma onda, Lulu Santos
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