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PONTO DE VISTA
Japão promete abandonar energia nuclear
O Japão apresentou um plano para abandonar o uso da energia nuclear até os anos
2030, numa mudança drástica em relação à meta anterior, anunciada antes do
desastre nuclear de Fukushima do ano passado, de ampliar a participação da geração
nuclear na matriz energética japonesa. Mas o impopular governo do primeiro-ministro
Yoshohiko Noda também propôs que os reatores considerados seguros por um
novo órgão fiscalizador que está sendo implantado possam ser reativados para
garantir o fornecimento de energia até que a mudança seja implantada. Reuters

IDEIAS/DEBATES

pontofinal@brasileconomico.com.br

CYRO DIEHL

MARCELO MARIACA

Presidente da Oracle do Brasil

Presidente do conselho de sócios da Mariaca
e professor da Brazilian Business School

A vez da educação

O cliente entra em uma loja de eletrodomésticos disposto a comprar uma tevê
de LCD topo de linha. O vendedor demora a atender. Demonstra desinteresse
pela venda. Mostra pouco conhecimento sobre o produto. Mesmo assim, resignado, o comprador se dirige ao caixa para pagar. Lá, encontra uma fila com
umas dez pessoas. Sem ter o que fazer, pacientemente diante da longa espera,
resolve acessar a internet pelo seu smartphone. Busca o mesmo produto que
quer adquirir em uma loja on-line, e descobre ofertas com condições equivalentes. Faz a compra on-line dali mesmo. Sai da loja quando ainda faltavam umas
seis pessoas para chegar a sua vez na fila do caixa.
O que aconteceu? Apesar dos investimentos em marca, marketing, instalações, inventário e pessoas, aquela loja de eletrodomésticos não deu a devida
atenção ao relacionamento com os clientes. No passado, isso não passava de
uma espécie de aspiração conceitual, de difícil detecção e correção. Agora, a
questão ganhou uma nova dimensão, e vem se tornando progressivamente fator determinante de diferencial competitivo.
O mundo mudou, e o consumidor hoje tem mais conhecimento sobre produtos e serviços, poder de escolha e expectativa de boas experiências de interação
durante as suas transações. Por isto, não pensa duas vezes em trocar de marca
sempre que se sente insatisfeito. Uma pesquisa da Harris Interactive apontou
que, para 89% dos consumidores, é necessária apenas uma experiência negativa para que troquem de marca. Como se não bastasse, o relacionamento com os
clientes se tornou bem mais complexo, pois eles exigem respostas rápidas através de um único ponto de contato por qualquer canal ou equipamento. Essa intenção entra em choque direto com a realidade das empresas, que desenvolveram até agora sistemas independentes que geralmente não falam entre si. O resultado é uma total inconsistência, desconexão, impessoalidade, ineficiência
nas transações, o que leva os clientes à frustração. O que fazer então? Em uma
era em que o consumidor tem um poder inédito de decisão, as organizações precisam manter o foco no cliente e assegurar a boa experiência com as suas marcas. Foi para enfrentar esta questão que, sob um guarda-chuva que ganhou o
nome de “customer experience”, surgiu um conjunto integrado de soluções de
relacionamento, do e-commerce ao CRM, e do BI (business inteligence) às redes sociais. A meta é valorizar e entender, de forma analítica, as demandas e expectativas dos clientes, e sempre que possível se antecipar a elas.

Uma questão preocupa governos e empresários: como melhorar o nível da educação brasileira e, portanto, a qualidade dos profissionais para sustentar um
crescimento maior da economia? Os gargalos são muitos. Em primeiro lugar,
ainda estamos longe de alcançar as metas de universalização da educação conquistadas por economias mais avançadas e algumas emergentes. Só para citar
um exemplo, de cada 20 estudantes que ingressam na primeira série do ensino
básico, apenas 10 concluem o ensino médio, conforme informou em recente entrevista a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. E não basta colocar as crianças e jovens na sala de aula. O drama maior é a qualidade de ensino,
como enfatiza Viviane: “E desses dez alunos, apenas dois sabem o básico da língua portuguesa e somente um tem o conhecimento mínimo de matemática”.
Obviamente, esses estudantes que tiveram uma má formação no ensino fundamental e médio levam suas deficiências para a universidade — e não será lá
que eles vão corrigir suas carências. Os resultados dessa cadeia de ineficiência
educacional são amplamente conhecidos, como os baixos índices de aprovação no exame da OAB (obrigatória para que o advogado formado possa exercer
a profissão) ou os prejuízos que a economia sofre por causa da má qualidade de
projetos de engenharia, conforme admitem as próprias entidades de classe.

A verdade é que os métodos tradicionais até agora para se distanciar da concorrência e reter clientes deixaram de funcionar. Os produtos estão se tornando
commodity numa velocidade inédita. As antigas fronteiras da concorrência sumiram, dando lugar à disputa de preços. Nesse contexto, os fornecedores de TI precisam oferecer soluções que envolvam o ciclo completo, da intenção de compra à
propriedade do produto, para ajudar as empresas a melhorar sua experiência
com os clientes, e assim as diferenciar sempre que surge uma oportunidade. O
resultado compensa, pois se traduzirá em medidas mensuráveis que resultam em
mais vendas, lealdade, novos negócios dos clientes e melhorias operacionais. ■
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Cresce o número de empresários que estão pondo
a mão na massa para ajudar o Estado a desenvolver
projetos voltados para a melhoria do ensino
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Empresários e executivos enfrentam no dia a dia as consequências da má
formação dos profissionais. Algumas empresas simplesmente não conseguem suprir as vagas disponíveis, como ocorre com frequência em Tecnologia da Informação e áreas que necessitam de engenheiros, principalmente.
Outras organizações são obrigadas a fazer grandes investimentos para treinar ou melhorar a formação dos profissionais. Há até aquelas que são obrigadas a importar profissionais.
O Brasil carece de um planejamento eficaz para melhorar a educação, em
todos os níveis. É óbvio que isso requer recursos, melhor formação dos professores, salários mais dignos para os mestres, mas há outros fatores importantes que dependem mais de planejamento, cooperação da sociedade e vontade política do que de verbas adicionais. Um desses fatores, por exemplo, é
a necessidade de uma reforma curricular capaz de aproximar o ensino da nova realidade do mercado.
Quando se fala em cooperação da iniciativa privada, logo se pensa em recursos financeiros que ela possa alocar na educação, principalmente nas escolas públicas. Mas existe outra contribuição muito mais importante que a
classe empresarial pode dar à causa da educação, que são suas competências
essenciais, como a capacidade de gerenciar recursos com eficiência para
atingir objetivos claros e concretos.
Uma boa notícia é que cresce o número de empresários comprometidos
com a educação e que estão pondo a mão na massa para ajudar o Estado a
desenvolver e colocar de pé planos e projetos voltados para a melhoria do
ensino. Afinal, são eles que arcam no dia a dia com o problema da má formação dos profissionais. ■
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A hora da experiência

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.
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