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“

Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas
vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim?
Até sete vezes?” Jesus respondeu: “Eu digo a você: Não até sete,
mas até setenta vezes sete.
Mateus 18:21-22
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Por que a experiência do cliente deve
ser o foco do seu negócio?
O processo de transformação digital nas empresas foi acelerado pela pandemia e a
IBM Brasil e o MIT Sloan Brasil convidaram especialistas e executivos para discutir
sobre o tema.
“A experiência do cliente é a única experiência que
importa”. Foi com essa afirmação que Michel Lent,
fundador da Lent Digital, professor e especialista
em experiência do cliente, abriu o primeiro
painel do “Big Talks: Customer experience, seu
novo core business”, evento organizado pela IBM
Brasil e MIT Sloan Management Brasil.
O evento, que foi dividido entre uma apresentação
feita por Lent e um painel mediado pelo Líder
de Estratégia Empresarial e iX da IBM Services,
Hamilton Bertelli, que colocou em pauta a
importância de uma abordagem orientada à
insights que melhore e humanize a experiência
do cliente, reconhecendo suas necessidades e
anseios. E que com a adoção de inteligência e
dados promove ainda mais a personalização e o
engajamento dos clientes.
Em sua apresentação, Lent, profissional pioneiro
do mercado digital que começou sua carreira
em 1995, criando os primeiros sites de grandes
corporações como Shell, Banco Itaú, e Globo.
com, foi categórico ao afirmar que a experiência
do cliente deve ser a principal preocupação de
qualquer negócio, e que isso deve estar presente
na própria cultura da empresa.
“É preciso uma visão corporativa, de governança,
que permite, efetivamente, o nascimento de bons
produtos e serviços. Se isso não estiver na raiz do
negócio, no entendimento da liderança, é muito
difícil levar isso para outras pontas. Se eu não
tenho essa cultura customer centric [centrada no
cliente], eu não consigo ter uma boa experiência”,
explicou o especialista.
A importância de uma perspectiva centrada
no cliente foi ecoada na conversa mediada
por Hamilton Bertelli com os executivos Luzia
Sarno, CIO do Grupo Fleury, uma das maiores
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empresas médicas e de saúde do país; Carolina
Tostes Pintão, coordenadora de Pesquisa e
Desenvolvimento do Grupo Fleury; Renata
Marques, CIO América Latina da Natura &CO;
e Jorge Franchella, CDO, Diretor de Analytics e
CRM LA da Natura &CO.
Ao explicar que a experiência do cliente sempre
foi uma das prioridades do grupo Fleury, Luzia
Sarno contou a história de como o fundador do
grupo, Dr. Fleury, começou a servir café para
pacientes há 90 anos. “O doutor Fleury reparou
que as pessoas faziam os exames em jejum e às
vezes iam embora com pressão baixa e passavam
mal. Ele começou a passar um café para os
pacientes. E aí criou-se o costume de oferecer um
lanchinho aos pacientes depois do exame. Hoje
as pessoas brincam que vão ao Fleury só para
comer o lanchinho”, disse Luzia.
O papel da transformação digital
O evento também discutiu como a pandemia
acelerou um processo de transformação digital
no mercado para atender às necessidades dos
clientes. Para Renata Marques, CIO da Natura
&CO, o cenário de distanciamento social
fez com que as empresas aprendessem “na
raça”, sem tempo para aplicar uma gestão
da mudança. “Todas as empresas estavam
cuidando da transformação digital, mas com a
pandemia nós aceleramos tudo isso. Porque os
hábitos mudaram de uma maneira… não houve
change management. Antes estava todo mundo
preocupado em fazer um período de change
management, o piloto. O piloto agora foi na
raça”, afirmou.
A necessidade de ter processos ágeis durante a
pandemia também foi apontada por Carolina
Tostes Pintão, coordenadora de Pesquisa e
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Desenvolvimento do Grupo Fleury. Ela explicou
que projetos que normalmente seriam difíceis de
serem executados foram postos em prática com
esforços de equipe e uso de dados. “Tivemos
uma iniciativa, liderada pela Fapesp, junto à
USP, envolvendo laboratórios e hospitais, para
compartilhar dados de pacientes com Covid de
forma rápida e permitindo que essa geração de
conhecimento viesse de qualquer lugar do país
ou do mundo. Isso permitiu uma aceleração nos
estudos, em descobertas de pesquisas”, disse.
Para Renata Marques, neste novo cenário de
transformação digital, além de um atendimento
online, o consumidor também irá esperar uma
melhor experiência no ambiente físico. “O
“antigo normal” vai ser muito mais uma questão
da experiência. Dependendo da experiência que
você vai promover no varejo, na loja, é preciso

ser muito mais compelling [atraente], para que
a pessoa vá para a parte física e tenha uma
experiência diferenciada”.
Para entregar essa experiência, o uso de dados
e de inteligência artificial é fundamental.
“A Inteligência Artificial tem muito valor na
experiência individualizada. É humanamente
inviável, e sempre foi, conversar com o número de
clientes que a gente tem de forma individualizada.
Hoje a IA tem sido fundamental para dar escala
e exponencializar essa experiência do usuário
individualizada”, explicou Jorge Franchella.
Para conferir a discussão completa promovida
pela IBM Brasil e o MIT Sloan Brasil sobre
experiência do cliente, acesse a página do
evento: Big Talks: Customer experience, seu novo
core business.

# S AL M O S

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

P

reparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e darei louvores até com
a minha glória.
Despertai, saltério e harpa; eu mesmo despertarei ao romper da alva.
Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações.
Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até
às mais altas nuvens.
Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra.
Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos.
Deus falou na sua santidade; eu me regozijarei; repartirei a Siquém, e medirei
o vale de Sucote.
Meu é Gileade, meu é Manassés; e Efraim a força da minha cabeça, Judá o
meu legislador.
Moabe a minha bacia de lavar; sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a
Filístia jubilarei.
Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom?
Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com
os nossos exércitos?
Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do
homem.
Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos.
Salmos 108:1-13
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# GES T ÃO D EPES S OAS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Recordações AGPR5

Depoimentos dos colaboradores

2017 - Novembro Azul

Participe e marque nas redes sociais #souagpr5

Feliz Aniversário

#souagpr5 #Almoxarifado #OrgulhodeSerAGPR5

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
Lucas Diego Dreyer

02/11

Tatiani de F. Candiotto Elias

06/11

Fabio Brigido Mesquita

02/11

Guilherme S. da Rosa

08/11

#souagpr5 #Inovação #OrgulhodeSerAGPR5

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram: @agpr5a5group
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#MA R K E T I N G E D E S I G N

# PRO JETO S ES ERV IC E

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Datas Comemorativas

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP
C201 - BsBios - Marialva/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP

02/11 - Dia de Finados
03/11/2020 - Instituição do Direito e
Voto da Mulher (1930)
05/101/2020 - Dia do Cinema Brasileiro
06/11/2020 - Dia Nacional do Riso

C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C293 - JBS - Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C313 - LAR - Caarapo/MS
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

Primeiro Voto feminino

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Marketing Digital
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C212 - CooperA1 - Itapiranga/SC
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG

C278 - JBS Foods - Garibaldi/RS
C294 - Timac Agro - Porto Alegre/RS
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
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C318 - CVI - Santa Maria/RS

307

#DS

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

003-JBS Criciúma-SC
017-Coocam Campos Novos-SC
031-JBS Dourados-MS
032A-Estrela Alimentos Ijuí-RS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
115-Copacol Cafelândia-PR
178-JBS Guapiaçú-SP
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
1010-Italcol Girón-CO

NOVEMBRO AZUL
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da
população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada
38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional
do Câncer (Inca).
O que é a próstata?
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha
a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as
vesículas seminais, é produzir o esperma.
Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam
a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase
avançada, os sintomas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.
Fatores de risco:
• Histórico familiar de câncer de próstata: Pai, irmão e tio;
• Raça: Homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;
• Obesidade.
Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na
ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes
fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao
médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e
sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com
câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames
poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram
fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde
atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade
há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da
doença intervindo se houver progressão da mesma
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