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Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as 
suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.”
                 Mateus 6:34
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é a regra do “pico-fim”. Isto é, se uma 
experiência é lembrada como agradável 
ou não, baseada apenas no momento de 
pico ou no final dessa experiência. Em vez 
de ter uma recordação de toda a jornada 
de uma maneira geral, você apenas lembra 
os momentos mais intensos, e isso é o que 
impulsiona a nossa percepção com relação 
a experiência com uma marca.

Para gerenciar e controlar essas percepções, 
as empresas precisam dar atenção de 
maneira igual tanto ao lado emocional 
das experiências, quanto aos processos 
operacionais. E isso é fundamental.

O insight emocional que te aguarda

Muitas percepções emocionais estão 
esperando para ser desbloqueadas, mas 
por onde começar? Para maximizar as 
oportunidades de conexões emocionais, as 
empresas devem examinar cada ponto de 
contato com o cliente dentro de sua jornada 
e encontrar oportunidades onde possam 
aprimorar os motivadores emocionais.

É importante entender o que você precisa 
avaliar.

Para começar esse processo, as perguntas 
que vou compartilhar a seguir podem ser 
úteis:

O que promove o comportamento do 
consumidor e quais emoções contribuem 
para as decisões?
Com que tipo de personas você está 
interagindo?
Quem está interagindo com quem?
O que está tentando ser realizado por ele 
em geral?
O que os clientes estão passando e como 
se sentem ao longo do caminho?
Uma ótima maneira de coletar respostas 
para essas perguntas é por meio do 
mapeamento das jornadas dos clientes. 
Esse mapeamento ajudará a interpretar 
o que seu cliente vai passar e o que ele 
realmente está sentindo em cada contato 
com sua empresa.

Ao longo da jornada do cliente, há pontos 
para ficar de olho com mais atenção no que 
os consumidores estão pensando e sentindo 
durante certos momentos.

Para encontrar pontos cruciais de dores, 
pesquisas quantitativas podem detectar 
problemas que se destacam. Criar e 
compreender todos os sentimentos e 
experiências a partir desses dados coletados, 
especialmente os mais intensos, fecha a lacuna 
entre as expectativas do cliente e a experiência 
real. Essas informações do cliente podem 
determinar onde o dano está sendo feito e 
permitir a prevenção de ocorrências futuras.

Compreensão proativa
Um recente estudo da MaritzCX revelou que 
80% das empresas que coletam, analisam, 
gerenciam e usam percepções sobre os 
sentimentos dos clientes de maneira proativa 
apresentam melhor desempenho financeiro, 
ano a ano.

Se você tem algum programa já acontecendo 
na sua empresa de experiência do cliente ou 
está iniciando um novo, primeiro pergunte 
a si mesmo: “Você sabe como os clientes se 
sentem em relação às experiências que estão 
tendo com a sua marca?”

Conexões emocionais não são mais um 
mistério e podem ser utilizadas por empresas 
em sintonia com seus clientes, como uma 
vantagem competitiva para o crescimento.

E ai, prontos para utilizar as experiências 
emocionais a seu favor?

Leonardo Pallotta é líder da Hi Academy, 
escola de customer care da Hi Platform, player 
do mercado de plataforma de Relacionamento 
e Experiência do Consumidor.

https://administradores.com.br/noticias/como-
entender-os-verdadeiros-sentimentos-de-seus-
clientes

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Como entender os verdadeiros 
sentimentos de seus clientes

Não há no mundo feedback mais importante 
para as empresas do que os sinceros 
pensamentos e sentimentos dos nossos 
clientes.

Ter uma compreensão detalhada dessa 
conexão emocional de sua marca com 
os consumidores pode gerar excelentes 
resultados e reter aqueles clientes que são 
extremamente valiosos para as empresas.

Quando falamos em ciência comportamental, 
falamos basicamente do estudo dos 
comportamentos humanos; suas causas e 
efeitos.

Podemos aprender muito com as ações e as 
decisões que as pessoas tomam. E isso pode 
ajudar as empresas a ter diversos insights. 
Desde o desenvolvimento de produtos até 
vendas e serviços. Cada passo do cliente com 
a sua organização contribuirá para aumentar 
a confiança emocional que os consumidores 
depositam em uma marca.

De acordo com um artigo publicado pela 
The Harvard Business Review, em média, 
os clientes “totalmente conectados” com a 
sua marca são 52% mais valiosos para as 
empresas do que aqueles que estão apenas 
“altamente satisfeitos”.

Essa conexão profunda do cliente com a sua 
marca se transforma em grandes resultados. 
Mas, como conseguir se conectar dessa 
forma?
Esteja ciente de como o cérebro funciona
Como seres humanos, nossos cérebros 

estão sempre trabalhando 24 horas por dia. 
Todo mundo tem motivações, expectativas e 
experiências que influenciam a maneira como 
nos sentimos e reagimos. Constantemente, 
nossos cérebros estão absorvendo 
informações e até mesmo fazendo julgamentos 
ou decisões em questões de segundos. Um 
grande número de decisões diárias é feito 
de forma intuitiva, e a maioria das decisões 
depende mais de sentimentos e emoções do 
que de racionalidade. Especialmente quando 
se trata de algo em que confiamos mais em 
nós do que em qualquer lógica externa.

E, infelizmente, embora nossos cérebros nos 
surpreendam todos os dias, o fluxo constante 
de atividade cerebral na verdade deteriora a 
qualidade de nossas decisões ao longo do 
tempo, levando a um trade-off irracional 
na tomada de decisões. Isso é chamado de 
fadiga de decisão.

Por exemplo, depois de um longo dia, você 
quer ir para casa e cozinhar uma refeição, 
ou simplesmente pedir comida? No início 
do dia, antes que a exaustão mental entre 
em ação, ir para casa cozinhar uma boa 
refeição pode parecer saudável e gostoso. 
Mas no final do dia, a sua decisão pode 
ser tendenciosa para escolher pedir comida 
no delivery, simplesmente porque é fácil e 
rápido. Nenhuma decisão é necessariamente 
boa ou ruim, é apenas sobre a condição em 
que nossas mentes estão antes de tomar uma 
decisão, que determinam a quantidade de 
concentração delegada a certas escolhas em 
detrimento a outras.

Outro fator que impulsiona a percepção 

Uma conexão profunda do cliente com a sua marca se transforma em grandes resultados. 
Mas, como conseguir se conectar dessa forma?
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Isttela Maris Ghedin

Samuel C. Araujo Vieira

Jorge Matsunaga

Joelson Dias da Silva

Wictor Lemos Válerio

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

26/05 - Dia Nacional do Bombeiro

29/05 -Dia do Estatístico

31/05 - Dia Mundial das 
Comunicações Sociais

03/06 - Corpus Christi

26/0526/05
Carlos E. O. De Andrade Susan Schultz Thiel

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

Aniversariantes#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR, que em seus 
mandamentos tem grande prazer.

A sua semente será poderosa na terra; a geração dos retos será abençoada.
Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre.

Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e justo.
O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas com juízo;

Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna.
Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando no Senhor.

O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os 
seus inimigos.

Ele espalhou, deu aos necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e a sua força 
se exaltará em glória.

O ímpio o verá, e se entristecerá; rangerá os dentes, e se consumirá; o desejo dos ímpios 
perecerá.

Salmos 112:1-10

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Lembranças

26.06.2010 - Passeio Colaboradores Vinícola Mazon
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174-Nutrisoma Patrocínio-MG
177-Fertisanta Imbituba-SC
178-JBS Guapiaçú-SP
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
261-Integrada Londrina-PR

272-Nutribio Sinop-MT
278-JBS Foods Garibaldi-RS
284-Agroval Coromandel-MG
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
312-ALERIS Jundiaí-SP

#PROJETOSESERVICE

C003 - JBS - Criciúma/SC
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

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

Automação e Software

C030A - Seara - Ipojuca/PE
C031 - JBS - Dourados/MS
C049 - Agrogen - Montenegro/RS
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC

C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C296 - Timac Agro - Santa Luzia do Norte/AL
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Projetos e Indústria Mecânica

C088 - BRF - Videira/SC C318 - CVI - Santa Maria/RS

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

002-JBS Nuporanga-SP
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
030A-Seara Ipojuca-PE
031-JBS Dourados-MS
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
055-GT Foods Paranavaí-PR

059A-Pluma Bariri-SP
060-Agrogen Guarapuava-PR
061-JBS Santo Inácio-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
172-Celucon Morro da Fumaça-SC

Service
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

Edição - W20 

#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

Higienização e conservação do EPI

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são dispositivos de uso individual que servem 
para garantir e preservar a segurança do trabalhador em caso de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais. Este conceito é definido pela Norma Regulamentadora de número 6 
(NR 6) do Ministério do Trabalho e Emprego, que também define como obrigatório que o 
empregador disponibilize os EPIs adequados para cada função, sempre de forma gratuita e 
em boas condições de uso.
No Brasil, os EPIs só podem ser vendidos com um Certificado de Aprovação (CA), que serve 
para atestar que o equipamento passou por testes e estudos comprovando que ele é real-
mente eficiente para atenuar os riscos ocupacionais.

 Higienização e conservação 

Caso o EPI seja lavável, prefira sempre realizar a lavagem com sabão neutro;
Seque os EPIs na sombra, pois eles podem ser danificados quando expostos ao sol;
Tome cuidado para não derrubar o EPI, pois isso pode comprometer sua integridade;
Assim que utilizar o EPI, guarde-o corretamente em local seguro e livre de fatores potencial-
mente prejudiciais ao material do equipamento — como calor ou umidade;
Nunca guarde o EPI molhado ou úmido, pois ele pode criar mofo ou outras bactérias;
Jamais utilize os calçados de segurança sem meias.
Dica importante: a higienização e conservação dos EPIs são ações que devem ser realizadas 
regularmente, Isso significa que é necessário que essas dicas sejam cumpridas adequada-
mente para garantir a eficiência dos equipamentos.

Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

463 - Configuração da conexão remota para 

464 - Produção não vinculou balança, acarretando produto sem dosa-

465 - Configurando relatório para imprimir em forma de retrato ou de paisagem 
em execução

470 - Configuração Para Testes Em Simulação - C030A


