AUTOCONHECIMENTO

Qual é a importância do autoconhecimento para a
vida pessoal e profissional? Enorme.
Essa não deve ser uma informação nova para você,
mas sair da teoria sobre o processo de autoconhecimento e começar a praticar pode ser renovador! Invista
em Autoconhecimento!
Conhecer quais são as suas capacidades, limites,
dificuldades e facilidades é fundamental para se
desenvolver em qualquer profissão ou projetos.
Com autoconhecimento, é possível tomar decisões
mais assertivas sobre a carreira e definir com mais
clareza o rumo da vida profissional.
“Isso é uma coisa que infelizmente não aprendemos na
escola. E nos define.
Autoconhecimento exige que você reflita sobre o que
tem hoje, e sobre onde quer chegar, sobre o que você
quer para o seu futuro e sobre qual é o tamanho da
lacuna para alcançar suas metas.
Aprenda a fazer escolhas!

O AUTOCONHECIMENTO pode te ajudar a começar
uma reflexão sobre si mesmo, sobre sua carreira, e
também sobre como se autodesenvolver (ou seja,
puxar o seu próprio desenvolvimento).
Ao investir em autoconhecimento, você entende melhor
quem é, o que quer e como chegar lá. Saber disso te
ajuda a tomar decisões melhores em diferentes
aspectos da vida, como por exemplo:
Na vida pessoal: eu quero mudar de cidade ou
continuar perto da minha família? O que eu mais
valorizo nas outras pessoas? Quais são minhas
principais fraquezas? E meus pontos fortes?
Na carreira profissional: eu tenho perfil para trabalhar
em uma cultura forte e sob pressão? O que eu valorizo
em um emprego? Salário é importante para mim? Por
que não estou feliz na minha profissão atual?
Lembre-se que, já que você está sempre mudando,
a jornada de autoconhecimento
é um processo contínuo.
Sempre é hora de começar!

VAMOS APONTAR 5 REFLEXÕES PARA
SE CONHECER MELHOR:
1- O que me faz feliz?
Quais lugares te trazem mais bem estar? Que
atividades que dão prazer? Com que tipo de pessoa
você se sente bem? O que faz seus olhos brilharem? Ao
escrever absolutamente tudo que vem à mente, você
cria seu “mapa da felicidade”. A ideia aqui é que você
entenda melhor o que te faz feliz. É um exercício
simples, mas poderoso.
2- Como eu ajo?
Imagine que você está em uma entrevista de emprego
e alguém lhe pergunta: quem é você? Quando você
pensa em seu modo de agir, quais são as principais
palavras que vem à cabeça?
3- O que os outros pensam sobre mim?
Para o bem ou para mal – e, frequentemente, um
pouco de cada! –, nossa autopercepção é
naturalmente enviesada. Por isso, é sempre bom
ampliar o leque de perspectivas e perguntar para
amigos, familiares e colegas que convivem com você: o
que acham que faço bem? O que acham que posso
melhorar?

4- Quais são meus pontos fortes e fracos?
Primeiro, faça duas colunas numa folha de papel. De
um lado ficarão seus pontos fortes (aquilo em que você
é bom, elogiado e se destaca) e do outro, seus pontos
fracos (que atrapalham sua performance, que já foram
apontados como pontos de melhoria ou de que você
sente falta).
Depois, pense em sua performance no ano anterior e
dê um exemplo real seu para cada ponto no papel.
Quando esses pontos se mostraram presentes?
Por fim, pense no que deveria ter seu desenvolvimento
prioritário – e não são sempre os pontos fracos! O que
realmente te atrapalha ou prejudica? O que traz mais
resultados ou teria mais impacto? Há um ponto forte
que você pode elevar para se transformar em um
expert, por exemplo?
5- Que marca quero deixar no mundo?
Grandes ou pequenas, boas ou ruins, todos deixam
marcas entre as pessoas com quem convivem. Então,
reflita por um momento: como você gostaria de ser
lembrado? E como pode construir ou fortalecer essa
percepção daqui para frente?

CONSEQUÊNCIAS DA FALTA
DE AUTOCONHECIMENTO:
Para que, de fato, as pessoas busquem atividades de
autoconhecimento, é importante entender como a
falta dele pode causar sofrimento, abaixo estão alguns
exemplos:
• Sentimo-nos inseguros, ansiosos ou facilmente
abalados pelas nossas circunstâncias;
• A menos que desenvolvamos o autoconhecimento,
sempre seremos inseguros, pois desconhecendo os
valores pelos quais vivemos, nos avaliamos
constantemente em comparação aos valores de
outras pessoas. Dessa maneira, eventos que parecem
negativos podem afetar facilmente, deixando-nos
ansiosos.
• Teremos problemas para quebrar hábitos indesejados
• Não é imediatamente óbvio o porquê, mas a falta de
autoconhecimento está por trás de muitos
comportamentos compulsivos ou de dependência.
Parte da psicologia acredita que os vícios surgem
devido a um padrão inicial de rechaçar os sentimentos,
quando precisamos praticar a aceitação deles.

QUAIS OS BENEFÍCIOS
DO AUTOCONHECIMENTO:
Diversas melhorias são promovidas pelo autoconhecimento. Aqui estão apenas algumas: Capacidade de
fazer mudanças positivas na vida, pois nos tornamos
conscientes de como nos controlamos.
Responsabilidade pelas emoções, o que facilita os
relacionamentos por meio da investigação dos
próprios comportamentos para resolver o que for
necessário.
Menor probabilidade de frustração no trabalho, pois
embora possamos não ter o emprego perfeito, pelo
menos procuramos um trabalho que possamos fazer
de forma confortável e prazerosa. Além disso, ficamos
imunes à insegurança ou competição, podendo lidar
bem com as críticas.
Empatia e compassividade. Quando deparamos de
frente com as próprias deficiências, podemos ser mais
empáticos quando outras pessoas mostram as suas.
Nossa compaixão melhora em todas as áreas.

COMO DESENVOLVER O AUTOCONHECIMENTO:
Primeiramente, é fundamental levar o autoconhecimento a sério. Em seguida, além das perguntas acima
que podemos fazer, existem outras práticas para
buscá-lo, basta encontrar a mais adequada. No
entanto, nessas práticas é importante a aceitação, a
atenção e a responsabilidade, para alcançar novas
perspectivas:
• Atenção plena. Se resistimos a entrar no piloto
automático em nosso cotidiano, aos poucos
começamos a observar nossos impulsos mais rudes, e
podemos parar de agir com eles.
• Responsabilidade. Paramos de culpar outras pessoas
pelo motivo de estarmos chateados e tentamos
descobrir o que em nosso pensamento está nos
chateando. Esta também é uma maneira de olhar por
outros pontos de vistas, tornando as situações mais
tranquilas de lidar.
• Aceitação. Trabalhamos para perceber e aceitar as
coisas boas e as ruins, em vez de nos deixar levar pela
distração e pela procrastinação.

LIDERANÇA, BEM ESTAR e
FILOSOFIA ORGANIZACIONAL

Devido às constantes mudanças do mercado, ser um
bom líder é essencial para fazer com que sua empresa
se destaque.
Um líder tem papel fundamental dentro de uma
organização, ele é o agente que motiva a equipe a
buscar os resultados e atingir as metas da empresa, é
quem comunica as falhas e acertos dos colaboradores
de modo a fazer com que se sintam instigados a
procurar melhorias.
Além disso, o líder tem como função gerir os processos
organizacionais da empresa com o objetivo de sempre
buscar inovar junto da equipe, não ser visto pela sua
equipe como um chefe ditador e supervisor de tarefas,
mas como um parceiro e incentivador no ambiente de
trabalho.
"A maior habilidade de um líder é desenvolver
habilidades extraordinárias em pessoas comuns."
-Abraham Lincoln

Dentro das organizações a posição de liderança tem
seu charme. As organizações são estruturadas para
que os líderes sejam mais bonificados e mais
reconhecidos, mas existe felicidade e sucesso fora
deste padrão. Mais importante do que ter um cargo de
liderança é influenciar pessoas. “Temos muitos bons
profissionais que não foram líderes e nem por isso
deixaram de ter sucesso em suas profissões. O caminho
que você escolhe para a sua vida tem que te deixar em
uma posição de influência. “Você é tão bom no que
você faz que consegue influenciar os outros”.
Aumento de produtividade
Investir na capacitação dos funcionários é essencial
para o aumento da produtividade, além de deixá-los
mais confiantes durante a realização das tarefas, os
resultados finais serão mais satisfatórios e melhores.
Vale acrescentar que, a busca por conhecimento
nunca é demais. Portanto, sempre que possível, forneça
cursos a equipe que agreguem na sua vida profissional.

Baixa rotatividade
Saiba passar para os seus funcionários a missão e os
valores da empresa a fim de fazê-los compreender o
propósito de seu trabalho. Esse fator atrelado ao
investimento na capacitação da equipe fará com que
os mesmos se sintam motivados, o que diminui as
chances de pedir desligamento.
Tal fato é importante, pois diminui a rotatividade de
funcionários que, por consequência, diminui os custos
da empresa.
Busca por inovação
Estando os funcionários capacitados e prontos para
fazer um ótimo trabalho, tudo fluirá bem. Mas algo que
não pode ocorrer de forma alguma é a estagnação.
Neste caso, torna-se necessário reunir a equipe sempre
que possível, para buscar novas soluções, novas
maneiras ou formas de atendimento ao cliente. Você
pode também tomar as opiniões de sua equipe e
avaliar suas ideias, colocando em prática! Isso fará
com que se sintam participativos e mais motivados!

Portanto, ser um bom líder é também motivar os
colaboradores a buscar fazer sempre mais, a serem
proativos e criativos, de forma com que o negócio
esteja em constante evolução, fazendo com que a
estagnação e o desânimo não sejam presentes dentro
da sua equipe.
Um ponto importante a ser dito é que, a liderança é
uma habilidade a ser desenvolvida. Portanto, procure
desenvolvê-la em seus funcionários, pois uma equipe
de líderes pode fazer muito mais! Melhor que liderar é
capacitar os liderados a ser proativo e descentralizar
responsabilidades!
O papel do líder com o bem estar no ambiente de
trabalho:
É preciso encontrar espaços de sanidade mental.
Além de algum profissional ou amigo para falar de
trabalho, encontre um espaço para extravasar. “São
espaços para falar de tudo, menos do trabalho.”
Busque um tempo ou espaço para desafogar a mente
e se desconectar da realidade que está vivendo. Pode
ser um grupo de corrida, uma balada, um cinema ou
algum hobby. São espaços para se desconectar e se
dedicar a atividades que renovem a sua saúde
psicológica.

Palavra chave: “Autonomia”
É papel de um líder criar um ambiente de bem estar
mental dentro de sua equipe, e para isso ele precisa
desenvolver a autonomia.
Um dos sentimentos mais comuns dentro de um
cenário de mal estar psíquico é o sentimento de
impotência. Por isso, demonstrar confiança e promover
um sentimento de autonomia é crucial para líderes.
Uma maneira de promover autonomia de forma prática
é colocar os colaboradores em papéis significativos de
tomada de decisões. Isso também envolve levar suas
opiniões em conta de maneira séria.
Não ficar somente gerenciando cada passo dos seus
colaboradores, mas confiar em suas decisões é um
passo importante para promover a autonomia,
afastando sentimentos de menosprezo e impotência,
que estão relacionados com depressão e ansiedade.

Flexibilidade
Desenvolver um equilíbrio e, mais ainda, uma
integração entre a vida pessoal e profissional é
essencial para uma condição mental saudável.
Se isso for possível em sua empresa, tente oferecer uma
política de flexibilidade no trabalho. Esse tipo de ação
não só vai facilitar o trato pessoal das pessoas com
suas questões, como também gera um sentimento de
confiança dentro da equipe.
Flexibilidade no trabalho pode ser atingida de muitas
formas: ter liberdade para trabalhar em horas flexíveis
é uma maneira; ou então, ter a possibilidade de
trabalhar remotamente, como em casa (home office), o
que poderá proporcionar maior bem-estar mental.
Confiança
Times que possuem altos índices de confiança entre si
e especialmente com a liderança ficam mais à vontade
para compartilhar ideias e produzir mais.
Criar esse tipo de ambiente é muito propício para troca
de ideias, para o surgimento de pensamentos
inovadores e também para um maior apoio entre os
colaboradores. Além disso, líderes que promovem a
confiança dentro do ambiente de trabalho também
apoiam uma boa saúde mental corporativa.

Boa parte dos casos de transtornos psíquicos no
ambiente de trabalho envolve baixa estima, assédio
moral e autoritarismo por parte da liderança. Portanto,
ter boa comunicação com seus colaboradores,
passando confiança e apoio é uma forma de prevenir a
tensão mental e psíquica. Portanto, a manutenção de
uma boa saúde mental ocorre melhor em ambientes
onde há confiança e abertura ao diálogo, um bom
trato e boa educação.
Ideias de ações práticas:
Liderar pelo exemplo
Como líder, é importante que você demonstre uma
preocupação não só com a saúde mental dos seus
colaboradores, mas também com a sua.
A melhor maneira de demonstrar que há uma
preocupação com o bem estar psíquico da empresa é
pelo exemplo, mostrando o que pode ser feito, de
forma simples, prática e objetiva, e o que não deve
jamais ser praticado dentro da sua empresa.

Ter sensibilidade para detectar os funcionários que
estão com dificuldades
Líderes devem ficar atentos para perceber quando
algo está errado com a sua equipe, e não somente se
preocupar com seu rendimento e supervisão com as
tarefas diárias.
Mostrar apoio e abertura para o diálogo é essencial. O
papel do líder não é tentar resolver o problema pessoal
do seu colaborador! Mas se mostrar solidário.
O objetivo dessa interação é iniciar a comunicação e
abertura desse espaço de confiança.
Também é importante demonstrar preocupação com o
colaborador como ser humano, não simplesmente
como um funcionário treinado tão somente para
atender bem e cumprir metas, para isso, o seu
colaborador precisa estar bem e se sentir motivado.
Demonstre comprometimento com a saúde mental de
sua equipe
Orientar ou se preocupar com a saúde mental de sua
equipe, pode fazer grande diferença! Tente propor 15
minutinhos de exercícios de yoga, alongamento ou
meditação, isso pode ajudar a retirar toda a tensão do
trabalho e aliviar qualquer ambiente pesado,
melhorando o bem estar e automaticamente a
produção.

Coloque a sua saúde mental e a dos seus
colaboradores direto, na sua rotina semanal
Além de propor exercícios de yoga, ginástica laboral,
ou, meditação, será muito proveitoso também falar
sobre saúde mental e os seus benefícios. Se possível,
traga especialistas para realizar atividades dentro da
sua empresa, ou apresente conteúdo relacionado
usando uma TV ou retroprojetor. Assim, o discurso de
preocupação com saúde mental não somente ficará
nas palavras, mas se transferirá para a prática e para o
dia-a-dia de sua empresa, mudando o cenário e o
ambiente de trabalho.
Os líderes podem estar numa posição privilegiada,
porém, possuem maior responsabilidade:
Muitos veem os líderes numa posição privilegiada
dentro das empresas, mas muitas vezes desconhecem
a grande responsabilidade que possuem.
É claro que é responsabilidade de todos – colegas,
empresários, líderes, clientes – contribuir pela
realização das tarefas, como também prezar pela
saúde mental dentro do ambiente de trabalho.

No entanto, uma das pessoas que tem mais poder de
executar ações práticas é aquela que está em posição
de liderança.
Muitas vezes, são questões simples, isto é, ações que
não precisam ser grandes gestos ou mudança radical
na estrutura da empresa.
Os primeiros passos podem ser pequenos, mas
contínuos. O importante é iniciar um processo de
transformação na cultura e na filosofia de sua empresa,
para que aos poucos, e cada vez mais, as empresas
tenham uma preocupação – e tomem ações práticas
– para lidar com as tarefas diárias, bem como, com a
saúde mental no ambiente de trabalho.

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

O relacionamento interpessoal, como o nome já diz,
diz respeito à interação entre pessoas, podendo se dar
no meio profissional, pessoal ou familiar.
O principal objetivo dos relacionamentos interpessoais
é tornar a convivência mais agradável entre os seres
humanos.
VOCÊ SABE QUAL É A IMPORTÂNCIA DE POSSUIR UM
BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL?
No mundo corporativo o relacionamento interpessoal é
muito importante para que o profissional consiga lidar
com crises, conflitos, superação de obstáculos e com
pessoas de diferentes opiniões. Quando isto não
acontece, os profissionais acabam perdendo o foco e
a produtividade.
Um bom relacionamento familiar e entre amigos se
refletem no relacionamento profissional. É importante
lembrar que precisamos estar bem conosco, pois
somos como um espelho, o que estamos sentindo tem
reflexo em tudo que fazemos, pensamos e falamos.

Portanto, o relacionamento interpessoal se torna
fundamental para a produtividade no trabalho. E
possuir a habilidade de cultivar bons relacionamentos
requer autoconhecimento e empatia para lidar com
divergências de ideias, posicionamentos, percepções,
valores, personalidades e objetivos.
CONFIRA AS VANTAGENS DA RELAÇÃO INTERPESSOAL!
Em um relacionamento interpessoal existem benefícios
tanto para as empresas como para os profissionais,
conheça alguns deles:
Para o profissional
• Chances em relação ao mercado de trabalho, por
causa das habilidades desenvolvidas ao se trabalhar
em equipe;
• Aceitação das diferenças e melhor convivência com
os colegas de trabalho;
• Melhor produtividade e desenvolvimento;
• Reconhecimento por parte da empresa,
respeito de todos;
• Motivação;
• Ter pessoas com quem possa contar a qualquer
momento.

Para a empresa
• Profissionais mais capacitados;
• Ambiente agradável e harmonioso;
• Maior produtividade por parte dos funcionários;
• Profissionais mais motivados;
• Maiores lucros;
• Redução de custos;
• Clientes mais satisfeitos;
Agora que você já viu a importância e as vantagens de
um bom relacionamento interpessoal, confira as dicas
que irão te ajudar nesta jornada:
Busque autoconhecimento
Para saber lidar com as pessoas é preciso que você
conheça a si mesmo. Para isso, basta entender quais
são seus pontos fracos e fortes, suas qualidades e seus
defeitos.
Seja comunicativo
Saiba falar com alguém, sendo objetivo e claro, com
simpatia e calma. Outra coisa indispensável é saber
ouvir. Não fale demais, saiba quando parar.

Tenha empatia
Colocar-se no lugar do outro em todas as situações é
um dos itens mais importantes para se ter uma boa
relação.
Seja educado
Nunca deixe de cumprimentar seu colega de trabalho
ou agradecer por algo.
Tudo que for fazer faça com boa vontade
Caso alguém te peça alguma ajuda ou um favor não
hesite em fazer. Seja prestativo e aja com boa vontade.
Saiba reconhecer seus erros
Lembre-se de que todo mundo erra e ninguém é
perfeito, então quando errar admita, pois isso é visto
com bons olhos pela empresa e por todos.
Busque ser consciente na hora de fazer e receber
críticas
As críticas podem ser muito construtivas, então é
importante que você saiba tirar proveito delas.

VEJA AGORA AS DICAS PARA DESENVOLVER O
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL:
· Saiba a importância de um feedback, desenvolvendo
a comunicação entre a equipe no ambiente de
trabalho.
· Nunca esqueça que todos são diferentes. Neste
sentido, tenha uma mente aberta e seja flexível, pois as
empresas apresentam pessoas com diferentes hábitos
e culturas.
· Saiba se adaptar às mudanças.
No mundo
corporativo é comum um projeto não ser aceito, ter um
prazo curto de entrega ou ter que fazer algo de última
hora. Por isso, é importante ser resiliente e ter jogo de
cintura nessas situações.
· Fale com as pessoas de maneira cuidadosa. Perceba
o modo com que você conversa ou diz algo a alguém.
É prejudicial ao bom entendimento a falta de
entendimento e excesso de agressividade nas
relações. Valorize o sentimento das pessoas, peça ao
invés de mandar, faça observações e não julgamentos.

· Saiba separar a vida pessoal da vida profissional.
Nunca leve seus problemas de casa para empresa,
pois além de prejudicar seu próprio rendimento,
prejudica a convivência com os colegas de trabalho, o
que, consequentemente, dará resultados negativos
para a empresa.
VOCÊ SABIA QUE EXISTEM TRÊS TIPOS DE
RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS? CONHEÇA-OS:
Relacionamento Interpessoal Profissional
É aquele que ocorre no mundo de negócios e que vem
crescendo cada vez mais nas organizações e
empresas, devido a importância de se ter um ambiente
de trabalho mais harmonioso e fluido. Pois onde os
funcionários têm uma boa comunicação, há menores
chances de erros e maiores chances de crescimento.
Este tipo de relacionamento também está muito ligado
à cultura organizacional que a empresa possui.
Normalmente quem cuida dessa parte é o setor de
recursos humanos, o qual cria critérios de
compatibilidade entre a empresa e o funcionário antes
dele ser contratado.

Relacionamento Interpessoal Pessoal
É o relacionamento ligado à convivência com pessoas
mais próximas a nós, como família e amigos.
Relacionamento Interpessoal Virtual
Mesmo não estando fisicamente perto um do outro é
importante lembrar de algumas regras comportamentais, como respeito, empatia e responsabilidade.
Além desses 3 tipos de relações existem duas vertentes
da relação interpessoal, as Unilaterais e as Bilaterais.
Confira o que significa cada uma delas:
· Bilaterais: são relações em que há afetividade mútua;
trocas de informações, experiências e ideias, fazendo
com que haja boa experiência e bons momentos entre
as pessoas.
· Unilateral: é quando há vários embates entre as
pessoas, e apenas uma sai ganhando, fica com a
razão.

AS FALHAS NA RELAÇÃO INTERPESSOAL:
De acordo com Deisy Razzolini, consultora de carreira
da empresa Produtive, são quatro os erros comuns que
precisam ser evitados na hora de fortalecer as relações
interpessoais no trabalho:
• Falta de clareza na comunicação;
• Ausência da cordialidade e do respeito na hora de
resolver problemas entre os membros da equipe, com
críticas pesadas e sem direcionamento para solução
junto ao colaborador;
• Criação de um ambiente tenso por conta da
desigualdade de ações que são concedidas aos
trabalhadores;
• Foco apenas nas competências técnicas, sem
considerar as habilidades comportamentais e a
capacidade de relacionamento interpessoal.
Por fim, é da natureza do ser humano se relacionar e,
quanto melhores e mais positivas forem essas relações,
maiores serão as chances de construirmos conexões
verdadeiras com as pessoas com quem convivemos.
Para isso, elementos como empatia e respeito são
fundamentais!

A IMPORTÂNCIA DO BEM ESTAR
NO AMBIENTE DE TRABALHO

Hoje falaremos de bem estar no trabalho e seus
principais pontos.
Com certeza, você já viu alguém passar por esta
situação: depois de um período de muita pressão e
cobrança no trabalho, a pessoa ficou doente e
precisou ficar alguns dias afastada.
O estresse e a grande pressão por resultados são
grandes ameaças ao bem-estar no trabalho, podendo
comprometer, inclusive, a saúde do colaborador.
Ao lado de salários, benefícios e oportunidades de
crescimento, o ambiente de trabalho pode ser um
fator-chave na satisfação dos trabalhadores.
Traços nocivos da cultura organizacional podem
influenciar de forma muito negativa no dia a dia da
empresa.
Companhias que não valorizam e investem em seus
colaboradores estão colocando em risco seu próprio
sucesso. Ao contrário, organizações que investem no
bem-estar, na saúde física e mental e na satisfação de
seus colaboradores têm nas mãos um catalisador de
resultados positivos.

INFLUÊNCIA NA ROTATIVIDADE:
Um levantamento da agência de recrutamento
Monster.com, realizado em 2014, mostrou que 42% dos
entrevistados já trocaram de emprego por conta de
um ambiente de trabalho excessivamente estressante.
O mesmo estudo revelou que o estresse no trabalho
causou doenças em 61% dos pesquisados.
Por essas razões, grandes corporações têm investido
cada vez mais em seu ambiente de trabalho. Gigantes
como a Google, referência em bem-estar corporativo,
têm buscado novas soluções para melhorar a
qualidade de vida dos colaboradores durante as horas
do expediente.

PRINCIPAIS PROBLEMAS NO AMBIENTE DE TRABALHO:
A arquitetura interna das empresas mudou muito nas
últimas décadas. Nos anos 1960, era comum que os
escritórios fossem todos divididos em salas e cada
profissional trabalhava em seu próprio espaço. Esse
modelo permitia mais privacidade, mas também
limitava as interações entre os membros das equipes.
Cerca de três décadas depois, as empresas passaram
a preferir os ambientes abertos. Divisórias baixas e
grandes lofts sem paredes proporcionavam uma
grande interação e uma maior sinergia entre os
trabalhadores.
Mais recentemente, porém, novas pesquisas
começaram a discutir a eficiência desse modelo de
organização interna do espaço.
Em 2005, dois pesquisadores da Universidade de
Sidney, na Austrália, conduziram um grande estudo
sobre a arquitetura interna dos prédios comerciais. O
que a pesquisa concluiu foi que ambientes com maior
isolamento causam maior grau de satisfação entre os
colaboradores.

A principal queixa relacionada aos ambientes abertos
foi relacionada à falta de privacidade sonora — ou, o
fato de todos ouvirem as conversas o tempo todo.
Os participantes da pesquisa reconheceram uma
maior facilidade de interação nos ambientes abertos.
Mas isso, para eles, não compensa o estresse causado
por esse tipo de ambiente.
Apesar de ter um alto impacto na produtividade dos
colaboradores, a arquitetura interna de um edifício não
é algo simples de ser transformada.
Mas há outros aspectos que impactam o bem-estar no
trabalho e podem ser melhorados. Destacamos alguns
dos principais a seguir. Confira!
Estresse:
Um ambiente de trabalho altamente estressante pode
causar não só problemas de saúde, mas também levar
a erros na execução das tarefas.
Esses problemas só pioram quando os colaboradores
se sentem pressionados pela competição, pulando
férias ou trabalhando doentes.
Nesse tipo de ambiente, é comum as pessoas entrarem
em um estado de fadiga, o que reduz a qualidade do
trabalho realizado. O reflexo disso para a empresa vai
desde o desperdício de recursos até uma taxa alta de
rotatividade em suas equipes.

Barulho:
Ainda que você se acostume a ele, o barulho no
ambiente de trabalho é um estímulo constante. E seu
organismo continua reagindo. Alguns dos sintomas
mais comuns que ele causa são dores de cabeça e
irritabilidade.
Mais impressionante ainda é a relação entre a
exposição prolongada a ambientes barulhentos e um
maior risco de doenças cardíacas. O ruído ainda
prejudica a concentração, impactando diretamente na
produtividade dos colaboradores.
Qualidade do ar:
É comum entrar em shoppings e prédios comerciais, e
começar a sentir os olhos secos, a garganta
arranhando e o nariz entupido. Esse problema é tão
comum que ganhou até um nome: síndrome do edifício
doente.
Essa condição acontece quando não há uma
ventilação adequada no ambiente. Os níveis de ácaro
aumentam, e a qualidade do ar diminui. O resultado é
o comprometimento da saúde dos trabalhadores.

Ergonomia:
Estudo científico das relações entre homem e máquina,
visando a uma segurança e eficiência ideais no modo
como um e outra interagem. Otimização das
condições de trabalho humano, por meio de métodos
da tecnologia e do desenho industrial.
As dores nas costas são uma das queixas mais comuns
relativas à ergonomia do ambiente de trabalho. A
causa mais comum para o desconforto são cadeiras
inadequadas e pouco confortáveis.
Mas o problema também pode estar na altura da
mesa, na posição do teclado do computador, na falta
de apoio para os pés e em outras questões do local de
trabalho. Desconfortável e com dores pelo corpo, o
colaborador
não
conseguirá
manter
sua
produtividade.

DEFINIÇÃO DE BEM-ESTAR:
O bem-estar no trabalho é um conjunto de estratégias
e ações adotadas para criar um ambiente de trabalho
harmônico ao colaborador. Assim, é possível motivar os
funcionários e engajá-los com suas tarefas diárias,
além de garantir saúde e segurança no ambiente
laboral.
É preciso que os colaboradores se sintam reconhecidos
pela empresa e consigam visualizar oportunidades
efetivas de crescimento e novos desafios para que
mantenham seu interesse pelo trabalho.
Quando a empresa demonstra preocupação pelo
bem-estar dos colaboradores, consegue ficar à frente
de suas concorrentes. Trata-se de um diferencial
relevante para atrair talentos para a organização.

IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
NAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS:
Atualmente, cada vez mais empresas estão
repensando e reestruturando os pacotes de benefícios
e desenvolvimento dos colaboradores, procurando
desenvolver programas e ações que promovam o
bem-estar dentro do ambiente de trabalho.
As organizações, em geral, estão se reposicionando,
estimuladas por novas demandas, automação e
tecnologia. Além de contribuir para o aumento da
produtividade, o bem-estar no trabalho é uma
tendência
mundial
e
que
confere
maior
competitividade às organizações que aplicarem suas
práticas antes dos concorrentes.

DICAS PARA AUMENTAR O BEM-ESTAR NO TRABALHO:
Mesmo com toda a tecnologia do mundo, é preciso
reconhecer: nenhuma empresa sobrevive sem pessoas.
Os colaboradores são as células da organização, as
unidades que fazem todos os projetos caminharem.
Por isso, assim como em um organismo, é necessário
que elas estejam bem — física, psicológica e
emocionalmente —, para poderem ter uma
performance de excelência no trabalho.
Um ambiente de trabalho voltado para as pessoas
garante esse bem-estar e deve ser encarado como um
investimento para a empresa. A organização que
investe em seus colaboradores está investindo no
próprio sucesso.
Promover melhorias físicas no espaço é um bom
começo, mas é preciso contar também com outras
estratégias. Confira algumas formas de valorizar e
investir na sua equipe!
Crie uma cultura de respeito mútuo
Relações respeitosas deveriam ser um dos
valores-chave de todas as organizações. Os líderes
têm um papel fundamental nisso, não só estabelecendo um código de posturas, mas principalmente dando
o exemplo.
Um ambiente respeitoso torna-se mais estimulante,
além de também ajudar a baixar os níveis de estresse
entre os colaboradores.

Promova atividades colaborativas
Outra forma de reduzir o estresse e criar um ambiente
de trabalho mais saudável é estimular a mentalidade
da colaboração — em oposição à da competição.
As empresas consideradas os melhores lugares para se
trabalhar, como a Google, têm um propósito que é
compartilhado por todos os colaboradores. Para criar
esse sentimento de pertencimento, é importante
realizar atividades que fortaleçam os laços entre as
pessoas e equipes.
Contar com a colaboração de todos para o
desenvolvimento de um novo site ou fazer um
crowdsourcing (em português significa: contribuição
colaborativa ou colaboração coletiva. Crowd =
multidão e outsourcing = terceirização.). interno de
ideias para um novo projeto, por exemplo, podem ser
boas formas de envolver todos para um mesmo
objetivo.
Promova melhorias no espaço
Leve as queixas de seus colaboradores em
consideração, e veja o que pode ser melhorado em seu
espaço de trabalho. Por mais motivadas e envolvidas
que as pessoas estejam com a empresa, ninguém
consegue dedicar-se quando está com dor.

É claro que muitas mudanças exigirão investimento de
recursos financeiros, mas não é necessário fazer tudo
de uma vez. Faça um planejamento e vá lidando com
as questões aos poucos.
Para definir as prioridades, é fundamental realizar um
levantamento de todas as necessidades e riscos de
cada uma delas. Nesse sentido, a Análise Ergonômica
do Trabalho é fundamental.
Estimule a prática de atividades físicas
E os benefícios de se movimentar? Outra alternativa
interessante é estimular os funcionários a praticarem
atividades físicas não só no próprio ambiente de
trabalho, mas fora também.
Para começar, o alongamento antes, durante ou
depois da jornada de trabalho é uma alternativa
prática (não tem a necessidade de nenhum aparelho
específico) e que traz inúmeros benefícios.
Os exercícios aeróbicos, por sua vez, melhoram a
respiração e condicionamento físico. Enquanto a yoga
traz mais consciência corporal e mental.
Esses são alguns exemplos, mas existem diferentes
alternativas para estimular a realização de alguma
atividade física.

Adote a flexibilidade
Para proporcionar bem-estar no trabalho, é
interessante ser flexível, ou seja, balancear a cobrança
por resultados com alguns momentos de descanso e
descontração. Como o ser humano necessita de
repouso, e cada pessoa tem suas próprias
peculiaridades, é importante procurar ajustar as
coisas.
Mas é preciso ter cuidado em como e quando
proporcionar essa flexibilidade para não permitir que
alguns abusem ou caiam na ociosidade. Essa
flexibilidade não pode prejudicar a produtividade ou
entrar em conflito com as metas e os objetivos da
empresa.
Dê atenção à saúde mental
A saúde mental é fundamental para todo ser humano.
Conforme dados da OMS (Organização Mundial de
Saúde), uma em cada quatro pessoas sofrerá de
algum problema mental durante sua vida. Se o
funcionário não está com uma boa saúde mental, ele
dificilmente produzirá bem.
E muitos problemas podem gerar transtornos
emocionais e mentais, como o medo de fazer o
trabalho de forma errada, de ser repreendido pelo líder,
de não se destacar como outros colegas.

Os problemas pessoais também interferem: dilemas
com os filhos, problemas no casamento ou
relacionamento, doenças em família, e assim por
diante.
Mudar certos hábitos ajuda o funcionário a melhorar
seu estado mental, como se organizar, ter mais
disciplina, não ficar envolvido demais pelas redes
sociais e games, dormir mais cedo. Precisamos
desmistificar esse assunto e agir em prol da saúde
mental.
Benefícios na promoção do bem-estar no trabalho
Podemos citar diversos benefícios de ter uma ambiente
de trabalho voltado aos colaboradores, como vários já
mencionados acima.
O controle do estresse
Os problemas relacionados ao estresse incidem de
forma direta sobre a produtividade. Estresse,
ansiedade, depressão impactam negativamente no
desempenho do colaborador. As estratégias para
reduzir o estresse melhoram o foco e a eficiência dos
funcionários.
A prática da massagem rápida, quick massage,
contribui para diminuir o estresse, melhora o humor,
proporciona relaxamento, aliviando as dores de
cabeça.

A redução do absenteísmo
O absenteísmo é a ausência do profissional no
ambiente de trabalho. A taxa de absenteísmo tende a
aumentar com a insatisfação do funcionário em
relação à empresa. E é claro que essa ausência reduz o
nível de produtividade.
Quando o empregado está em um ambiente
agradável e saudável, a ausência tende a diminuir e
acontecerá apenas em casos realmente inevitáveis.
A diminuição dos riscos de doenças ocupacionais
As doenças ocupacionais são aquelas relacionadas à
atividade e ambiente laboral. Muitos fatores favorecem
o aparecimento de doenças ocupacionais, como um
ambiente com condições insalubres ou até uma
cadeira mal regulada.
O Jornal Europeu de Ciências Sociais revelou, em um
estudo, a existência de uma relação estreita entre
ergonomia e produtividade no trabalho. A eficiência do
colaborador aumenta à medida que o ambiente for
mais confortável e adequado.

A empresa deve realizar as adequações ergonômicas
para que o espaço se ajuste ao funcionário. As
medidas que podem ser tomadas variam, conforme os
pontos fracos que cada negócio tem e que exigem
melhorias. A análise ergonômica do trabalho é
fundamental para uma empresa desenvolver um
programa de qualidade de vida realmente efetivo para
os colaboradores.
A redução de gastos para contratar e treinar novos
funcionários
A retenção de funcionários é o resultado que uma
organização usufrui quando se preocupa com o
bem-estar dos colaboradores. Se eles estiverem
satisfeitos com o ambiente, dificilmente deixarão o
emprego.
Dessa forma, além de reduzir gastos com a captação
de novos funcionários e os processos de demissão, a
empresa cultivará profissionais mais experientes.
Priorizar o bem-estar no trabalho é uma maneira eficaz
de cuidar dos funcionários e, ao mesmo tempo,
aumentar sua produtividade.

A IMPORTÂNCIA DO
MARKETING

Algumas empresas comumente relacionam o conceito
de marketing em apenas vendas ou propaganda, mas
será que marketing é realmente só isso?
Em primeiro lugar, devemos saber a definição do
conceito de marketing para entender a sua
importância nos dias atuais.
Philip Kotler, em 1967, definiu marketing sendo: "Um
processo social e gerencial pelo qual indivíduos ou
grupos obtêm o que necessitam e desejam através da
criação, oferta e troca de produtos de valor com
outros."
Diante dessa definição, a cada dia que passa, o
marketing vem ocupando cada vez mais espaço e
importância dentro das organizações, pois o marketing
concentra a inteligência competitiva e estratégica da
empresa, analisando todo o mercado, desde os seus
pontos fortes e fracos, suas ameaças e oportunidades,
como também os players, o branding e principalmente,
elaborar estratégias para atender as necessidades e
desejos dos seus clientes.

Em tempos de retração do mercado, o marketing é o
principal aliado das empresas para alavancar o
crescimento, fidelizar clientes e alcançar a
rentabilidade do negócio.
Diferentemente do que ainda se pensa o marketing de
fato não é só vendas ou só propaganda, a venda e a
propagada fazem parte do marketing.
Mas nada mais invencível para a ascensão de uma
empresa do que o marketing de relacionamento!
Por que pensar sobre si mesmo?
Já parou para pensar no que é essencial para manter
um bom relacionamento?
Ser ouvido e ter alguém que realmente se preocupe
com o que você precisa, são alguns dos fatores que
podemos citar. E as marcas e empresas que se
propõem a fazer esse trabalho com os seus clientes
estão aplicando na prática os princípios do Marketing
de Relacionamento e estão em crescente ascensão.
Em meio a grande quantidade de informações que
recebemos todos os dias, você já teve alguma
experiência muito positiva com alguma marca a ponto
de se tornar cliente fiel do produto e ser um verdadeiro
disseminador dele?

Se você teve essa experiência pessoalmente, ou se já
presenciou de alguma forma, com certeza não vai
esquecer. Afinal, quem é que não gosta de ser bem
tratado e de se sentir especial, único?
Mas por que algumas empresas se dão ao trabalho de
criarem essas experiências? É apenas para fidelizar
clientes? E essas ações valem a pena financeiramente?
A resposta para todas essas perguntas passa pela
mesma estratégia: Marketing de Relacionamento.
Essa é uma estratégia que vai além de uma ação para
obter mais clientes: ela envolve construção de marca,
fidelização de clientes e criação de autoridade no
mercado.
Por isso, não se limita a apenas conquistar clientes, mas
sim novos fãs. Contudo, isso é uma via de mão dupla:
para alcançar esse resultado, é preciso oferecer algo
único, que seu cliente não pode obter um nenhum outro
lugar, algo personalizado.

O relacionamento e a personalização servem para
criar uma relação contínua e progressiva com cada
cliente. Isso pode ser realizado de várias formas, mas
funciona até mesmo para que um cliente de um
produto ou serviço básico seu evolua para opções mais
avançadas de seu produto ou serviço. Como você
pode perceber, essa é uma estratégia de médio e
longo prazo.
Mais do que gerar novas receitas, o Marketing de
Relacionamento aproxima o cliente da empresa. Isso
beneficia não só o cliente – que ganha respostas mais
rápidas e personalizadas – mas também a empresa,
que recebe feedback e tem a possibilidade de
aprender com sua audiência (ouvir mais o que o cliente
espera e quer do mercado), para melhorar
continuamente suas soluções.
Investindo em ações de Marketing de Relacionamento,
o público pode se aproximar da sua empresa e
conhecer mais detalhes do que você faz e as soluções
que oferece. Assim, as chances de perceber o
diferencial do seu trabalho e o que você pode oferecer,
torna maior as chances de seu cliente fechar negócio
com você.

Além disso, passando por uma boa experiência com
sua empresa, é provável que esse público queira
divulgar essa experiência positiva para outras pessoas,
gerando um efeito “bola de neve” positivo, que
influenciará na aquisição de novos clientes.
Vejam os benefícios que trará à sua empresa, investir
em marketing de relacionamento!
Os gastos em marketing e anúncios para conquistar
novos clientes podem diminuir com o trabalho focado
em relacionamento.
Como os clientes contam uns aos outros sobre os
produtos e serviços de uma marca, é comum ter um
impulsionamento orgânico nas vendas.
Marcas que focam nesse modelo de marketing utilizam
pouco ou nenhum dinheiro em marketing e anúncios de
mídia paga.
Maior alinhamento da comunicação em torno do
cliente:
As organizações que enfatizam o Marketing de
Relacionamento têm um alinhamento organizacional
mais forte em torno de proporcionar uma experiência
excepcional para o cliente. Nesse caso, todas as
equipes da empresa devem trabalhar juntas para
trazer clientes satisfeitos e felizes a longo prazo.

Mas como podemos aplicá-lo na prática?
Há inúmeras formas de fazer isso e, felizmente, o
ambiente digital deixou as coisas mais fáceis para as
empresas. Afinal, permite que elas se aproximem ainda
mais de seus clientes!
Entretanto, não adianta querer fazer Marketing de
Relacionamento se você não conhece o seu público.
Sem ter mapeado qual o perfil ideal que precisa
atender, como é que você vai oferecer os benefícios
que ele quer para gerar uma experiência realmente
diferenciada?
É baseado nesses perfis que você deve focar as ações
de Marketing de Relacionamento mais robustas: crie
um acompanhamento personalizado e pense nas
formas de aproximar seu contato com eles.
Você poderá criar diversas ações, como por exemplo:
• Criar uma relação de proximidade;
• Parabenizar o cliente em datas importantes da sua
vida, como aniversário, casamento, entre outras;

• Oferecer conteúdos relevantes que realmente gerem
valor para seu cliente;
• Enviar campanhas de construção e consolidação de
marca, mostrando como sua empresa tem um papel
relevante na vida do seu cliente;
• Oferecer promoções especiais, descontos, bônus,
brindes e outras vantagens, ressaltando o benefício em
ser cliente da sua empresa;
• Ações de pós-venda, com a realização de pesquisas
de satisfação para saber a opinião e as sugestões dos
clientes para sua empresa;
• Oferecer novos produtos, estimulando o cross-selling
e upselling.
Você já sabe que o Email Marketing e as redes sociais
são ferramentas muito úteis para divulgação e
produção de conteúdo. Mas não pode ser qualquer
conteúdo: deve ser qualificado e personalizado para
que seus clientes se sintam únicos, por isso não se
esqueça da personalização!

Nas redes sociais, você também pode abordar
diferentes tipos de conteúdo:
• Ofertas de produtos;
• Serviços e promoções;
• Materiais que eduquem e gerem valor;
• Consolidação da marca;
• Pesquisas de satisfação, entre outros.
Mas é importante que você fique atento ao tipo de
rede social em que está. Criar o mesmo tipo de
relacionamento em todas elas é a mesma coisa do que
não considerar a sua pessoa: uma comunicação
massificada, que provavelmente terá pouco
engajamento.
Por exemplo: o Facebook e o LinkedIn são espaços
bastante utilizados para trabalhar oferta de conteúdo.
Redes mais visuais – como o Instagram e o Pinterest –
são bastante eficientes para construção de marca.
Já o Twitter funciona muito bem como uma espécie de
SAC 2.0, uma forma rápida de conversar com seus
clientes e possíveis clientes sobre dúvidas e
reclamações.

Você conhece Automação de Marketing?
Para escalar o seu trabalho de relacionamento, ainda
de forma personalizada, você precisa seguir com o
trabalho de Automação de Marketing. Para isso
existem inúmeros softwares que facilitam sua jornada!
Podemos citar o RD Station Marketing. A ferramenta
tudo-em-um de Automação de Marketing líder na
América Latina tem funcionalidades para todas as
etapas do relacionamento com Leads e clientes.
Desde a edição da página de captura de contatos até
a análise de dados da sua estratégia de Marketing,
passando
pela
criação
de
automações
personalizadas de email, você tem tudo em para
ganhar em produtividade e fazer mais vendas em um
só software.
Através dessa estratégia, você cria uma estrutura de
envio de emails e outros itens importantes para o fluxo
de relacionamento. Eles podem ser feitos de forma
automática para todo um segmento de Leads e
clientes.
O envio automático de conteúdos que estão alinhados
com as necessidades de cada pessoa ajuda o cliente a
ter sucesso, auxiliando em dúvidas frequentes.

Trabalhar com automação significa que você irá falar
com a pessoa certa, na hora certa e no melhor canal
de comunicação para ela. Essa é uma forma de dar um
passo a frente, gerando valor e se propondo a entregar
algo que vai resolver o problema que cada pessoa
possui naquele momento.
Programas de Fidelidade:
Sabia que o trabalho com os programas de fidelidade
também fazem parte das ações de Marketing de
Relacionamento? Esse é um dos formatos mais comuns
e é muito utilizado por empresas aéreas, administradoras de cartões de crédito, bancos e até hotéis e
restaurantes.
Trata-se, basicamente, de oferecer benefícios para
que o cliente consuma preferencialmente o seu
produto ou serviço em vez de utilizar os da
concorrência.
Esses benefícios podem ser os mais variados. Podem
ser parcelas do próprio serviço ou produto ofertado,
como no caso de hotéis, restaurantes e empresas
aéreas, que oferecem hospedagens, refeições e milhas
depois de algumas vezes ou tempo de uso do produto
da empresa.

Avalie constantemente os resultados
Uma vez implementada a estratégia de marketing, é
necessária uma avaliação constante para determinar
seu sucesso. Nesse caso, existem várias métricas que
as empresas podem usar para avaliar se estão
trabalhando bem com essa estratégia.
O mais óbvio é o volume de vendas, mas você também
pode verificar se você está gerando vendas a partir de
indicações de seus clientes. Tudo isso, indica que, lá na
frente, o crescimento é certo com relação ao nível de
fidelização de clientes.
Outra dica também é usar não só essas ferramentas,
como também enquetes e perguntas nos canais de
contato para saber se seu conteúdo ou sua mensagem
está de acordo com o que o público espera. Boa sorte
em seus projetos e vendas!

SOBRE O TEXTO QUE VOCÊ ACABOU DE LER,
RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS:
• Em tempos de pandemia e retração econômica o
marketing de relacionamento ganhou maior
importância? Sim ou não? Em quais aspectos?

• Você já investe neste tipo de marketing de
relacionamento dentro da sua empresa? De que forma
faz isso?

• Quais os novos investimentos que pretende fazer ou
adquirir em marketing de relacionamento que ainda
não foram utilizados por sua empresa?

• O texto lido explica que o marketing não se trata
apenas de publicidade e propaganda, mas que o
relacionamento com o seu cliente, é a chave para a
sua fidelização. Com base nisso, você acha que se a
sua empresa não tiver recursos avançados e
modernos, bastaria apenas ter um bom relacionamento com o cliente?

• Fora todas essas dicas que lemos agora no texto,
você poderia incluir alguma outra que não foi
comentado no texto lido? Cite-as.

ATIVIDADES DINÂMICAS:
Para usar a criatividade e a capacidade de
argumentação.
Quando você chega numa clínica, qual a primeira
impressão que você tem do lugar?
A partir daí, você deve traçar uma estratégia de
atendimento ao cliente, desde a hora que o cliente
chega á recepção, depois enquanto espera e,
finalmente, a hora que de sair.
Vamos começar a treinar a equipe para recepcionar
seus clientes?
1° Passo:
Chegada do cliente na clínica: traçar uma forma
padrão de recepcioná-lo.
2° Passo:
Momento de espera para ser atendido: traçar uma
forma de deixar seu cliente bem aconchegado no
ambiente, exemplo: oferecer o serviço de cafés ou
chás, conectar uma TV na sala de espera, onde você
produzirá um filme demonstrando todos os serviços da
clínica, ou assuntos de interesse, colocar uma música
ambiente, etc.

3° Passo:
Momento de saída da clínica:
Tratar de não deixar o cliente esperando para sair da
clínica, a saída do cliente para sua casa ou
compromissos é igualmente importante, pois, não vale
de nada ele ter uma boa recepção quando chega e
durante a espera da consulta, se na hora de ir embora,
ele se sente enfadado de esperar para ser atendido,
caso seja necessário marcar um reagendamento ou a
data para o procedimento estético, isso pode significar
que todo o seu esforço para melhor atende-lo pode ir
por água abaixo! FIQUE ATENTO.

MARKETING DIGITAL

A evolução das tecnologias de comunicação
inaugurou uma era de crescimento e disseminação
espantosa de conteúdos relevantes. As informações
nunca estiveram disponíveis em tanta quantidade e
velocidade como atualmente.
Essa transformação foi motivada pela internet que vem
se transformando e evoluindo desde sua criação.
A velocidade e a volatilidade (que sofre constantes
mudanças; característica do que é volátil, do que não
é firme) de informações ocasionam rápida
obsolescência (se tornou ultrapassado ou que perdeu
a utilidade e caiu em desuso) de produtos e processos.
Cresceu o grau de incerteza e complexibilidade na
escolha de estratégias mercadológicas compatíveis
com a perspectiva dos negócios.
O uso de estratégias digitais têm se diversificado pelo
uso sistemático de ferramentas. Podemos citar, por
exemplo, aplicativos de smartphones e otimização dos
sistemas de busca.

COMO SE COMUNICAR COM O CONSUMIDOR?
Por estar nesse ambiente extremamente dinâmico,
houve mudanças significativas no comportamento do
consumidor. É necessário pensar nas variadas formas
do processo de tomada de decisão de consumo.
Atualmente, os consumidores são conhecidos como
“prosumidores”, ou seja, ao mesmo tempo são
produtores de conteúdo e consumidores de
informações na web. Eles utilizam seus perfis em redes
sociais para compartilhar avaliações sobre produtos e
experiências de consumo. Esse novo consumidor pede
um novo tipo de marketing.
As estratégias de marketing devem ser um processo de
aprendizado contínuo e principalmente de interação
entre os clientes e o mercado e dessa forma transmitir
uma comunicação mais eficiente.
O marketing digital possui ferramentas que ajudam a
orientar as ações para que as empresas possam se
destacar no mercado, pois possui um conjunto de
estratégias que irá atingir o cliente em potencial, no
momento em que ele busca um produto, serviço ou
qualquer informação na internet. O diferencial desse
tipo de marketing é que ele dá ao cliente o controle da
quantidade e o tipo de informação que deseja receber.

Muitas empresas deixam o investimento em marketing
de lado por não entenderem sua importância. Outras
até fazem algumas campanhas, mas sem um bom
retorno por não criarem ações objetivas.
Não adianta ter um site, ou qualquer outra página na
web, se ela não tiver um planejamento em marketing
digital.
Tenha em mente que não basta estar na internet, é
preciso ter um trabalho estratégico com profissionais
que irão fazer seu investimento ter um retorno melhor.
Entre tantos benefícios acarretados pelo uso de
marketing digital podemos citar:
Presença na internet
Em primeiro lugar, garante uma forte presença na
internet, melhorando assim o posicionamento de
mercado. Investir em marketing digital irá facilitar que
os seus possíveis clientes consigam te encontrar
quando precisarem.
Constrói uma audiência qualificada
O marketing digital, quando bem planejado, tem poder
de atrair usuários que tenham afinidade e estejam
realmente interessados no produto ou serviço que a
sua empresa oferece.

Deixa a concorrência para trás
Uma empresa que não tem presença digital e não
produz conteúdo que agregue valor, dificilmente vai ser
encontrada pelos consumidores e, muitos menos,
ganhar preferência no momento da compra.
Traz mais retornos para os investimentos
Por possuí muitas ferramentas para montar um plano
de marketing, é possível alcançar alto poder de
segmentação, personalização e otimização do
conteúdo para que ele possa ser encontrado pelo
cliente. Esse processo pela sua automação acaba
sendo bem mais barato que o marketing tradicional.
Possibilita a mensuração de resultados com precisão
As ferramentas utilizadas pelo marketing digital facilita
a compreensão sobre seu público, além de qualificar os
resultados e a otimização das campanhas.
Fidelização dos clientes
Quando o marketing digital é bem feito, seja nas redes
sociais, na práticas de Seo (SEO é um Serviço de
Marketing Digital (Search Engine Optimization) .ou
e-mail marketing, as chances de ter um cliente
satisfeito e criar um relacionamento duradouro são
bem maiores.
Enfim, com atitudes estratégicas, sua empresa irá
melhorar a performance e seu posicionamento ,
alcançando importância estratégica e visibilidade.

Vivemos em uma era digital, onde as redes sociais
ganharam espaço.
Dominar esse espaço é essencial para a sobrevivência
de sua empresa!
Vamos conhecer como funciona isso direito!
1- O que é e-mail marketing?
É a utilização dos e-mails para se comunicar e
aumentar as vendas. O primeiro passo é ter uma
plataforma em que você possa escrever os e-mails,
segmentar contatos por vários fatores (como idade,
localização, o quanto o indivíduo sabe sobre o seu
produto etc.) e tornar automático os envios.
2- O que são leads?
Os contatos relacionados ao e-mail marketing podem
ser chamados de leads. Esse termo, do inglês, vem da
palavra atração. Ou seja, são contatos de pessoas
que, de alguma forma, se atraíram pelo seu negócio.
É essencial que esses contatos já conheçam o seu
produto ou serviço, do contrário eles vão cancelar
muito rapidamente o envio dos seus e-mails. Por isso,
jamais compre listas prontas de e-mails, pois são de
pessoas que não sabem nada sobre a sua solução.

3- Se não posso comprar, como obter e-mails?
Publicar conteúdo é a melhor forma de obter contatos.
Crie relevância em alguma mídia social, seja rede
social ou blog, e ofereça conteúdos ricos, que solicitem
os e-mails dos visitantes.
Para toda a sua estratégia de email marketing é
possível utilizar o SparkFunnels, que é uma ferramenta
para criação de funis de venda. Ele possui todas as
funcionalidades necessárias para colocar um funil de
vendas em execução, tais como relatórios de métricas
de cada etapa do funil; possuem diversas outras
funcionalidades.
Marketing de conteúdo
4- O que é marketing de conteúdo e o que ele tem a
ver com Inbound Marketing ou “marketing de
atração”?
Publicar conteúdo na Internet não é tão simples
quanto parece. É necessário saber para quem você se
comunicará, de que forma, com que frequência etc.
A união do marketing de conteúdo, com SEO - Search
Engine Optimization (que são práticas que otimizam
uma publicação para que ela seja destacada pelo
Google), e-mail marketing, entre outros, forma o
Inbound Marketing.

5- Marketing de conteúdo é realmente necessário?
Sem publicações de valor, você não tem assunto para
o e-mail marketing, não consegue competir com
anúncios criativos e de impacto e, acima de tudo isso,
não gera relacionamento com o seu possível cliente.
Redes sociais
6- É possível vender pelas redes sociais?
Como o nome sugere, o principal objetivo das redes
sociais é se relacionar com outras pessoas. Mas se,
além disso, você mostrar que vende um produto ou
serviço, nada impede que você consiga vender pelo
Instagram, por exemplo — e sem pagar nada,
tecnicamente.
Muitas pessoas publicam diariamente nas redes e é
fisicamente impossível que todas as suas publicações
cheguem a todos os seus amigos. Por isso, existem os
anúncios nas redes sociais e eles sim precisam de
investimento.
7- Quais redes devo utilizar?
A regra básica é estar onde os seus potenciais clientes
estão. Você vende para outros empreendedores? O
LinkedIn é a melhor opção. O seu avatar está na faixa
etária dos 40 anos? Não deixe o Facebook de fora. E
assim por diante.

Produtos ou serviços
8- O que é produto digital?
Produto digital ou infoproduto é um formato de mídia
que você cria e vende para a sua audiência, como um
livro digital, um curso online ou workshop.
Embora não seja um objeto palpável, as pessoas
valorizam muito os infoprodutos por, normalmente,
serem acessíveis ao bolso (sobretudo pelo baixo custo
de produção), práticos para o consumo e dinâmicos,
como os cursos gamificados (é uma técnica que usa
jogos, tais como: competição, cooperação, resolução
de problemas, passar de fases, ganhar prêmios).
9- Posso vender meu serviço pela Internet?
Além de produtos digitais, você também pode oferecer
serviços pela Internet. Se você é arquiteto, contador,
professor e afins, é possível vender seu conhecimento
por meio de consultorias ou mentorias.
Mas se seu serviço é mais prático, como é o caso das
manicures, dos eletricistas e consultoras de moda,
fortaleça a sua presença digital e disponibilize uma
agenda virtual para marcar os horários dos serviços.

Enfim, saiba que essas perguntas sobre marketing
digital só são pontas de icebergs que fazem parte
desse conjunto de ações no mercado que podem
alavancar um negócio. Não importa se o seu produto
ou serviço é físico, ele pode se beneficiar do digital sem
problema algum. O importante é não ficar de fora e se
atualizar sempre, buscando suporte digital necessário
para alavancar o seu empreendimento!

A experiência com seu cliente

Imagine a seguinte situação: sua empresa é muito
reconhecida, tem uma marca de grande relevância no
mercado e processos eficientes que resultam em
produtos e serviços de qualidade.
Mas, em um dos pontos de contato com o público, os
atendentes não se esforçam para que os clientes
tenham uma experiência única e personalizada, nem
usam estratégias para manter o relacionamento por
longo prazo.
Toda boa imagem que alguns desses consumidores
tinham da empresa e os esforços despendidos para
diferenciar o produto no mercado não são suficientes
para evitar experiências ruins. A partir daí, os clientes
param de comprar o seu produto e utilizar os seus
serviços e ainda falam mal da marca para outras
pessoas.
Esse é um cenário que você certamente não deseja
para o seu negócio, certo? Mais do que oferecer bons
produtos e serviços, você deve pensar em cada
interação que seu cliente tem com a sua marca em
todas as etapas do funil de vendas.

A experiência do cliente, ou Customer Experience,
refere-se a todos os contatos que os consumidores têm
com uma empresa durante as etapas do funil de
vendas — a descoberta da marca em algum dos
pontos de contato com o público, as interações nesses
ambientes e a aquisição do produto ou serviço em si.
Vivemos em uma sociedade altamente conectada,
que compartilha boa parte da sua rotina na internet.
Em meio a esse cenário, a experiência do cliente é
referência para a contemporaneidade: há alguns anos,
um cliente mal atendido contava sua experiência
negativa para 5 ou 6 amigos.
Hoje, isso pode alcançar milhares de pessoas nas redes
sociais e se tornar uma crise sem precedentes para a
visibilidade da marca e a credibilidade da empresa.
É por isso que a experiência do cliente é mais que uma
tendência e fator crucial para a competitividade da
empresa no mercado: quando negligenciada pode ser
o principal motivo para o esquecimento de uma marca.
Além disso, um cliente que tem uma boa experiência
com a marca certamente não será só mais um
comprador.

Com tantos canais de comunicação disponíveis e a
adesão por parte das empresas às estratégias
omnichannel (o atendimento é interligado em todos os
canais de contato com o público), os clientes podem
externar sua satisfação e disseminar sua boa
impressão na rede, quando e como for mais
conveniente.
Dessa forma, o engajamento de um consumidor
satisfeito com a empresa pode ir muito além do lado
comercial: ele se transforma em um promotor da
empresa, pois reproduz, em seu meio de convivência e
para as pessoas que ele influencia, todos os valores
reconhecidos na relação estabelecida com a marca.
O texto abaixo descreve pontos importantes sobre a
necessidade de valorizar a experiência com o cliente!
“(...) Certa vez, ouvi de um importante comunicador a
seguinte afirmação: “São as pessoas e não as coisas
que fazem a vida valer a pena.”
São pessoas que nos tocam e que dão sentido à vida,
que nos motivam, nos emocionam, nos fazem
admirá-las e ficam na nossa lembrança para sempre.
Pessoas que fazem parte do nosso meio social, nossos
amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou clientes,
desde que se construam relações de significado, de
grande valor, são a chave do sucesso!

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO COM CLIENTES
Falar sobre relações com clientes no mundo
corporativo é o mesmo que falar sobre qualquer
relação humana, afinal, clientes são pessoas
trabalhando nas organizações.
Essas pessoas são profissionais escolhidos que têm
seus papéis e responsabilidades dentro de uma
estrutura organizada e com interesses comuns, que
normalmente estão em crescimento, continuidade e
prosperidade do empreendimento.
As organizações estão inseridas em um ambiente
peculiar, que chamamos de ambiente mercadológico,
ou seja, o ambiente onde elas constroem as relações
de compra e venda.
Para Nuno Rebelo dos Santos, brilhante professor PhD
de psicologia organizacional e metodologia de
investigação, na Universidade de Évora, Portugal,
“vivemos num ritmo de desenvolvimento tecnológico
muito acelerado, sem que haja a correspondente
inovação ao nível psicossocial. Isso aumenta o
sofrimento e a tensão entre os indivíduos. É o que se
passa no atual mercado de trabalho”.

Após longo período de experiência ao lidar com
empresas, consideramos que a grandeza social é a que
merece mais atenção do que a grandeza técnica,
dada a complexidade do ser humano em suas
relações internas e externas.
São problemas de ordem social que ocorrem nas
relações com clientes e também nas relações internas
de trabalho que determinam seu fim. Muito mais do
que por motivos técnicos.
Então, o que é necessário para se estabelecer boas
relações com clientes? Vejamos alguns aspectos a
seguir.
PONTOS-CHAVE PARA BOAS RELAÇÕES
Como dissemos, a chave do sucesso é a construção de
relações de valor. É a construção de uma via de mão
dupla na qual, todos compartilham os ganhos.
O início das relações que se estabelecem entre as
pessoas é como um livro a ser escrito, com páginas em
branco, que terão dois autores, cujo epílogo (desfecho
final) não se sabe qual será.
Todos nós gostamos de ser tratados com educação e
respeito e sabemos que as boas relações são aquelas
regadas a temperos que dão sabor e fragrância, que
fazem bem a todos nós.

Clientes valorizam fornecedores com os quais mantêm
uma relação além da transacional apenas, que podem
aprender e compartilhar ganhos e que podem crescer
juntos. Os lucros estão mais no invisível do que no
visível.
Gostaria de lembrar um texto da imortal escritora e
poetisa Cora Coralina, que resgata o que é essencial
sobre a vida. Veja que obra-prima:
Saber Viver
Não sei…
se a vida é curta
ou longa demais para nós.
Mas sei que nada do que vivemos
tem sentido,
se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe,
braço que envolve,
palavra que conforta,
silêncio que respeita,
alegria que contagia,
lágrima que corre,
olhar que sacia,
amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo:
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela
não seja nem curta,
nem longa demais,
mas que seja intensa,
verdadeira e pura…
enquanto durar.

Ser humano é ser humano em qualquer lugar, por que
não considerar esses pensamentos que dão sentido à
vida e no terreno das relações de negócios também?
CONFIANÇA — O PILAR PRINCIPAL
Confiança é o principal pilar de sustentação das
relações. Confiar, tecer ou costurar juntos, este é o
sentido da palavra que é a base para as relações de
qualquer natureza entre duas pessoas que vão fazer
história.
As relações se esgarçam (se rasgam, quebram) quando
a confiança é abalada. Somos capazes de tolerar e
conviver em uma relação não saudável, mas, quando a
confiança se quebra, a retomada fica muito mais difícil
— geralmente, impossível.
Quando queremos explicar o que é uma relação de
confiança, normalmente dizemos que é uma relação
verdadeira e transparente, ou seja, que não tem
mistérios, onde não se esconde nada e os feedbacks
estão sempre presentes visando o crescimento e o bem
comum.

RECONHECIMENTO E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
O ambiente mercadológico é composto pelas
grandezas técnica e social, que estão intimamente
ligadas. Voltando para o campo da técnica, o que
torna uma empresa líder é a sua dedicação em
esforços internos de aprimoramentos da qualidade
não só no que produz, mas em tudo o que faz.
Aprimorar a gestão interna estabelecendo boas
políticas comerciais, políticas de entregas, políticas de
serviços de muito valor aos clientes, boa assistência
técnica, boa análise e solução de eventuais
problemas, tornando-se uma empresa reconhecida
pela sua autoridade no assunto e, então, um
fornecedor preferido.
A competitividade de uma empresa não vem pelo seu
preço mais baixo, mas, pela sua preferência pelos
clientes que ela escolheu servir. Ser autoridade no que
faz é o melhor reconhecimento que uma empresa pode
ter, pois isso já determina o tipo de clientes que ela
atrai ou que são atraídos por ela.

INVESTIMENTO NA BOA COMUNICAÇÃO
A comunicação mais eficiente e que vai direto ao ponto
é aquela que acontece diretamente entre pessoas.
Meios eletrônicos de comunicação podem ajudar a
registrar o que foi tratado pessoalmente, mas nada
substitui uma boa conversa, de preferência pessoal,
para sentir como anda o clima da relação.
É mais importante a “cara” que a pessoa faz ao falar do
que o conteúdo do que fala porque muitas vezes
falamos o que é conveniente e não o que de fato
deveria ser dito.
Uma das diferenças entre empresas no B2B (são
empresas que fazem negócio com outras empresas. A
sigla B2B vem da abreviação de Business to (two/2)
Business) e empresas que fornecem para o consumo, é
que ao lidar com empresas B2B lidamos com pessoas
em um conceito de público, pois temos interação
estreita com elas, sabemos dos seus endereços,
conhecemos seus nomes, número do telefone, e-mail
etc.

A comunicação por meio das mídias de grande
abrangência é fundamental para que o cliente passe a
desejar os bens e serviços, decida comprar e goste
tanto que passe a ser um multiplicador, promotor
espontâneo do fornecedor.
Portanto, planejar e implantar uma boa estratégia de
relacionamento com clientes que estão no radar é mais
do que importante e necessário, é uma questão de
sobrevivência empresarial.

DICAS PARA OTIMIZAR
A GESTÃO DA SUA CLÍNICA

Tanto o sucesso quanto o fracasso de uma empresa
são apenas consequências de uma série de decisões
tomadas por seus gestores. Conhecemos esse
conjunto de medidas administrativas como gestão. No
contexto de uma clínica de cirurgias plásticas e
procedimentos estéticos e dermatológicos, a gestão
deve abranger desde aspectos financeiros, como o
controle de entradas e saídas, até o gerenciamento de
pessoas (RH) e processos. Portanto, neste material
mostraremos as melhores práticas para administrar os
departamentos que integram sua clínica.

VOCÊ SABE O QUE É GESTÃO FINANCEIRA?
É a análises, decisões, avaliações e estratégias
relacionadas à manutenção, administração e
captação de recursos econômicos são atividades que
devem constituir a gestão financeira de uma clínica
estética. Em outras palavras, a gestão de finanças é o
conjunto de atividades e processos que têm como
finalidade potencializar os ganhos da empresa. Dado o
contexto, você saberia responder como andam as
finanças de sua clínica?
ONDE SE CONCENTRAM OS INVESTIMENTOS? QUAIS
PROCEDIMENTOS GERAM MAIS DESPESAS E O QUE
EXIGE MAIS ATENÇÃO PARA QUE VOCÊ TOME
DECISÕES PRECISAS QUE LEVEM AO SUCESSO?
Se você não tem resposta para esses questionamentos
ou os considera demasiadamente complexos, é muito
provável que a gestão financeira de sua clínica esteja
com sérias defasagens e seu negócio esteja em risco.
Nesse panorama, variados aspectos precisam ser
considerados, como controle de caixa, gestão de
clientes e giro de estoque, por exemplo.

POR QUE A GESTÃO FINANCEIRA É IMPORTANTE PARA
A SUA CLÍNICA?
Assim como em qualquer empresa dos mais variados
segmentos do mercado, uma clínica de cirurgia
plástica também precisa que suas finanças estejam
devidamente organizadas. Salários de funcionários,
contas de consumo, materiais para realização dos
procedimentos estéticos, aluguel do imóvel, impostos e
tantos outros gastos devem ser minuciosamente
organizados, assim como as entradas de capital.
O QUE PODE SER FEITO PARA MELHORÁ-LA?
AUTOMATIZE OS PROCESSOS!
Automação é o procedimento de controlar e executar
processos que, antes eram realizados manualmente,
por meio de softwares, ferramentas ou dispositivos
eletrônicos.
A consequência direta da automação é a otimização
da produtividade da clínica, já que a equipe pode se
dedicar a atividades que impactem diretamente na
satisfação dos pacientes, ao invés de demandar
tempo e esforços com burocracia e repetitividade.

A maior parte dos processos cotidianos manuais pode
ser otimizada com a implementação de um software
de gestão que, entre seus inúmeros recursos, oferece a
integração dos dados dos pacientes, finanças,
estoque, agenda, etc.
MANTENHA O ESTOQUE SEMPRE ORGANIZADO!
O
controle
de
estoque,
quando
realizado
adequadamente, é capaz de gerar ótimos resultados
para a clínica, pois evita a falta de produtos e materiais
para a realização dos serviços e evita excessos
(desperdícios/prejuízos). Além disso, uma boa gestão
de estoque também previne a perda de insumos por
vencimento de validade.
Lembrando que é necessário criar uma política de
controle de inventário, que deve ser de conhecimento
de todos os integrantes da equipe da clínica, de modo
que ajude a padronizar os processos.

PLANEJE A GESTÃO DO TEMPO!
No contexto de uma clínica de procedimentos
estéticos, a gestão do tempo é uma questão essencial,
independentemente de qual seja a especialidade do
negócio, mas muitas vezes é subestimada pelos
gestores da empresa. O fato é que a organização
precisa ter clareza no controle da quantidade de
tempo gasta com cada serviço prestado, para que a
agenda possa ser elaborada de acordo com
estimativas precisas.
Essa determinação deve ser realizada com o auxílio de
uma ferramenta eficiente de automação, e não de
maneira aleatória ou padronizada para os diversos
atendimentos e serviços que a clínica oferece. Afinal,
existe uma grande diferença no tempo de atendimento
para a aplicação de toxina botulínica e a realização de
uma sessão de drenagem linfática, por exemplo. A falta
de organização e controle do tempo pode gerar
diversos impactos negativos, como atrasos ao longo
do expediente, causando desconforto e insatisfação
nos clientes que estão na lista de espera.

MELHORE A GESTÃO DE PESSOAS
Uma clínica estética é composta por uma grande
equipe de colaboradores que variam desde secretárias
e profissionais de RH, até médicos e cirurgiões
especializados nos mais diversos tipos de cirurgia
plástica. Portanto, a seguir mostraremos a importância
desse setor e quais as melhores práticas para
otimiza-lo.
O QUE É GESTÃO DE PESSOAS?
Gerir pessoas é um conceito que abrange estratégias e
ações que têm como objetivo atrair, reter, aprimorar e
administrar os indivíduos que colaboram com o
funcionamento da clínica. Os colaboradores estão em
desenvolvimento constante e isso exige que algumas
medidas sejam tomadas para que o processo seja
bem sucedido tanto para a empresa quanto para a
equipe.

POR QUE ELA É IMPORTANTE PARA A GESTÃO DA
CLÍNICA?
As consequências de uma má gestão de processos
podem afetar a credibilidade da clínica em seu
mercado de atuação, afetando a imagem do negócio
diante dos clientes e, é claro, perdendo espaço para a
concorrência. Além disso, processos mal gerenciados
abrem margem para equívocos que podem resultar em
prejuízos financeiros, absenteísmos (pacientes que
marcam consultas/procedimentos e não aparecem),
falhas de comunicação entre a equipe, dificuldades
para armazenar e controlar documentos, entre outros
problemas.
O QUE PODE SER FEITO PARA MELHORÁ-LA?
AUTOMATIZE TAREFAS
Quando falamos em automação de tarefas, estamos
nos referindo a todas as atividades que são realizadas
de maneira burocrática e manual — demandando
tempo e trabalho que poderia ser melhor aproveitado
— pelos colaboradores e podem ser otimizadas com o
auxílio de uma ferramenta tecnológica, como:
• Cadastro de pacientes;
• Organização da agenda de consultas;
• Envio de mensagens: e-mails ou mensagens para
alertar sobre procedimentos agendados.

Dessa forma, os colaboradores podem se dedicar a
assuntos mais importantes, como o atendimento ao
cliente.
ORGANIZE A AGENDA!
Uma agenda desorganizada pode resultar em
cancelamentos de consultas e serviços em cima da
hora, o que afeta diretamente a produtividade e a
lucratividade da clínica. Para organizar a agenda e
garantir que seus pacientes compareçam nas
consultas é importante otimizar o trabalho dos
recepcionistas com um software que ofereça recursos
específicos para controlar os horários e reduzir o
absenteísmo de clientes.
SEGMENTE O FLUXO DE ATIVIDADES
Quanto mais organizado for o fluxo de atividades,
melhores serão os serviços prestados pela clínica. Para
aumentar o controle interno, é fundamental não
apenas entender, mas também delimitar os processos,
que podem ser segmentados em:
• Controle de produtos (validade, conservação e
manipulação);
• Recepção e atendimento ao cliente;

• Prestação do serviço específico;
• Limpeza e conservação do espaço;
• Serviços administrativos e comerciais;
• Gestão de finanças;
• Gestão de pessoal;
• Marketing. Entre outras categorias.
PRIORIZE O ATENDIMENTO AO CLIENTE!
O atendimento ao cliente pode ser o diferencial
competitivo que a clínica precisava para se destacar
ainda mais em seu segmento, em especial no primeiro
contato que ele tem com a empresa. Portanto, ele deve
ser tratado com excelência, uma vez que a carteira de
clientes possibilita que o gestor direcione diversas
ações de investimento na empresa.

APOSTE NA INTEGRAÇÃO
Integrar a troca de informações entre os departamentos da clínica em um único ambiente digital é uma das
melhores maneiras de garantir a assertividade da
comunicação e, é claro, evitar inconsistências de
dados. Para que essa medida seja implementada de
maneira bem sucedida é imprescindível contar com um
bom software de gestão para clínicas que tenha
recursos de integração e permita que dados, arquivos
e todo o tipo informação seja armazenada e
compartilhada em um único servidor.

