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Mais exigentes
Pesquisa feita com 1.500 PMEs revela o que é mais
importante na hora da escolha de fornecedores. De bancos a
centros de formação, confira os 27 mais bem avaliados
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APRESENTAÇÃO

Oferta não
atende à
demanda

PMEs estão cada
vez mais exigentes
Empreendedores querem qualidade de produtos e serviços
equenos e médios empresários estão cada
vez mais exigentes com as escolhas de
seus fornecedores e dispostos a pagar para ter bons produtos e serviços. É o que
revela a pesquisa Escolha PME 2019, realizada a pedido do Estado pelo Officina Sophia/HSR Specialist Researchers. Em seu quarto ano, o
estudo indica que os donos de pequenas e médias empresas (PMEs) não se encaixam mais no antigo estereótipo de empreendedor.
“Antes, se imaginava que o pequeno empresário era
aquele cara que você encontrava no boteco, todo alquebrado”, explica Paulo Secches, diretor do instituto Officina Sophia. “Esse perfil mudou. Os pequenos e médios empresários são ex-executivos de empresas em
busca de modernização. São pessoas que vão liderar
esses processo de transformação da sociedade brasilei-
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ra”, acrescenta Secches.
Na avaliação do diretor da Officina Sophia, esse movimento faz os fornecedores terem dificuldade em oferecer o produto ou o serviço certo para esse segmento.
“Enquanto os fornecedores pensam em preço, o cliente busca qualidade”, diz.
Neste ano, participaram 1.500 PMEs de todas as
regiões do Brasil. Os responsáveis por contratar e/ou
utilizar os serviços e os produtos dessas empresas foram entrevistados entre os dias 22 de abril e 31 de maio,
por telefone e pela internet. Para medir o índice de
satisfação, eles atribuíram notas de 0 a 10 a seus fornecedores – mas apenas as notas entre 8 e 10 foram consideradas e ponderadas para obter o índice de satisfação,
que chega ao teto de 100 pontos. Nas próximas páginas, você confere os vencedores em cada uma das 27
categorias avaliadas.
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Uma tendência registrada nas
outras edições da pesquisa Escolha PME se cristalizou: os
empreendedores estão menos
satisfeitos com seus fornecedores. Em 2018, o índice médio de satisfação com as empresas foi de 69,5%. Neste ano,
o mesmo indicador foi de
58,2%. Para Paulo Secches, há
um descompasso entre o que
PMEs querem e o que as empresas oferecem.
“Os fornecedores acham
que o preço é o mais importante. Mas os pequenos e médios
empresários fazem suas escolhas com base na qualidade”,
afirma. Isso também abre espaço para novas empresas (leia
mais na pág. 6).
A pesquisa ainda revela
quais fornecedoras são “objeto de desejo”, ou seja, aquelas
com as quais PMEs gostariam
de trabalhar, independentemente de preço ou da disponibilidade. Os rankings não têm
relação entre si. Uma fornecedora bem avaliada pelos clientes pode não aparecer como
objeto de desejo e vice-versa.
Critérios de escolha
O que as pequenas e médias empresas
acham importante
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Paulo Secches
Diretor do instituto Officina Sophia

ENTREVISTA

Novos fornecedores ganham
espaço entre as PMEs
Estreantes aparecem entre os mais bem avaliados no ranking deste ano
onos de pequenos e médios negócios começam
a não encontrar
produtos e serviços totalmente
adequados às suas necessidades. E partem em busca de opções, abrindo espaço para novos fornecedores garantirem
posicionamento no mercado.
Essa é uma das principais tendências identificadas pela pesquisa Escolha PME 2019, avalia o coordenador do estudo,
Paulo Secches, diretor do instituto Officina Sophia.
Novas empresas de máquinas de pagamento com cartão,
sites de recrutamento e convênios médicos, por exemplo,
apareceram entre os mais bem
avaliados no levantamento.
Outras categorias devem ser
afetadas nos próximos anos.
“Tem um conjunto muito
grande de novos players e só
vejo eles crescendo, apresentando soluções para PMEs
muito mais econômicas e flexíveis”, diz.

dernização e pressionando vários fornecedores nessa direção. Como um todo, vejo que a
sociedade brasileira amadureceu e quer outro patamar (de
produtos e serviços). E nós
não podemos esquecer que os
PMEs são cidadãos vivendo a
realidade do Brasil e desejando as mesmas coisas.

l A pesquisa deste ano revela
que as PMEs estão mais exigentes. O que elas querem?

Como os produtos e
serviços para esse setor não têm atendido
à expectativa dos
empresários, eles
vão buscar alternativas e a consequência tem sido a
entrada de novos
fornecedores no jogo. A gente já havia
identificado a presença deles nas pesquisas anteriores. Mas chegou numa situação tão limite que a participação de novos fornecedores
disparou. E eles estão sendo
bem avaliados, chegando até
o topo do ranking.

D

Os pequenos e médios empresários estão buscando moEvolução do índice médio
de satisfação
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80

70

60

58,2
50
2016

2017

2018

2019

das empresas é o critério de
escolha menos importante para pequenos e médios empresários.
l Em quais categorias esses
novos fornecedores se destacam?

Segundo a pesquisa, máquinas para receber pagamentos
com cartões, sites para recrutamento, convênio médico e
sites de compras. E por que
eles estão sendo considerados
melhores? Porque eles atendem melhor às expectativas
desse segmento.
l A participação deles deve crescer nos próximos anos?

Sim, especialmente nas categorias que afetam mais o bolso
do empresário. O PME é o que
tem mais dificuldade dentro
do conjunto de empresários
do Brasil. Para captar recursos
é muito difícil, os empréstimos sempre têm taxas mais altas. Por isso acho que o setor
financeiro é o que mais vai ter
de se adaptar. Tem um conjunto muito grande de novos players e só vejo eles crescendo,
apresentando soluções para
PMEs muito mais econômicas e flexíveis. A flexibilidade
também é muito importante
nesse segmento.

l É por isso que o índice de satisfação caiu como um todo?

Sim, o setor está claramente incomodado com a oferta.
Quando você olha os critérios
de escolha, eles têm como base fundamentalmente qualidade de serviços e produtos,
seguidos por atendimento.
Entre os melhores fornecedores estão nomes como Dell,
Apple, Stone, Epson e Porto
Seguro. Não são “empresinhas” vendendo um produto
barato. Mas muitos fornecedores ainda pensam apenas
na questão do preço.

l Por quê?

l Qual o reflexo dessa

insatisfação entre os
PMEs?

l Como você explica esse movimento?

Esses novos fornecedores
vêm crescendo ao longo dos
anos nas nossas pesquisas.
Não é só por eles serem dife-

rentes. Se eles estão entre os
melhores, quer dizer que a
oferta deles está mais alinhada às demandas do público,
que valoriza produto e atendimento. Tanto que a imagem

Um grande banco, por
exemplo, acaba sendo
mais formal, mais burocrático. E esses competidores que estão chegando conseguem ser
mais flexíveis no atendimento. Por exemplo, o número de
contas abertas a
partir de um aplicativo para
smartphone
cresce brutalmente. Porque
os empresários
não querem ficar mais tirando
xerox, autenticar documento,
levando documento na agência. Se pode fazer pelo celular,
ótimo. Essa conveniência é
um elemento extremamente
valorizado pelas PMEs.
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BANCO DE VAREJO

Agilidade é fundamental
Pesquisa indica que empresários querem problemas solucionados rapidamente
om a chegada de mais fintechs (startups com atuação no setor financeiro),
o mercado bancário está ficando mais
competitivo. Mas, ao menos por enquanto, os novos players não fazem
frente às instituições tradicionais, que
seguem na ponta: Itaú, Santander, Bradesco e Caixa
Econômica Federal mantêm o topo desta categoria
no Escolha PME 2019. Por outro lado, os dados da
pesquisa indicam que a vantagem dos grandes bancos está diminuindo: o Itaú, primeiro colocado, tem
55 pontos no índice de satisfação.
Para reverter esse quadro, o estudo revela que os
bancos devem melhorar o atendimento – para 52%
das PMEs entrevistadas, esse é o principal critério de
escolha. Entre aqueles que mencionaram o atendimento, 78% cobram agilidade na solução de problemas. Esse movimento já foi percebido pelas instituições financeiras, tradicionais ou não, que têm bastante trabalho pela frente.

C

ESCOLHA

Critério de escolha

Índice de satisfação

EM %

Bradesco Santander
53
53

Itaú
55

0

No Itaú,
ouvir cliente
é essencial
O Itaú se manteve na liderança da categoria bancos de varejo por mais um ano, com 55
pontos no índice de satisfação. Além de ser o fornecedor
mais bem avaliado, é o banco
mais indicado como objeto de
desejo das pequenas e médias
empresas, com a preferência
de 22% delas.
Tais resultados são o reflexo
de uma estratégia focada em
entender as necessidades dos
clientes para atendê-los de forma especializada e personalizada, avalia o diretor executi-

100

vo do Itaú Unibanco, André
Daré. “Temos a cultura de estar constantemente escutando os clientes, identificando
as oportunidades de melhoria
e entregando soluções com base nisso. Não conseguimos
imaginar como o banco pode
crescer se não estiver sendo
parceiro desse mercado, que é
um dos mais promissores.”
Para o diretor, um dos grandes diferenciais do banco em
relação aos concorrentes é justamente a equipe comercial,
treinada para apoiar o cliente
com uma assessoria que o ajude a entender quais os serviços mais adequados de acordo
com o estágio do negócio.
“Buscamos criar um relacionamento de transparência, clareza e parceria para fidelizar o
cliente”, afirma Daré.

Objeto de desejo
EM %

Itaú
22
Bradesco

Atendimento

52

Produtos

51

Preço

38

Imagem

14

Ofertas sob
medida para
as PMEs

21
Banco do Brasil
17

Logo atrás do Itaú, empatado
em segundo lugar com o Santander, com 53 pontos, o Bradesco se concentrou estrategicamente no público PME, que
corresponde a 90% da base de
clientes jurídicos do banco.
“A estratégia corporativa do
Bradesco hoje é a presença nacional”, conta o diretor executivo do banco, José Ramos Rocha Neto. “Quando a gente
consegue prestar um bom serviço para o cliente que está
abrindo uma empresa, é mais
fácil fidelizar”, diz.

Além de ter espaços exclusivos para os clientes Empresas
& Negócios em 3.700 agências
físicas, o banco promove encontros regionais com palestras sobre empreendedorismo. A agenda de eventos até o
fim de 2019 pretende reunir
mais de 10 mil PMEs.
No Santander, o objetivo é
oferecer soluções de acordo
com o tamanho e o setor de
cada empresa. Para o superintendente executivo de Negócios & Empresas do banco,
Luis Ricardo de Souza, o sucesso da estratégia depende da integração entre as agências e o
digital. “Acreditamos muito
no atendimento físico e na assessoria especializada, mas para potencializar esse trabalho,
precisamos aliá-lo a plataformas digitais”, afirma.
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INTERNET BANKING

Empresas
valorizam
variedade
Vencedoras têm grande
oferta de serviços online
ambiente digital é determinante para o
sucesso do setor financeiro entre
PMEs. Cientes disso, os bancos continuam investindo para melhorar os sistemas oferecidos através de computadores e, principalmente, smartphones. Somente em 2018, essas instituições financeiras

O

ESCOLHA

investiram R$ 19,6 bilhões em tecnologia, um valor
3% maior do que o registrado em 2017, de acordo
com pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban) divulgada em maio deste ano.
Na prática, esse montante se transforma em mais
serviços e funcionalidades disponíveis nos canais digitais, o que é bastante valorizado pelos empresá-

rios. Prova disso é a boa avaliação do Bradesco, líder
de satisfação da categoria neste ano e apontado por
27% das empresas entrevistadas como objeto de desejo. Com área dedicada ao canal digital corporativo,
o banco oferece mais de 700 serviços no internet
banking e mais de 90 no aplicativo para smartphone.
É o caminho para conquistar os empreendedores.
Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Banco do Brasil Santander Itaú
56
58 58

Bradesco
67

0

Serviços

60

Atendimento

42

Relacionamento

26

Imagem

14

100

Bradesco facilita uso por MEI

Objeto de desejo
EM %

Bradesco

Na posição de primeiro colocado no índice de satisfação dos
empreendedores, com 67 pontos, o Bradesco tem como principal estratégia para o setor
corporativo a facilidade de
uso dos canais digitais. O diretor executivo do banco, José
Ramos Rocha Neto, conta que
o foco é no aplicativo de
smartphone para pessoa jurídica, que já faz parte do dia a
dia de 50% das contas empresariais cadastradas.
“O resultado começou a ser
muito mais positivo quando
criamos uma equipe dedicada
a melhorar essas plataformas”, afirma. Rocha Neto destaca a abertura de conta para

pessoas jurídicas por meio do
app como um dos exemplos
de facilidade que o banco está
criando. “Nossa meta é facilitar os processos para as
PMEs”, diz.
No Santander, empatado
com o Itaú no segundo lugar
do índice de satisfação, com 58
pontos, o ambiente digital
também é prioridade. O objetivo é tornar o internet banking
e o aplicativo cada vez mais
fluidos, com navegação simples e intuitiva para garantir a
autonomia dos clientes. A
abertura de conta de forma digital para pessoa jurídica já está em desenvolvimento.
“O canal digital é algo em

que estamos muito focados. O
nosso sonho é uma agência
bancária sem papel, com atendimento físico especializado,
mas sem que o cliente precise
ficar assinando papeladas. No
futuro, essas contratações poderão ser todas digitais”, diz o
superintendente executivo de
Negócios e Empresas do Santander, Luis Ricardo de Souza.
Proximidade com o cliente
é estratégia do Itaú, que tem
cerca de 1,2 milhão de correntistas PJ utilizando serviços digitais. O foco do banco é fazer
com que os canais digitais se
tornem a principal ferramenta de relacionamento. “Nosso
maior desafio está em fazer os

27
Itaú
25
Banco do Brasil
18

clientes usarem mais os serviços digitais. Estamos estudando os motivos de alguns clientes ainda procurarem o mundo físico e, com isso, pretendemos reduzir as barreiras entre
os canais de atendimento”,
afirma o diretor executivo do
Itaú, Renato Mansur.
Em terceiro lugar, com 56
pontos, o Banco do Brasil procura combinar o atendimento
físico com o virtual. “Nós percebemos que o empreendedor
precisa ter um contato humano, receber uma consultoria.
Se for uma questão transacional, o internet banking resolve
sozinho, mas outras necessidades exigem um atendimento
especializado que é oferecido
de forma complementar”, diz
o gerente executivo Filipe Damian Preve.
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CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO

Santander
pela 1ª vez
na frente
Banco investe em produtos
e serviços personalizados
o universo das pequenas e médias empresas, o acesso a crédito não é um detalhe. Diante da concorrência e de um cenário econômico incerto, conseguir um
empréstimo com boas taxas é fundamental para poder competir. Ao contrário de alguns anos atrás, porém, a taxa não é mais o

N

ESCOLHA

único ponto importante. O Escolha PME 2019 evidenciou que, entre os fornecedores para contratação de
crédito, o setor valoriza o melhor portfólio de produtos e, em segundo lugar, agilidade no atendimento e
na prestação de serviços. Esses itens podem explicar o
salto do Santander, que sai da quinta colocação em
2018 diretamente para a liderança em 2019.

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Itaú
57

CEF Bradesco
58 58

Santander
62

0

Empréstimo
por canais
digitais
O Bradesco, apontado como
objeto de desejo por 22% dos
PMEs e empatado com a Caixa
Econômica Federal na segunda colocação, com 58 pontos
de avaliação positiva, prioriza
os canais digitais para oferecer crédito. Um exemplo é o
Giro Fácil, linha de capital de
giro que pode ser solicitada e
aprovada pelo site, e possui
um limite personalizado de
acordo com o faturamento de
cada empresa.
“Outra facilidade é quando
o cliente prefere falar com o

Para o superintendente executivo de Negócios e
Empresas do Santander Brasil, Luis Ricardo de Souza, crédito ainda tem muito que ver com relacionamento. “O resultado é fruto de um conjunto: a oferta
de produtos e serviços personalizados, um grande
investimento em tecnologia e o atendimento de qualidade focado nesses clientes.”

100

gerente para contratar o empréstimo. Nesse caso, ele não
precisa ir até a agência para assinar os papéis, porque o contrato é enviado para assinatura pelo canal digital”, afirma o
diretor executivo do Bradesco, José Ramos Rocha Neto.
“Com essa iniciativa de tomada de crédito pelos canais digitais, conseguimos impulsionar o setor no banco.”
No Itaú, terceiro colocado,
com 57 pontos, os clientes também podem formalizar solicitações de crédito pelo celular.
“Estamos focando em aprimorar o nosso modelo de crédito
e vamos começar a expandir
os produtos dos canais digitais para facilitar a contratação de empréstimos”, explica
o diretor executivo do Itaú
Unibanco, André Daré.

Objeto de desejo
EM %

Bradesco
22
Banco do Brasil

Serviços

57

Atendimento

46

Preço

45

Imagem

17

Caixa aposta
em crédito
mais barato

19
CEF
16

Mantendo os 58 pontos e a segunda colocação do ano passado, a estratégia da Caixa Econômica Federal para o segmento é oferecer linhas de crédito
mais vantajosas, de acordo
com as necessidades dos clientes. Junto com os preços, a
aposta é na contratação rápida, realizada a partir do internet banking.
As linhas de capital de giro
nas operações com aval de sócios tiveram queda de 11% nos
juros, com taxa mínima de
1,69% ao mês. Já quem tem

imóvel ou aplicação financeira no banco, conta com 13% a
menos de juros, com taxa mínima de 0,99% ao mês ou 0,95%
ao mês, respectivamente. No
caso da utilização de cheque
especial, a redução da taxa foi
de quase 40%. A Caixa oferece
ainda antecipação de recebíveis a 1,85% ao mês e gratuidade na primeira anuidade do
cartão de crédito.
Além da redução dos juros, a
instituição apresenta como
novidade o pacote Caixa Sim,
que traz informações sobre os
produtos, um simulador para
calcular linhas de empréstimo, a opção de tirar dúvidas
via chat e um portal com aulas,
vídeos, planilhas e cartilhas para auxiliar no planejamento
do negócio e incentivar a educação financeira.
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SISTEMA DE PAGAMENTO

Foco em
agilidade e
eficiência
Mobilidade é prioridade para
os fornecedores da categoria
agar contas e receber pagamentos dos
clientes é algo que faz parte do dia a dia
de todo empresário. Mas, com certeza,
não está entre as coisas mais divertidas
deste mundo. Por isso mesmo, recebem
boa avaliação as empresas que tornam
essas tarefas menos trabalhosas. De acordo com o

P

ESCOLHA

Escolha PME 2019, Itaú e Bradesco, empatados com
68 pontos no índice de satisfação, são os que mais
têm facilitado a vida dos clientes nessa categoria no
último ano, seguidos pelo Banco do Brasil, com 55
pontos. Entre as melhorias vistas estão sistemas
mais simples e eficientes, que permitem realizar diferentes transações bancárias com rapidez, não só pe-

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Santander
51

Banco do Brasil
55

Itaú
68

Bradesco
68

0

Líderes
priorizam
facilidade
Facilidade de usar os canais digitais é prioridade para Bradesco e Itaú. No topo do índice de
satisfação, os dois bancos investem em serviços para celular, como a emissão e envio de
boletos pelo smartphone. Em
busca de praticidade e boa navegabilidade, o Bradesco
criou uma área para melhorar
a navegação no Net Empresas,
o internet banking do banco
para pessoa jurídica. “Mobilidade é prioridade. E isso tem
tudo a ver com uma boa navegação. A nossa meta é desen-

lo computador, mas, especialmente, pelo celular.
Mobilidade, aliás, é o setor no qual os fornecedores
mais bem avaliados concentraram esforços e investimentos para satisfazer esse segmento. “Sabemos
que os pequenos e médios empresários buscam essa
comodidade”, diz o diretor executivo do Bradesco,
José Ramos Rocha Neto.

100

volver e melhorar essa experiência do cliente para que ele
use cada vez mais os nossos
canais digitais para pagar e receber”, afirma o diretor executivo do banco, José Ramos Rocha Neto.
No Itaú, mais do que um sistema fácil e intuitivo, as equipes estão atentas à disponibilidade das ferramentas. “Reconhecemos que essas transações são muito importantes
para o nosso cliente e, além da
facilidade, queremos prestar
um serviço com qualidade.
Por isso, trabalhamos muito
com a área de tecnologia para
monitorar os sistemas e garantir que os canais estejam sempre funcionando da melhor
forma possível, 24 horas por
dia”, diz o diretor executivo
do Itaú, André Daré.

Objeto de desejo
EM %

Itaú
26
Bradesco

Produtos

56

Atendimento

47

Preço

35

Imagem

16

BB refaz
app para
celular

24
Banco do Brasil
17

O Banco do Brasil, que já liderou essa categoria, em 2016,
corre para alcançar a concorrência – ou seja, está investindo em novidades no seu aplicativo para celular. A iniciativa já
traz resultados: o número de
transações de pessoas jurídicas através do app mais do que
duplicou neste ano, chegando
a 25% do total das transações
corporativas até agosto. “Acredito que a variedade é que traz
utilidade para o canal digital.
Por isso, a gente praticamente
refez a lista de funcionalida-

des do app e estamos oferecendo cerca de 30 novas soluções”, diz o gerente executivo
de Cash Management do BB,
Filipe Damian Preve. O banco
também está atento às novas
tecnologias. “Principalmente
no pagamento instantâneo,
com a inclusão do QR code. A
regulação ainda não saiu, mas
acreditamos que até o fim de
2020 o mercado já vai contar
com essas soluções.”
No Santander, terceiro no
índice de satisfação, com 51
pontos, o lema também é tecnologia. “O app do Santander
já melhorou muito, mas ainda
está longe do que queremos.
Por isso, estamos trabalhando
fortemente para melhorar os
serviços digitais”, indica Luis
Ricardo de Souza, superintendente executivo do banco.
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MÁQUINA DE CARTÃO

Disputa acirrada na categoria
Para enfrentar novos players, fornecedoras criaram guerra por tarifas mais atraentes

er uma maquininha para receber pagamentos com cartão é indispensável para
muitas pequenas e médias empresas, de
restaurantes a salões de beleza. Somente no primeiro trimestre de 2019, R$ 416
bilhões de pagamentos foram feitos
com cartões de crédito, débito e pré-pagos, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano
passado, de acordo com levantamento realizado em
junho deste ano pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

T

E foi justamente esse volume de transações que
trouxe vários novos fornecedores para esta categoria nos últimos anos, especialmente as fintechs (startups de produtos e serviços no setor financeiro). Esses players conquistaram uma grande participação
no mercado de PMEs, tirando espaço de empresas
tradicionais e ligadas aos grandes bancos. A movimentação, por sinal, é o principal ponto revelado
pelo Escolha PME 2019: buscando produtos e serviços mais adequados às suas necessidades, os empresários abrem as portas para novos fornecedores. O

maior exemplo é a Stone, líder da categoria deste
ano, que mal foi mencionada em anos anteriores.
Como reação à entrada desses novos concorrentes, as fornecedoras tradicionais lançaram ofertas
agressivas e criaram a chamada “guerra das maquininhas”: uma corrida por tarifas mais competitivas para atrair e fidelizar os clientes. Tais serviços ficaram
no radar das empresas consultadas pela pesquisa,
que valorizaram o portfólio de máquinas, a qualidade dos produtos e as melhores tarifas e taxas do mercado no momento de decidir o índice de satisfação.
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Stone estreia no topo do ranking
Em sua primeira participação
no ranking do Escolha PME, a
Stone desponta com a melhor
colocação no índice de satisfação, com uma diferença de 18
pontos para o segundo lugar,
ocupado pela SafraPay. Criada em 2012 para atender justamente o mercado de pequenos e de médios empresários,
a Stone aposta na transparência para garantir credibilidade
e atrair clientes.
Com o foco em entender os
problemas de cada cliente, um
dos principais investimentos
da empresa é na construção de
tecnologia dentro de casa para
auxiliar no atendimento. A importância do relacionamento
para a Stone é tão grande que
eles criaram até um “medidor
de encantamento”, que avalia
a capacidade da equipe de solu-

ESCOLHA

cionar todos os problemas na
primeira ligação.
“A nossa área de relacionamento tem dois motores que
se complementam: um é gente e o outro é tecnologia. E tudo é feito por nós, sem terceirizações. O resultado é que, em
90% das ligações recebidas,
conseguimos identificar o problema do cliente antes mesmo
de atender o telefone”, afirma
o presidente da Stone, Augusto Lins.
Tal eficiência se deve a uma
ferramenta batizada de Professor Xavier, em homenagem à
personagem das histórias em
quadrinhos que consegue ler
mentes. Ao identificar o cliente através do número cadastrado, ela possibilita que a equipe
de atendimento acesse o seu
perfil e tenha uma ideia das de-

mandas que motivam a ligação de forma antecipada, sem
o uso daquele sistema em que
o cliente precisa digitar para
direcionar o assunto.
A visão da Stone é de que a
experiência do pagamento é o
item mais importante do momento de compra e tem potencial para transformar o varejo.
Por isso, o desafio atual é mostrar que a empresa não se restringe à oferta de maquininhas. “Queremos ser reconhecidos como uma grande parceira das PMEs, que, em vez de
empurrar produtos, quer ajudar a administrar os negócios
e a vender mais.” As mudanças
para atingir essa meta já começaram e a promessa da empresa é de lançar, até o fim deste
ano, outros serviços de gestão
e de assessoria.

37
Rede
16
PagSeguro
12

Um exemplo dessa aposta é
o Programa de Fidelidade, que
a Stone já oferece para os pequenos e médios empresários.
O lojista que adquire a ferramenta tem acesso a um
ranking mensal dos melhores
clientes da loja, quanto cada
um gasta em cada visita e qual
a frequência que compra, por
exemplo. A intenção da empresa é, através de soluções como
essa, possibilitar que o lojista
conheça o seu cliente e se conecte melhor com ele.
Outra funcionalidade que o
cliente da Stone tem acesso é
chamada de raio X. Neste caso, a proposta é entregar uma
ferramenta de conciliação que
apresente um fluxo de caixa
com todas as vendas parceladas que o empresário ainda
tem para receber. Assim, ele
pode se organizar e se planejar
financeiramente sem precisar
montar um controle próprio
de receitas.

Critério de escolha

EM %

EM %

Safrapay Rede
59
59

Stone
77

0

Citado por 38% das PMEs neste ano, o preço é o segundo
item mais valorizado no momento da escolha da fornecedora de máquinas de cartão. Isso indica que elas estão atentas às melhores tarifas e taxas
do mercado, o maior diferencial da SafraPay, que ficou em
segundo lugar no ranking Escolha PME deste ano, com 59
pontos no índice de satisfação.
A empresa oferece taxa zero
e máquina de cartões gratuita
para clientes que faturam
mais de R$ 1,5 mil por mês.

EM %

Cielo

Índice de satisfação
Cielo
58

Boas tarifas
agradam
empresários

Objeto de desejo
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Empatada com a SafraPay, a
Rede, credenciadora do Itaú
Unibanco, anunciou em maio
a antecipação do pagamento
de 30 dias úteis para dois dias
úteis a todos os seus clientes
que vendem no cartão de crédito à vista e recebem por uma
conta Itaú, com custo zero.
Segundo o diretor-presidente da Rede, Marcos Magalhães,
o crescimento das PMEs vai demandar soluções mais sofisticadas e instantâneas em meios
de pagamento. “A gente observa com muita atenção as avaliações e reclamações dos clientes. Com base nisso, quando
pensamos em melhoria, identificamos uma oportunidade nova a partir do investimento em
canais digitais e na agilidade
das transações”, afirma o diretor-presidente da Rede.

R$ 416
bilhões foram pagos
com cartões de crédito
ou débito nos três
primeiros meses
de 2019, segundo
a Abecs

Produtos

59

Preço

38

Atendimento

36

Imagem
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Cielo quer
pagamento
por QR Code
A Cielo, primeira como objeto
de desejo, mas em terceiro lugar no índice de satisfação,
com 58 pontos, concorda com
a necessidade de inovação tecnológica. A empresa lançou a
possibilidade de pagamento
via celular por meio de um QR
Code gerado na máquina de
cartão. Dessa forma, basta o
cliente baixar um dos aplicativos compatíveis com o serviço, como o Cielo iD, e escanear
o código com a câmera do telefone celular.
“Estamos pensando no no-

vo e na reinvenção pela ótica
digital. Queremos melhorar
nossa parte operacional, cuidar bem do cliente e promover
uma transformação”, afirma o
presidente da companhia, Paulo Caffarelli.
Outra frente considerada
prioridade é o atendimento.
Para melhorar esse serviço,
duas decisões foram tomadas
neste ano: o peso da área mudou de 5% para 30% internamente e as empresas de call
center que prestam serviço para a Cielo foram estimuladas
através de um esquema de concorrência. De acordo com Caffarelli, o fato de a empresa
mais bem avaliada pelos clientes ser favorecida com maior
participação vai possibilitar
uma melhoria substancial do
atendimento.
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CARTÃO DE CRÉDITO

Empresas tradicionais dominam
Visa e Mastercard foram as mais lembradas por pequenos e médios empresários
s bandeiras de cartões de crédito se multiplicaram nos últimos anos, mas, para
os entrevistados pelo Escolha PME
2019, o mercado ainda está dividido entre as empresas mais tradicionais: Visa
e Mastercard. Essas marcas são responsáveis pela mediação entre a PME e as administradoras de cartões, que podem ser bancos ou instituições
financeiras. Por isso, acabavam tendo pouco contato
com os lojistas, que definem os detalhes dos cartões
diretamente com as administradoras.
Em um cenário em que o portfólio de produtos e
serviços é o critério mais relevante no momento de
escolha da bandeira de cartão – a agilidade no atendimento e na resolução de problemas vem em segundo
lugar –, saem na frente as empresas que oferecem
diretamente soluções específicas para as PMEs. E o
fato de apenas duas empresas dominarem o ranking
sugere que há potencial para que novos players se
destaquem nesta categoria nos próximos anos.
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Mastercard
61

Visa
67
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Visa busca
aproximação
com o setor
A meta de expandir a utilização do pagamento eletrônico
fez a Visa buscar uma aproximação com as PMEs. Mais
uma vez na primeira colocação do índice de satisfação da
Escolha PME, com 67 pontos,
a empresa acredita que o futuro das bandeiras de cartão depende da construção de um relacionamento direto com os
clientes. Isso inclui o desenvolvimento de soluções personalizadas. “A ideia é evitar a chamada solução de prateleira”,
conta o vice-presidente de So-

100

luções e Inovação, Percival Jatobá. “Dependendo do cliente, a gente pode entrar em contato com o banco e desenvolver ou cocriar um seguro, benefício ou ferramenta focada em
cada um”, diz ele.
Com o mercado cada vez
mais exigente – o que segundo
Jatobá explica a queda de 13
pontos no índice de satisfação
em relação a 2018 –, é preciso
ser criativo. Um exemplo desse novo direcionamento é o
Programa de Aceleração Visa,
criado para capacitar as PMEs
no uso de crédito e no gerenciamento de recursos. “O desafio dos novos players digitais
tem feito com que as PMEs
busquem cada vez mais soluções desafiadoras. Isso nos faz
sempre investir em inovação”,
afirma Jatobá.

Objeto de desejo
EM %

Mastercard
38
Visa

Serviços

53

Atendimento

39

Preço
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Master quer
educar para
fidelizar

37
Outros
21

A Mastercard é a segunda no
índice de satisfação, com 61
pontos, e a primeira em objeto
de desejo, tendo sido indicada
por 38% das PMEs consultadas como a bandeira de cartão
com a qual gostariam de trabalhar. Buscando oferecer novas
possibilidades de produtos e
serviços, a empresa reformulou o portfólio de cartões empresariais e vem apostando cada vez mais em ferramentas
de gestão e em plataformas de
educação financeira para fidelizar os clientes, como o portal

Mastercard Empreendedor.
Com uma área focada nesse
segmento, a Master quer deixar de ser conhecida apenas como uma empresa de cartão de
crédito e débito para assumir
uma posição de empresa de
tecnologia e inovação em
meios de pagamento, segundo
a vice-presidente de Marketing e Comunicação da empresa no Brasil, Sarah Buchwitz.
“Queremos inspirar as pessoas a darem um primeiro passo em busca de seus objetivos,
sonhos e paixões. Por isso, estamos realmente proporcionando a possibilidade de os donos de PMEs terem informações e ferramentas para que
possam começar algo que não
tem preço, conceito que faz
parte do novo movimento da
Master”, conta.
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SEGURO PATRIMONIAL

PMEs
estão mais
maduras
Escolha também reflete
mudança de comportamento
categoria de seguro patrimonial é uma
das que mais apresentam novidades no
Escolha PME 2019. A Bradesco RE (73
pontos) e o Santander (67) aparecem
pela primeira vez no pódio, substituindo o Banco do Brasil e o Itaú, que não
repetiram os índices de satisfação alcançados em
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2018, mas permanecem, respectivamente, em segundo e terceiro lugares como objeto de desejo.
As avaliações apontam para um amadurecimento. Se no último estudo 34% dos entrevistados não
sabiam com qual empresa gostariam de trabalhar,
em 2019, os que se mantêm na dúvida são apenas 4%.
Para o gerente de Ramos Elementares da Porto

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Santander
67

Porto Seguro
68

Bradesco
73

0

Bradesco
mira a
simplicidade
Empresa mais bem avaliada
na categoria, a Bradesco RE
atua com as pequenas e médias empresas para entregar
uma melhor experiência para
os segurados, aprimorando o
portfólio de ofertas e atuando
para promover o desenvolvimento do setor.
“Essa relação de proximidade requer um atendimento especial e é nessa estratégia que
nós apostamos para oferecer
uma boa experiência. Entendemos que os PMEs necessitam
de produtos com contratação

Seguro, Marcelo Santana, o resultado mostra uma
mudança de comportamento. “Com a queda dos empregos formais, os profissionais aproveitam para
apostar na abertura de negócios próprios. É importante que nesse momento, em que avaliam todos os
riscos da abertura, pensem também no seguro como
forma de proteger esse patrimônio.”

100

simplificada e que ofereçam
as principais coberturas disponíveis em uma apólice tradicional”, ressalta o diretor técnico
e de Produtos da Bradesco Auto/RE, Saint’Clair Lima.
A seguradora possui mais
vantagens para quem também for correntista do banco,
como o Seguro Simpli Empresa, que oferece uma série de
descontos e benefícios para estabelecimentos comerciais
nos ramos de alimentação, turismo e hotelaria, saúde, beleza, escritório e educação; e o
Seguro Equipamentos, que
conta com coberturas e assistência técnica para diversos tipos de produtos e oferece indenização contra danos materiais causados por acidentes
externos, além de roubo e furto qualificado.

Objeto de desejo
EM %

Porto Seguro
21
Banco do Brasil

Serviços
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Atendimento
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Preço
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Imagem
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Um seguro
para cada
empresa

10
Itaú
8

Segunda mais bem avaliada
em satisfação, com 68 pontos,
e seguradora mais desejada pelos PMEs (21%), a Porto Seguro tem essas empresas como
principal público para proteção dos produtos de máquinas
e equipamentos.
Como destaque, a seguradora apresenta propostas diferenciadas para cada tipo de comércio. “A cobertura básica é
obrigatória, porém mais opções podem ser contratadas
de acordo com a necessidade
de cada segmento. Estamos

sempre estudando o perfil das
empresas e as necessidades de
cada nicho”, afirma o gerente
de Ramos Elementares da Porto Seguro, Marcelo Santana.
Para o superintendente de
Seguros do Santander, fornecedora a entrar pela primeira
vez no Escolha PME, Alex Körner, os produtos segmentados
ajudam a reduzir o tempo no
processo de indenização, caso
o segurado enfrente problemas. O Santander também
tem estudado melhores formas de prestar atendimento,
facilitando a contratação por
meio do aplicativo do banco,
por exemplo. “Queremos dar
todo o apoio no dia a dia para o
desenvolvimento econômico
dessas PMEs, setor que é muito importante para nós”, afirma Körner.
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SEGURO DE AUTOMÓVEL

Atendimento é o diferencial
Relacionamento personalizado é saída para conquistar clientes em setor disputado
ara se destacar no mercado de seguro de
automóvel, as companhias mais bem
avaliadas pela pesquisa neste ano têm
procurado atender os clientes de maneira personalizada e oferecer produtos de
acordo com a realidade do setor.
Em 2019, a categoria também foi marcada pela
forte concorrência nas primeiras posições. A SulAmérica reassumiu a liderança, com 74 pontos, seguida por Porto Seguro, Bradesco e Itaú (71). A Mapfre
(70) ainda aparece como segunda em objeto de desejo (9%). “Temos várias empresas disputando os mesmos clientes. O atendimento passa a ser um diferencial e é uma das nossas prioridades”, afirma o vicepresidente residente de Automóvel e Massificados
da SulAmérica, Eduardo Dal Ri. Esse, inclusive, foi o
aspecto mais valorizado no Escolha PME 2019. O
critério alcançou 54% das citações em 2019, ultrapassando produtos e serviços, categoria que agora está
em segundo lugar, com 53% das menções.

P
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Itaú Bradesco Porto Seguro
71 71
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Abordagem de pessoa
física para PMEs
Primeiro lugar em satisfação e
terceiro como objeto de desejo (5%), a SulAmérica oferece
pagamento facilitado e coberturas imediatas (antes da vistoria prévia no veículo) como
vantagens para otimizar o tempo, sobretudo, do público empresarial. A seguradora também tem uma estratégia para
lidar com esse tipo de cliente
que, de acordo com o vice-presidente Eduardo Dal Ri, possui características de pessoa
jurídica que às vezes se confunde com pessoa física. “A gente
sempre parte da visão que esse
PME, antes de tudo, é uma pes-

soa física. Muitas vezes, o próprio carro pessoal está vinculado ao CNPJ. Partimos de uma
abordagem de pessoa física,
mas entregamos um serviço
personalizado para pessoa jurídica, porque precisamos
atender bem a pessoa por trás
da empresa.”
A Bradesco Auto, por sua
vez, aposta na personalização
dos seus produtos. Os clientes
contam com uma área exclusiva para atendimento dentro
da seguradora, que permite escolher o melhor seguro de
acordo com o tamanho da frota da companhia.

Além da proteção contra colisão e incêndio, por exemplo,
pequenos e médios empresários podem ampliar seu pacote de proteção com a contratação de coberturas e serviços,
tais como kit gás, carro reserva, despesas extras, assistência para vidros e reboque.
“Atualmente, o Seguro Auto Frota corresponde a 20,5%
do faturamento do segmento
de Automóvel da companhia.
A personalização tem sido considerada sempre como uma
das características mais importantes do produto, pois
acreditamos que, ao oferecermos exatamente o que o cliente precisa, crescemos junto
com ele e conseguimos fidelizá-lo’, explica o diretor técnico e de Produtos da Bradesco
Auto/RE, Saint’Clair Lima.

Atendimento
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Serviços
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Preço
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Imagem
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Objeto de desejo
EM %

Porto Seguro
31
Mapfre

Porto
é a mais
desejada

9
SulAmérica
5

Conhecer os problemas das
PMEs é uma das preocupações da Porto Segura para atender melhor o segmento. A empresa segue sendo a mais desejada na categoria, com 31%, e
trabalha na ampliação da sua
rede comercial e de atendimento para socorro, pane e sinistro. “Investimos esforços
para valorizar itens como agilidade e atendimento de ponta
para passar a tranquilidade
que esse público necessita”,
diz o diretor do Porto Seguro
Auto, Jaime Soares.
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BANDA LARGA

Setor tem desafios pela frente
A líder do índice recebeu dos empresários apenas 39 pontos positivos
s fornecedores nacionais de banda larga têm um desafio significativo pela
frente: o setor foi o que registrou o pior
índice de satisfação da pesquisa. Em
2018, a Vivo foi a líder, com 51 pontos
de aprovação. Neste ano, a empresa se
mantém no topo, mas empatada com a Net/Claro.
Ambas com apenas 39 pontos.
Para Roberta Godoi, diretora para PMEs da
Net/Claro, essa queda é reflexo das novas exigências
dos consumidores. “O importante é ressaltar nosso
compromisso de trazer novas soluções e atender a
essas expectativas”, afirma.
O vice-presidente de B2B da Vivo, Alex Salgado,
diz que o setor também tem bastante atenção da
operadora. “Esse é um segmento com grande perspectiva de crescimento com a retomada da economia. Queremos ajudar com soluções que tragam produtividade e permitam que eles atendam melhor a
seus clientes, gerando mais receita e negócios”, diz.
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Ranking tem novidade
no segundo lugar
Com 38 pontos no índice de
satisfação, a banda larga da
TIM estreia no Escolha PME
logo atrás das líderes da categoria. Para Rafael Marquez, diretor de Marketing do segmento corporativo da TIM Brasil, a
parceria com os pequenos e
médios empresários justifica
a posição da empresa na pesquisa. “Tentamos entregar
muito mais serviços e comodidades. Assim, o cliente pode
focar no seu negócio e usar a
tecnologia para ganhar produtividade e eficiência”, afirma
Marquez. Como exemplo, o
executivo cita soluções de se-

gurança digital, armazenamento de arquivos na nuvem e
servidores de e-mail como diferenciais. “Conosco, o cliente tem o benefício de ter uma
operadora que faz essa parceria com outras grandes marcas e entrega esse serviço de
uma forma mais simples.”
Apesar de figurar entre os líderes de satisfação, a empresa
não vai tão bem como objeto
de desejo, no terceiro lugar.
Uma explicação é que a Tim
não está em todo o território
nacional, mas apenas em alguns Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
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Para Oi,
segmento é
estratégico

26
Tim
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No terceiro lugar da categoria,
com 28 pontos no índice de satisfação, a Oi enxerga os empresários de pequeno e médio
porte como estratégicos para
sua retomada. Atualmente, a
empresa, que entrou em recuperação judicial em 2016, passa por problemas de caixa.
Mais do que comercializar
os principais serviços de telecomunicação, a Oi aposta em
pacotes para simplificar o dia
a dia dos empreendedores, diz
o diretor comercial da Oi, Bernardo Winick. “No segundo

trimestre de 2019, lançamos o
combo Oi Total Empresarial”,
conta o executivo. “O produto
é direcionado para o segmento de pequenas e de microempresas e tem como diferencial
competitivo a possibilidade
de adquirir telefonia fixa, móvel e pagar por esses serviços
de banda larga, TV e móvel numa única fatura.”
Winick também sinaliza
que o novo posicionamento
da operadora, direcionado para fibra ótica, tende a fortalecer a atratividade da companhia para a banda larga. “O serviço de internet que tem como
base a tecnologia de fibra possui alta velocidade, estabilidade e preço competitivo. Esses
itens são fundamentais para
atender a esse tipo de cliente”,
avalia o executivo.
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TELEFONIA MÓVEL

Nextel
mantém
liderança
Atendimento vem ganhando
importância entre empresários
segmento de telefonia móvel foi liderado mais uma vez pela Nextel, que obteve 55 pontos no índice de aprovação
entre PMEs, que neste ano valorizaram mais o atendimento ao cliente –
49% dos entrevistados disseram que o
relacionamento é importante em 2019, enquanto es-
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se número foi de 37% em 2018. Para Pedro Arakawa,
diretor executivo de Marketing, Vendas e Satisfação
dos Cliente da Nextel, este retorno é fundamental.
“Cuidar bem desses clientes, para nós, é questão de
honra. Para essas pessoas, o celular é a principal plataforma de acesso à informação e de gestão.”
A qualidade dos produtos, entretanto, ainda é o

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Vivo Tim
42 51

Nextel
55

0

TIM tem
variação
positiva
A TIM alcançou a segunda posição, com 51 pontos, e foi a
única empresa com variação
positiva em 2019. Rafael Marquez, diretor de Marketing para o segmento corporativo da
empresa, afirma que a TIM
“tem procurado oferecer serviços específicos para esses empresários, como a possibilidade de colocar um ramal em
uma linha de celular”. O diretor avalia ainda que a cobertura 4G também é relevante para
o resultado.
Marquez diz que a priorida-

carro-chefe para os PMEs e a Nextel tem ofertas voltadas para eles. “Todos os nossos planos são simples
e com internet sem bloqueio, já que eles não podem
ficar desconectados. Aliás, a internet é cada vez mais
fundamental para esse público e uma conta sem surpresas ao fim do mês faz toda a diferença para quem
está empreendendo”, diz Arakawa.
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de da empresa é ser vista no
mercado como mais do que
apenas uma fornecedora de
serviços de telefonia. A TIM
pretende ser uma parceira de
negócios. Um exemplo dessa
atitude, explica o executivo, é
ajudar os PMEs a colocarem
seus arquivos online, algo que
nem todos os empresários sabem como fazer.
A companhia mantém parcerias com outras empresas que
são fornecedoras de armazenamento em nuvem. “Os empresários estão cada vez mais conectados e essas ferramentas
podem trazer ganhos de eficiência”, acredita. Outro serviço que pode ser útil a esse segmento, na avaliação de Marquez, é a gestão remota, que
permite acompanhar os processos a distância.

Objeto de desejo
EM %

Vivo
40
Tim

Serviços

64

Atendimento

49

Relacionamento
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Imagem
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Vivo quer
crescer
com 5G

19
Claro
16

A Vivo caiu uma posição no
ranking, aparecendo em terceiro lugar em 2019, com 42 pontos no índice de satisfação do
Escolha PME. O vice-presidente B2B da Vivo, Alex Salgado,
afirma que a estratégia da empresa para satisfazer melhor
as pequenas e médias empresas passa pela tecnologia 5G,
que promete velocidades de
download muito mais rápidas
do que as atuais, em celulares
e outros dispositivos móveis,
e deve ser implementada em
breve no País.

“Já estamos preparando nossa rede para a chegada do 5G,
cujo leilão de frequências deve
ocorrer no início do próximo
ano”, afirma Salgado. De acordo com o executivo, a implementação da estrutura agora
depende mais do governo, que
precisa confirmar o calendário das licitações.
Salgado também menciona
o atendimento exclusivo às
PMEs como um dos diferenciais da operadora. “Nos preocupamos em democratizar soluções em tecnologia para o setor através de nosso canal de
relacionamento”, diz. Esse canal conta com milhares de vendedores e recebe mais de dois
milhões de acessos por mês
(tanto por telefone quanto pela internet) apenas de pequenas empresas.

O ESTADO DE S. PAULO

l

Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

I Estadão PME I 25

TELEFONIA FIXA

Setor tem
satisfação
em queda
Redução de linhas ativas pode
ter impactado os números
elefones fixos são cada vez menos usados no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), havia 36,6 milhões de linhas ativas em março deste ano, queda de 6,55% em comparação com 2018. Simultaneamente, cai o
índice de satisfação com os fornecedores dessa cate-
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goria. A Net/Claro, primeira no ranking deste ano,
teve 48 pontos – em 2018, obteve 57. A Vivo vem em
seguida, com 40 pontos, enquanto a Oi teve 30 pontos, ficando em terceiro lugar. A queda no número de
linhas fixas e a avaliação do setor podem estar relacionadas. Menos pessoas dependem do serviço e, como
consequência, o avaliam mal. A previsão é de que o

setor siga encolhendo, principalmente com mais
operadoras investindo em planos móveis com ligações ilimitadas. Algumas PMEs, porém, ainda dependem do telefone e os fornecedores sabem que precisam manter essa base. “A gente procura adequar nossos serviços”, diz Roberta Godoi, diretora do segmento de Pequenas e Médias Empresas da Claro.
Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %
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Vivo
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Serviços para fidelizar o cliente

Serviços

54

Atendimento
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Relacionamento

27

Imagem

17

Objeto de desejo
EM %

Vivo

Com a telefonia fixa em baixa,
as empresas têm procurado ganhar e manter clientes oferecendo serviços extras relacionados com banda larga e internet, como pacotes com preços
mais vantajosos e serviços nas
áreas de gestão e segurança da
informação. É o caso da
Net/Claro. “Oferecemos uma
série de serviços que vão junto
com esses produtos”, diz Roberta Godoi, diretora do segmento de pequenas e médias
empresas da Claro.
Um exemplo, segundo Roberta, é a possibilidade de um
bar ou restaurante que tem os
serviços da empresa colocar
um roteador wi-fi para ofere-

cer o serviço a seus clientes.
“Damos todo esse suporte para o empreendedor. Queremos ajudá-lo a se relacionar e a
fidelizar seu público”, diz.
Agilidade no atendimento
também é primordial, garante
a executiva. A maioria dos problemas costuma ser resolvida
a distância, explica ela. Quando não é possível solucionar as
dificuldades remotamente,
uma equipe é enviada rapidamente ao local. “Se a empresa
tiver um problema com nosso
serviço, ela recebe uma visita
técnica em até quatro horas”,
explica Roberta.
Em segundo lugar, a Oi avalia o mercado empresarial co-

mo estratégico, tendo aumentado o investimento nesse segmento e desenvolvido soluções direcionadas para cada
perfil. “Para os clientes de médio porte, nós comercializamos soluções de tecnologia
(armazenamento em nuvem,
segurança de dados, entre outros)”, diz Bernardo Winick,
diretor comercial da empresa.
Além disso, Winick cita o canal de vendas da companhia,
que é responsável por cerca de
mil representantes treinados
especificamente para discutir
as necessidades de negócio
dos clientes atuais e potenciais. “A Oi conta ainda com
aproximadamente 180 escritó-

36
Oi
17
Net/Claro
12

rios de serviços franqueados e
aproximadamente 1,5 mil representantes de vendas dedicados a esse setor”, afirma.
Assim como a Oi, a Vivo,
que lidera o índice de objeto
de desejo na categoria em
2019, tenta agradar os empresários com outros serviços
não necessariamente relacionados com uma linha de telefone fixo. Segundo o vice-presidente da área de B2B, Alex Salgado, a ideia é oferecer uma
gestão de tecnologia de informação com os mesmos recursos encontrados nas grandes
empresas. A justificativa é que
companhias de médio e pequeno porte não costumam ter recursos em caixa para manter
uma área de tecnologia e poderiam terceirizar esses serviços
para a operadora.
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IMPRESSORAS

Epson
de volta
ao topo
Clientes valorizam solução
rápida de problemas
lém de produtos específicos para o setor, a Epson investiu nos canais de atendimento, critério de escolha com
maior variação de 2018 para 2019, como diferencial para chegar ao topo do
ranking do Escolha PME 2019. No ano
passado a empresa perdeu a liderança para a Brother.
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“O resultado significa que estamos no caminho
certo ao destacar o atendimento e o suporte ao cliente como um dos nossos principais indicadores de
desempenho”, avalia Claudio Galante, gerente sênior de Produtos ao Consumidor da Epson. De acordo com o executivo, um dos objetivos é obter a certificação RA 1000, do site Reclame Aqui, como uma das

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Brother
51

HP
66

Epson
72

0

HP atende
até por
WhatsApp
Em segundo lugar, com 66
pontos de aprovação, e também na liderança do índice de
objeto de desejo (36%), a HP
lançou um canal de atendimento por WhatsApp para facilitar o contato com os clientes. “Em termos de estratégia,
temos apostado nos canais para atender esse público”, afirma a gerente de Desenvolvimento de Negócios de Suprimento da HP Brasil, Sabrina
Lacerda. Ela ressalta que os
PMEs buscam mobilidade e
agilidade. “Temos todo um ti-

empresas que possuem excelentes índices de atendimento ao público.
A Epson ainda foi a empresa que teve a maior
variação positiva no índice de desejo dos PMEs em
2019. Para Galante, uma das razões são os produtos
para baratear os custos do setor e que podem imprimir folhas ao custo de um centavo por página.
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me que passa por constantes
treinamentos para que a gente
tenha o melhor atendimento
do mercado”, acredita.
Ela também esclarece que
há uma preocupação grande
com a imagem da empresa, o
que está afinado com o resultado do Escolha PME 2019. No
setor de impressoras, a preocupação com isso dobrou em relação ao ano passado, de 8%
para 16%. “É o resultado de todo o esforço que a HP tem feito”, avalia a executiva.
A gerente também cita produtos feitos para atender às necessidades de pequenas e médias empresas, como a HP Neverstop Laser. “Não existia
uma impressora para esse mercado que fosse muito rápida.
O produto tem recebido ótimas avaliações”, diz.

Objeto de desejo
EM %

HP
36
Epson

Produtos
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Atendimento
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Preço
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Imagem
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Brother
passa por
mudanças

21
Brother
6

Em 2018, a Brother surgiu pela
primeira vez no Escolha PME
na liderança no setor de impressoras, com 90 pontos.
Neste ano, houve uma queda
expressiva na satisfação com a
empresa, que caiu para 51 pontos entre os entrevistados.
Mas ainda foi o suficiente para
a Brother se manter entre as
três melhores do ranking.
Para o gerente de Marketing
da empresa, João Yazaki, esse
quadro pode ser revertido
com uma mudança na mentalidade. “A Brother, como empre-

sa, está numa fase de transformação, indo de uma fase onde
simplesmente a venda era importante, para outra em que o
cliente final é muito importante”, diz Yazaki.
O gerente diz que está sendo feito um investimento em
marketing e em ferramentas
para entender melhor o público e suas necessidades. “Temos focado principalmente
em comunicação e marketing
na mídia digital.”
Além disso, a empresa está
preocupada em solucionar os
problemas dos clientes por todos os canais possíveis. “Vamos atender não só por telefone, mas também pela internet,
pelo chat e, no futuro, por
smartphone, através de uma
plataforma específica”, afirma
o gerente de Marketing.
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IMPRESSORA FISCAL

Segmento é bem avaliado
Empresas como Elgin e HP registraram alguns dos mais altos índices de satisfação
iferentemente dos modelos domésticos ou corporativos, as impressoras fiscais são usadas exclusivamente para
emitir cupons ou notas fiscais e usadas
principalmente entre comércios e serviços. E, segundo o Escolha PME deste
ano, as fornecedoras estão entregando bons produtos. Com 77 pontos no índice de aprovação, a Elgin é
a melhor da categoria e está entre as melhores do
ranking geral. A HP, que não havia sido citada em
outros anos, figurou em segundo, com 73 pontos.
Líder em 2018, a Epson caiu para a terceira posição,
com 70 pontos, empatada com a Bematech. Para Sabrina Lacerda, gerente de Desenvolvimento de Negócios de Suprimento da HP Brasil, a avaliação é resultado de bons produtos e atendimento. “A gente fala
que tem solução de impressão ‘do alfinete ao foguete’, desde aquela impressora pequenininha para os
PMEs até modelos mais parrudos e com mais recursos para grandes empresas”, afirma a executiva.
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Bematech Epson
70
70

HP
73

Elgin
77
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Bematech investe
em redes sociais
Mais uma vez entre os três primeiros do Escolha PME, a Bematech também tem investido em produtos e ofertas destinados aos pequenos empreendedores. “Atualmente, temos
produtos como uma gaveta de
dinheiro que é considerada a
menor e a mais barata do mercado. Pelo seu tamanho reduzido, pode ser utilizada em
quiosques, food trucks e outros estabelecimentos onde o
espaço de frente de caixa seja
pequeno”, cita o gerente de
Marketing Rafael Ribas.
Outros produtos específicos para os PMEs são compu-

tadores voltados para automação comercial e leitores de
códigos de barras compactos
e com preços acessíveis.
O gerente relata ainda que a
Bematech traçou uma estratégia para usar as redes sociais
para se comunicar diretamente com esse público. A empresa tem um trabalho de conscientização com dados sobre
varejo, informações das melhores práticas de uso de equipamentos na automação comercial, além do compartilhamento de informações sobre
oportunidades de negócios.
“Através de materiais que

chamamos de Guia de Bolso,
Guia de Negócios e Proposta
de Valor, estamos colocando
para o mercado o posicionamento da Bematech perante o
público”, diz Ribas. Essa estratégia se alinha à preocupação
da empresa com o atendimento aos PMEs, que contam com
um canal de atendimento dedicado. “Independentemente
do público, seja ele PME ou
uma grande empresa, nos
preocupamos com que o cliente seja bem atendido e tenha
seu problema ou dificuldade
de operação sanado no menor
tempo possível”, conclui.
Em maio, a operação de
hardware da Bematech foi comprada pela Elgin, mas essa junção depende de aprovação do
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Produtos
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Atendimento
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Preço
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Imagem
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Objeto de desejo
EM %

Epson
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Portfólio
novo para
competir

6
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A Epson associa a queda no Escolha PME a uma “sazonalidade” do setor de impressoras
fiscais, diz Claudio Galante, gerente sênior de produtos da
Epson. Galante diz que a empresa vem buscando atualizar
o portfólio para atender especificamente o segmento. “Temos atuado para promover a
impressora fiscal também para emissões de cupons de desconto ou qualquer tipo de impressão que auxilie o comércio a ter mais vendas”, argumenta o executivo.
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DESKTOP

Dell lidera
pelo 2º ano
seguido
Empresa tem computadores
voltados para atender setor

À

medida que PMEs ficam mais exigentes, pode parecer difícil atender às expectativas do setor. Os fornecedores
de desktops, no entanto, mostram que
isso é possível. A Dell, que lidera a categoria pelo segundo ano seguido, com
76 pontos, foca cada vez mais no segmento e passou

ESCOLHA

a desenvolver produtos específicos para esses clientes, conta Diego Puerta, vice-presidente da Dell Brasil. “Em um passado não tão distante, havia duas
linhas de desktops: os domésticos, apelando para o
design, e os corporativos, apelando para o desempenho”, recorda. Os empreendedores, no entanto,
compravam as máquinas feitas para uso doméstico,

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Samsung
72

Acer
74

Dell
76

0

Acer terá
canal para
PMEs
A Acer estreia bem no Escolha
PME. Apesar de começar a produzir desktops no Brasil apenas neste ano, ela já ficou com
o segundo lugar na pesquisa,
com 74 pontos de avaliação positiva. Para Anderson Kanno,
diretor sênior de Marketing
da Acer Brasil, isso mostra que
a companhia está no caminho
certo com a ampliação do portfólio. Mas ele acha que a companhia poderia fazer mais, se
não fosse pelas dificuldades
brasileiras. “Temos a necessidade de produzir localmente,

por causa do preço. “O rendimento desses aparelhos
deixava a desejar para os empresários”, avalia Puerta. Por isso, a Dell passou a oferecer computadores
que ficam no meio do caminho – e que respondem
pela linha de produtos que mais cresceu em vendas
no último ano. “É uma máquina que pode ser usada
intensamente”, diz o executivo.

100

sendo que na maioria dos países a produção vem direto da
China”, lamenta. Sem essa restrição, a empresa poderia trazer ainda mais produtos para
o mercado local.
Ainda assim, a Acer avalia
que investir nas PMEs foi um
acerto e o trabalho realizado
será mantido. Nos próximos
meses, a empresa deve criar
um canal de comunicação direta com os empresários, para
ajudar os donos de empresas
na tomada de decisões sobre
como investir nas máquinas
corretas. “A gente conta uma
parceria muito forte com Intel, Google e Microsoft para
oferecer a melhor solução.
Nem sempre o produto mais
caro ou com a tecnologia mais
avançada é o que a empresa
precisa”, diz Kanno.

Objeto de desejo
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Samsung
aposta na
variedade
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A Samsung caiu uma posição
em relação ao índice do ano
passado e agora está no terceiro lugar, com 72 pontos de
aprovação, em vez dos 83 de
2018. A empresa tem intensificado o trabalho e o contato
com as empresas desse segmento e investido constantemente na criação de soluções
tanto para pequenas empresas quanto para trabalhadores
autônomos.
De acordo com Luciano Beraldo, gerente sênior da Samsung, a empresa tem um porfó-

lio que atende às necessidades
das PMEs para um bom desempenho. “O Samsung All in One
E5, por exemplo, permite a conexão de outro desktop ou notebook na entrada HDMI, fazendo com que sua grande tela seja aproveitada.”
Beraldo também reforça
que o usuário doméstico, que
quer ter seu desktop ou notebook apenas para tarefas básicas de acesso à internet, não
tem as mesmas necessidades
de empreendedores, que utilizam as máquinas para fins de
negócio e precisam ter boa performance. “Neste sentido, é
necessário que nossos parceiros estejam preparados para
indicar as nossas melhores soluções ao mercado de pequenas e médias empresas. É um
esforço contínuo.”
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NOTEBOOK

Empate no primeiro lugar do índice
Fornecedoras da categoria oferecem soluções e produtos específicos para atender PMEs
Dell se manteve na liderança do Escolha PME, com avaliação positiva de 74
pontos. Mas agora ela divide o alto do
ranking com a Apple, que não havia aparecido no último levantamento. Outra
a figurar entre os três primeiros pela
primeira vez foi a Lenovo, com 64 pontos de satisfação. A Acer fica com o terceiro lugar, com 60.
Para Diego Puerta, vice-presidente e gerente geral de Consumo da Dell, a empresa aparece como
líder por causa do atendimento. “Falamos diretamente com os pequenos e médios empresários. A
experiência é muito diferente”, avalia. Esse atendimento não é feito por call center. “Você fala com um
consultor que trabalha para a minha equipe”, explica. Ele ainda destaca a oferta de soluções via nuvem e
os serviços de consultoria Dell Expert Network.
“São 4,5 mil profissionais certificados”, conta Puerta. Os especialistas ajudam a resolver problemas de
empresas com até 99 funcionários.
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Acer
60

Lenovo
64

Apple Dell
74
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Lenovo
atenta ao
orçamento
Na segunda posição no
ranking de 2019, a Lenovo tem
uma estratégia semelhante à
da Dell, com a preocupação de
oferecer produtos de acordo
com a necessidade das empresas. “Qualquer um pode comprar um notebook, mas o PME
tem demandas diferentes”,
diz Augusto Rosa, diretor de
Canais da Lenovo no Brasil.
Em parceria com revendas,
a empresa montou uma rede
para ajudar os clientes a escolher os produtos corretos e
também a contratar serviços

100

de tecnologia. “PMEs muitas
vezes não têm um setor de TI e
nós nos colocamos como uma
referência”, afirma.
Para Rosa, a Lenovo começou a se destacar entre o segmento por causa da presença
no mercado de consumo doméstico. Os PMEs, porém, precisam entender que os produtos corporativos exigem mais
cuidado. Notebooks comuns
nem sempre podem ser utilizados com segurança em rede ou
conectados a um pequeno servidor para compartilhamento
de arquivos.
E, para essas empresas, fazer uma compra errada tem
um peso extra no orçamento.
“Se você adquire um computador pagando mais do que deveria, deixa de usar o dinheiro
em outras áreas da empresa.”
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A venda de produtos para pequenos e médios e empresários representa uma fatia bem
relevante para a Acer, terceira
colocada entre os fornecedores de notebooks. Por isso, o
foco tem sido melhorar os produtos para esses clientes, conforme explica Anderson Kanno, diretor de Marketing da
Acer. Segundo Kano, há equipamentos desenvolvidos especificamente para o setor, após
a percepção de que os notebooks não realizavam corretamente as tarefas empresariais.

“Nós tínhamos dois extremos. Ou as pequenas empresas não compravam os computadores corretos porque eles
tinham muitos recursos de segurança, usados por grandes
corporações, e eram muito caros, ou elas compravam no varejo e não eram atendidas da
forma correta”, diz Kano.
Para resolver essa questão,
a companhia tentou chegar a
um meio termo, criando portáteis com os principais recursos de quem usa o equipamento de forma profissional, porém com preço mais acessível.
A estratégia se complementa com uma rede nacional de
parceiros especializados, que
têm a função de recomendar
os computadores com o melhor custo-benefício para cada
tipo de situação.
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TABLET

Samsung
chega ao
1º lugar
Marca lançou produtos
específicos para o setor
elo terceiro ano consecutivo, as mesmas
fornecedoras de tablet se mantêm no alto do índice de satisfação das empresas.
A ordem, porém, mudou. Em terceiro
lugar no ano passado, com 65 pontos, a
Samsung passou a liderar a categoria pela primeira vez, com 69 pontos. A Apple, ex-líder do
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ranking, com 86 pontos no ano anterior, caiu para 65
e passou para a segunda colocação. A Dell, vice-líder
em 2018, ficou em terceiro lugar, com 56 pontos. O
mais curioso, no entanto, é que a empresa deixou de
produzir tablets, mas continua bem avaliada.
Assim como nos últimos anos, o critério de escolha mais valorizado pelos pequenos e médios empre-

sários segue sendo os produtos, com um porcentual
ainda maior que o do ano passado: 78% neste ano
contra 73% na edição passada. Em objeto de desejo,
com um ponto porcentual a menos em relação ao
ano passado, a Samsung se mantém na primeira posição e empatada com a Apple. Ambas receberam 32%
da preferência dos entrevistados.
Critério de escolha

Índice de satisfação
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Sul-coreana investe
em catálogo variado

Objeto de desejo

Ciente da demanda corporativa por qualidade, a líder deste
ano vem investindo no desenvolvimento de tablets voltados a diferentes perfis de usuários. “Desde os que buscam
um equipamento com recursos para o cotidiano até aqueles que estão atrás do que existe de mais moderno em tecnologia”, afirma Demetrius Oliveira, diretor da divisão responsável pela Samsung Store,
tablets e acessórios da Samsung Brasil.
Segundo Oliveira, manter
um portfólio de tablets atualizado para o setor empresarial

Apple

é importante para a marca.
“Temos investido em produtos pensados para aumentar a
produtividade de empresas de
diversas indústrias.”
Só em 2019, a gigante sul-coreana lançou três modelos de
portáteis no mercado brasileiro: Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab
A 10.1” e Galaxy Tab A com S
Pen. “Cada um deles traz um
foco específico, desde funções
cotidianas e recursos multimídia até uma caneta que pode
ser usada para fazer anotações
e também em apresentações
corporativas”, acrescenta o
executivo.
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Dell mistura
tablet com
notebook
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Embora esteja entre as três melhores fornecedoras da categoria, a Dell, que em 2019 completa 20 anos no Brasil, não fabrica exatamente tablets. A empresa deixou esse segmento
em 2016, quando parou de produzir equipamentos com o sistema operacional Android, do
Google. Ela ainda faz, no entanto, modelos híbridos – notebooks equipados com Windows 10, da Microsoft, mas
que contam com tela destacável e funcionam como tablets.
São esses produtos que têm

agradado aos donos de pequenas e médias empresas.
“A Dell entende que esses
equipamentos atendem a uma
demanda dos usuários por ter
um computador para uso profissional e pessoal. Eles trazem o desempenho e a segurança de um notebook profissional combinada com a versatilidade do tablet para trabalhos visuais e entretenimento,
como vídeos e jogos”, aponta
Diego Puerta, vice-presidente
e gerente-geral de Consumo
da Dell do Brasil.
Puerta destaca ainda que o
atendimento personalizado
aos PMEs, auxiliando na compra do equipamento mais adequado, ajuda a fabricante de
computadores a se manter entre as preferidas do mercado
corporativo.
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APARELHO CELULAR

Apple perde vantagem no setor
Índice de satisfação com a empresa cai e Samsung se aproxima da primeira posição
mbora em queda no índice de satisfação
das PMEs, a Apple se mantém na liderança no mercado de celulares pelo terceiro
ano consecutivo. Vale notar que a diferença entre 2018 e 2019 é expressiva: de
94 pontos no ano passado, a empresa
norte-americana marcou 72 pontos na edição atual.
A Samsung, por outro lado, teve a mesma pontuação
do ano passado, quando era a quarta colocada, com
68 pontos positivos no índice, e passou a ocupar a
segunda posição. Produtos e serviços, bem como sua
reputação no mercado, seguem sendo os critérios
mais valorizados. Já entre as marcas apontadas como objeto de desejo, a situação se inverte entre as
fornecedoras. A Samsung continua na frente desse
quesito, com 42% das respostas, pontuação igual à
registrada pela pesquisa no ano anterior. A empresa
da maçã, por sua vez, chegou a 34% da preferência,
ultrapassando a Motorola, que passou para a terceira
posição, com 14%.
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Vice-líder destaca
portfólio e atendimento
Na busca por atender às demandas dos pequenos e médios empresários, a Samsung,
vice-líder da categoria, atua
em duas frentes: variedade de
produtos e atendimento personalizado. “Ter um leque de
possibilidades é importante
porque entendemos que cada
empresa usa a tecnologia de
forma diferente em seu dia a
dia”, avalia Loredana Sarcinella, diretora sênior de Marketing de dispositivos móveis da
Samsung.
Em relação ao atendimento, a companhia sul-coreana
investe na capacitção da equi-

pe que lida com o segmento
corporativo. “Preparamos consultores especializados e procuramos entender o perfil de
cada uma das empresas, para
entregar aparelhos e soluções
de acordo com as necessidades de cada uma delas”, diz a
executiva. Loredana diz ainda
que a marca busca conhecer as
seus clientes corporativos por
meio de estudos. “Empreendedores de diferentes setores precisam de soluções específicas.
Acredito que nós entendemos
esse mercado e conseguimos
entregar o que o cliente espera”, completa.
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Motorola
tem loja
para PMEs
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Em terceiro lugar por três
anos consecutivos, com 65
pontos no índice de 2019, a Motorola avalia que seu desempenho linear se deve aos investimentos da empresa no desenvolvimento de produtos com
qualidade e durabilidade, à
sua ampla rede de assistência
técnica e, em especial, aos canais de atendimento ao cliente, que inclui um e-commerce
voltado ao setor empresarial.
“Para pequenas e médias
empresas, oferecemos uma loja online para que seja possível

comprar produtos sem burocracia ou intermediários. As
empresas recebem os produtos em qualquer lugar do país
com a garantia de um produto
comprado na loja”, diz James
Mattos, gerente de Vendas
Corporativas da Motorola.
Segundo o executivo, a marca também envia exclusivamente aos pequenos e médios
empresários promoções, ofertas de produtos e lançamentos
em primeira mão.
Mattos afirma ainda que a
prioridade para os próximos
anos é investir na melhoria
dos canais de atendimento ao
cliente. “Para isso, fazemos
pesquisas direto com o consumidor, via smartphone, tendo
um retorno rápido quanto às
necessidades dos usuários”,
garante.
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ASSISTÊNCIA MÉDICA E SEGURO-SAÚDE

Em busca
de novos
produtos
Fornecedoras aumentam
leque de benefícios
e acordo com a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), 31,7 milhões de pessoas no Brasil são beneficiárias de planos de saúde coletivo empresarial. Para dar conta das exigências
desse público, que não para de crescer,
as fornecedoras da categoria têm aumentado seu le-
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que de produtos e de benefícios especiais.
Elas estão agindo certo, de acordo com o Escolha
PME deste ano. O critério “produtos e serviços” subiu de 57%, em 2018, para 65%, em 2019. Boa qualidade do serviço, portfólio, cobertura e agilidade na resolução de problemas aparecem como fatores decisivos para as PMEs no momento de contratar um pla-

no de saúde corporativo.
Entre as vantagens oferecidas, muitas podem ser
acessadas a partir do smartphone, como solicitar
orientação médica por videoconferência e agendar
consultas. Outra frente que tem recebido atenção
especial das empresas são as ações de medicina preventiva e promoção de saúde.
Critério de escolha
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Líder em satisfação, a SulAmérica criou serviços especiais voltados para os empreendedores. Segundo a vice-presidente de Saúde e
Odonto da SulAmérica, Raquel Giglio, uma das facilidades é a consultoria de cobertura. “Em geral, esse nicho não
tem uma área de RH para fazer
as negociações de benefícios
de saúde. Por isso, nos colocamos à disposição para adequar
nossas propostas de planos à
realidade financeira de cada
cliente. O objetivo é que os
PMEs fiquem livres para cuidar de seus negócios”, afirma.
Outras apostas da seguradora são a transparência e a

promoção da saúde. Através
do aplicativo, é possível acompanhar as solicitações de procedimentos, pedir reembolso,
consultar redes credenciadas
e obter orientação médica por
telefone, chat e videoconferência. “Todas as soluções são feitas de acordo com as demandas do cliente”, garante.
Em segundo lugar no índice, a Bradesco Saúde é responsável por 900 mil segurados
corporativos e desenvolve projetos como a rede de clínicas
Meu Doutor Novamed e o programa Meu Doutor, para a prevenção de doenças.
Além disso, a seguradora
procura expandir sua carteira

de produtos com foco regionalizado para os PMEs com o plano Saúde Efetivo, que por ora
está presente apenas nos Estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro. A modalidade conta
com uma central de atendimento exclusiva, facilitando a
identificação de disponibilidade e a proximidade da rede credenciada para o beneficiário
em todo o País. A previsão é
que esse plano chegue a mais
quatro praças neste ano.
“Cada vez mais, as PMEs estão focadas em agregar benefícios, em especial o seguro saúde, como política de retenção
de talentos e de melhores condições de vida e de trabalho pa-

Unimed
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ra os colaboradores. Temos desenvolvido produtos adequados às necessidades e ao perfil
de cada cliente, atendendo de
3 a 199 vidas”, explica o presidente da Bradesco Saúde, Manoel Peres
Primeira colocada em objeto de desejo, com 33% das citações, a Unimed crê no modelo
de cooperativa para atrair as
pequenas e médias empresas.
Para a seguradora, a autonomia administrativa das suas
unidades confere a elas maior
resposta às demandas específicas do nicho. Com cobertura
que abrange mais de 80% do
território nacional, o presidente da Unimed do Brasil, Orestes Pullin, afirma que as cooperativas trabalham constantemente na adaptação dos seus
produtos para esse segmento.
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VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO

Soluções
de gestão
no radar
Setor desenvolve iniciativas
para estreitar relacionamento
rodutos e serviços continuam sendo os
itens mais importantes para as pequenas e médias empresas na hora de escolher o seu fornecedor na categoria de
vale alimentação e/ou refeição. Pelo terceiro ano consecutivo, o critério ficou
em primeiro lugar na preferência, com 65% das cita-
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ções, seguido por atendimento (32%) e preço (29%).
Nesta edição do Escolha PME, a Ticket (71 pontos) assume a liderança e troca de posição com a
Sodexo, que agora é a segunda colocada, com 63 pontos. Alelo e VR surgem empatadas no terceiro lugar,
com 59 pontos, cada.
Todas as empresas listadas na categoria apresen-

Critério de escolha
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Líderes
investem
no digital
Empresa mais bem avaliada
em 2019, a Ticket tem realizado pesquisas com o intuito de
entender o comportamento e
a real necessidade do pequeno
e médio empreendedor para
ofertar serviços diferenciados, além de aprimorar a experiência do público em seus canais de atendimento.
A digitalização desse atendimento é uma das formas encontradas pela empresa, presente no Brasil desde 1976, para simplificar a vida do empresário que deseja ser autossufi-

taram uma queda nos índices de satisfação em relação a 2018. Apesar da diminuição nas avaliações, as
companhias do setor de benefícios seguem desenvolvendo iniciativas para estreitar o relacionamento
com as PMEs, tendo como foco a melhoria do atendimento, a qualidade dos produtos ofertados e a criação de soluções para facilitar a gestão do empresário.

100

ciente utilizando o site ou aplicativo para esclarecer dúvidas, resolver problemas e gerenciar ou adquirir benefícios.
“Mais de 70% dos nossos
clientes usam o portal ou o
app para entrar em contato
com a Ticket. Estamos trabalhando para desenvolver funcionalidades nos meios digitais e melhorar cada vez mais
nossos processos e o relacionamento com os PMEs”, explica
o diretor-geral da Ticket, Felipe Gomes. “O objetivo é prestar um atendimento eficiente
para que 100% do nosso público utilize nossas plataformas
digitais.”
Já a Sodexo, segundo lugar
em satisfação e primeira colocada em objeto de desejo
(29%), trabalha criando conteúdo digital para esclarecer
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as dúvidas do cliente e se aproximar do consumidor.
“Quanto mais informação
você dá, mais o cliente entende o seu produto. Isso é muito
bom, porque ele tem mais elementos para entender as próprias demandas e fazer comparações de serviços, atendimento e propostas de valor”, ressalta o vice-presidente comercial
da Sodexo, Jacinto Miotto.
Ainda de acordo com Miotto, os PMEs podem acessar a
empresa por telefone, redes
sociais, e-mail, aplicativos de
mensagens e videoconferência. “É uma forma eficiente e
rápida de atendimento. O empreendedor precisa otimizar
seu tempo, porque ele faz de
tudo, desde as vendas para
seus clientes até a administração da empresa”, avalia.

Alelo reforça
estrutura
comercial
Terceiro lugar no índice de satisfação, a Alelo reforçou a estrutura comercial para atender aos PMEs. Uma das novidades é poder pagar com cartão
corporativo a concessão dos
benefícios, garantindo mais
controle na gestão de gastos
com os vales. “Os PMEs têm
característica de pessoa jurídica e traços de pessoa física. A
linguagem precisa ser diferente e os modelos, mais simples”, diz o diretor de Marketing e Produtos da Alelo, André Turquetto.
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COMPANHIA AÉREA

Investimento para melhorar
Novos processos foram criados a partir de sugestões de pequenos e médios empresários
s companhias aéreas seguem implantando benefícios e personalizando o
atendimento para facilitar a vida das
PMEs. Alguns dos novos processos adotados por empresas do setor, inclusive,
foram moldados com base nas sugestões dos seus clientes. Porém, mesmo desenvolvendo ações para melhorar a experiência dos usuários,
pelo segundo ano consecutivo, todas empresas da
categoria caíram nos índices de satisfação.
A Azul segue na liderança da Escolha PME 2019,
com 50 pontos, porém com uma queda de 21 pontos
em relação ao resultado do ano passado. Latam e Gol
caíram 9 pontos, atingindo 48 e 47, e ficando com o
segundo e terceiro lugares, respectivamente. “Estamos atentos a todos os feedbacks, sobretudo do
cliente corporativo, que é a nossa grande bússola”,
destaca Igor Miranda, diretor de Vendas, Marketing
e E-commerce da Latam, que recentemente lançou
um novo portal destinado ao público.
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Mudanças nos
sites corporativos
Companhia mais desejada
dentro do segmento, com 24%
das citações, a Azul realizou alterações em seu portal para o
setor de pequenas e médias
empresas com o objetivo de
tornar o cliente mais independente no canal digital.
Mas não quer dizer que o
atendimento personalizado
será deixado de lado. O PME
continua tendo atendimento
preferencial com um consultor exclusivo em outros canais, como Skype e WhatsApp.
“Estamos treinando nossos
funcionários para prestar um
atendimento que faça com

que os nossos clientes também se sintam como donos da
empresa”, afirma o vice-presidente de Pessoas e Clientes da
Azul, Jason Ward.
Operando em mais de 100
destinos, a Azul espera ter
uma expansão significativa
nos próximos meses no mercado doméstico ao começar a
operar voos na ponte aérea
Rio-São Paulo.
Intensificando a estratégia
para melhorar o atendimento
às PMEs, a Latam lançou seu
site corporativo, que permite
aos empresários emitir passagens 100% online, gerenciar re-

servas e linhas de crédito, criar
diferentes perfis de usuários e
centros de custos por áreas.
A novidade ainda inclui um
programa de fidelidade para o
segmento, o Latam Corporate, onde tanto a empresa quanto o viajante acumulam pontos na plataforma Multiplus
para trocar por viagens ou benefícios. “O portal foi reformulado por inteiro com base nas
solicitações de nossos clientes PMEs”, diz Igor Miranda,
diretor da Latam.
“Independentemente dos
fatores externos e macroeconômicos, seguimos investindo para oferecer ao passageiro
corporativo a melhor experiência de viagem, priorizando os atributos e serviços que
este público valoriza na hora
de viajar”, afirma Miranda.
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Terceiro lugar tanto em satisfação quanto em objeto de desejo (17%), a Gol informa que
gerencia suas ações para as pequenas e médias empresas implementando equipes dedicadas a realizar atendimentos exclusivos e desenvolvendo trabalho de inteligência e análise
para gerar melhores entregas
e negociações com o nicho.
“Nosso objetivo é criar um canal cada vez mais próximo do
público empreendedor”, diz a
gerente executiva comercial
da Gol, Juliane Castiglione.
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LOCADORA DE AUTOMÓVEL

Categoria
está mais
disputada
Empresários estão mais
exigentes e bem informados
riar um portfólio de produtos que caiba
no orçamento dos PMEs e atenda às
suas necessidades é uma das apostas da
Movida, que voltou a assumir a liderança entre as locadoras de automóvel nesta edição do Escolha PME, com 67 pontos, depois de ter ficado em segundo lugar em 2018.
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“O empresário está bem mais exigente e informado
porque o mercado de mobilidade tem crescido muito rápido e a concorrência, também. Temos preparado nosso time comercial para realizar melhores atendimentos, indicando produtos mais alinhados com a
expectativa desse público", explica o diretor executivo de Rent a Car da Movida, Jamyl Jarrus Junior.
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Movida
tem núcleo
para PMEs
Serviços (62%) e atendimento
(61%) foram apontados como
fatores decisivos pelas pequenas e médias empresas na hora de escolher sua fornecedora
de locação de automóveis. No
desdobramento desses critérios, o portfólio de serviços, a
boa qualidade do produto, a
agilidade no atendimento e o
respeito ao cliente aparecem
entre os itens mais valorizados pelo segmento.
Desde 2006 no mercado, a
Movida adota como estratégias a renovação contínua da

Em segundo lugar no ranking está a Localiza
Hertz – que caiu de 79 pontos para 59 em 2019 –, mas
permanece bem à frente entre as empresas mencionadas como objeto de desejo, com 67%, seguida pela
Unidas (8%). Fechando o ranking, a Rentcars.com
aparece na terceira posição em satisfação, com 51
pontos, e objeto de desejo (4%).

100

frota e o foco no relacionamento com o cliente para se destacar da concorrência.
Percebendo a importância
do público corporativo, a locadora criou há dois anos um núcleo para atender esse setor e
investe em seu programa de fidelidade, o Movida Move Você, que permite a troca de pontos por serviços como motorista executivo bilíngue e cadeirinha de bebê nas locações.
“Percebemos que mais do
que entrar numa discussão sobre preço, era preciso passar
para esse pequeno e médio um
atendimento de qualidade,
pois eles não estavam acostumados a ter uma personificação do atendimento tão forte”, afirma o diretor executivo
de Rent a Car da Movida,
Jamyl Jarrus Junior.
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A Localiza Hertz, segunda colocada em satisfação, tem se
aproximado dos pequenos empresários para mostrar que a
cultura do aluguel e do compartilhamento de veículos pode ser uma alternativa rentável. A companhia também
vem desenvolvendo uma série
de soluções digitais para diminuir o tempo de permanência
dos clientes na loja e garantir
uma melhor experiência.
“Hoje o cliente consegue retirar o carro pelo smartphone
e chega à loja sem passar no

balcão. O pagamento também
é feito de forma eletrônica.
Trabalhamos para que o tempo desse pequeno e médio empresário seja totalmente voltado para o negócio dele”, explica o diretor de Vendas da locadora, Paulo Henrique Pires.
Satisfação do cliente também é o foco da Rentcars.com,
principal site de comparação
de preços e locação de veículos da América Latina. “Nossa
proposta é ter um comparador de preço e qualidade, em
que o cliente compara todas as
locadoras com base nas avaliações dos próprios clientes. Isso contribui para que ele faça
uma escolha melhor e, como
nós intermediamos esse processo, garantimos a locação”,
diz o diretor de Operações da
empresa, Michel Rocha.
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APLICATIVO DE TRANSPORTE

Empresas
querem
agilidade
Objetivo é conectar motorista
e passageiro em pouco tempo
s aplicativos de transporte como Easy,
Uber e 99 revolucionaram o setor, barateando o custo do serviço tanto para o
cidadão quanto para as empresas. Entre as PMEs, a maior vantagem foi poder centralizar e controlar os gastos de
maneira simplificada, a partir dos próprios aplicati-
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vos, serviços oferecidos pelos principais nomes do
setor, como Easy, Uber e 99, que ficaram, respectivamente, com o primeiro, segundo e terceiro lugares
no índice de satisfação de 2019. E, como todos oferecem praticamente os mesmos recursos, os empreendores passaram a valorizar mais a agilidade de atendimento e a resolução de problemas. Neste ano, esse
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Easy reduz
preços das
corridas
Líder da categoria pela primeira vez, com 71 pontos no índice de satisfação, a Easy deve
investir US$ 20 milhões nos
próximos cinco anos em tecnologia para desenvolver seu
aplicativo. Fundada no Rio de
Janeiro, a Easy foi integrada recentemente à espanhola Cabify e, juntas, expandiram
suas operações para mais de
39 cidades brasileiras por
meio da categoria Easy Taxi.
Para os próximos anos, ambas
prometem novidades envolvendo mais funcionalidade e

critério foi apontado como o mais importante
por56% dos entrevistados (em 2018 ele foi mencionado por 35% dos consultados). Para satisfazer esse
cliente, as melhorias estão sendo feitas nos sistemas,
para que encontrem motoristas com rapidez e deixem os empresários esperando menos. Descontos e
atendimento completam o pacote para o setor.

100

melhorias no aplicativo.
Atualmente, a Easy tem serviços exclusivos aos clientes
corporativos, como a possibilidade de controlar seus limites
de orçamento por meio do aplicativo, o que proporciona uma
economia significativa, afirma Eric Romano, diretor de
B2B da companhia. “Algumas
empresas afirmam que já conseguiram reduzir os custos em
30% depois de nos contratarem”, conta Romano. Ainda
em relação aos preços, o diretor afirma que a plataforma
anunciou reduções de mais de
20% em seus valores.
“Outro ponto importante é
que a Easy passa a operar como uma empresa Carbono
Neutro e vamos compensar toda a emissão de CO² gerada
em nossa operação”, diz.
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Uber atende
22 milhões
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A Uber, que no ano passado
alcançou 80 pontos e foi a primeira colocada no índice de satisfação, teve queda de 26% no
seu desempenho e passou para o segundo lugar em 2019,
com 59 pontos. Para recuperar
a imagem, a companhia vai aumentar seus esforcos junto ao
atendimento.
Segundo Philip Chaves, diretor da Uber para Empresas,
a plataforma, que só no Brasil
atende a 22 milhões de usuários, vem desenvolvendo recursos para ao setor corporati-

vo. “Oferecemos às empresas
clientes um gerente de contas
com atendimento e suporte
exclusivo. Isso permite que
qualquer necessidade ou alteração, por exemplo, possa ser
feita de maneira rápida e simples e acessível”, afirma.
Terceira colocada da categoria, com 52 pontos, a 99 tem
investido em agilidade. “Trouxemos uma nova versão da plataforma de gestão online,
mais intuitiva e com novos modelos de relatório gerenciais,
além de funcionalidades como o embarque rápido”, afirma Frederico de Miranda, líder de B2B da 99.
“Também facilitamos o cadastro de novas PMEs, que podem realizar uma corrida duas
horas depois do processo ser
concluído”, diz Miranda.
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PROVEDOR DE EMAIL OU NUVEM

Segurança
de dados é
prioridade
Proteção e mais espaço de
armazenamento se destacam
uardar arquivos e e-mails na nuvem é
um serviço cada vez mais importante
para as PMEs. Mas não basta armazenar os dados: é preciso garantir a segurança das informações. Foi esse o principal investimento das duas primeiras
colocadas no índice de satisfação deste ano, Google e

G

ESCOLHA

Microsoft, com 77 e 74 pontos, respectivamente.
“Nos últimos três anos, investimos cerca de US$ 30
bilhões em infraestrutura no mundo, pois a proteção
dos dados é um dos principais pontos para nossos
clientes”, afirma Camila Zoé Frias, gerente de Comunicação do Google para a América Latina.
Detentora do Outlook, a Microsoft investe na se-

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Locaweb UOL
63 63

Outlook
74

Gmail/Google Drive
77

0

Inteligência
artificial e
eficiência
Com 5 milhões de usuários corporativos cadastrados, o G Suite recebeu atualizações para
aumentar a produtividade e a
interação das empresas com
seus funcionários. Entre as novidades na plataforma estão recursos que utilizam a inteligência artificial para aumentar a
eficiência dos usuários.
“A inteligência artificial aparece em recursos como o
Smart Compose e o Smart Reply, do Gmail, que permitem
escrever e-mails mais rapidamente”, explica Camila Zoé

gurança e em ferramentas de produtividade. “Nosso
sistema de monitoração inteligente processa 6,5 trilhões de dados por dia. São analisados 400 milhões
de e-mails a cada mês, além da verificação mensal de
1.2 milhão de dispositivos”, conta Priscyla Laham,
vice-presidente de Canais e Vendas para PMEs da
Microsoft Brasil.

100

Frias, do Google. Como objeto de desejo, Gmail e Google
Drive foram mencionados por
57% dos entrevistados e se
mantêm isolados no topo.
Para atender o mercado, a
Microsoft também trouxe novidades para seus serviços de
e-mail e nuvem. “A ideia é que
a tecnologia seja uma importante aliada na entrega de resultados”, avalia Priscyla Laham, da Microsoft Brasil.
“A inteligência artificial integrada ao pacote Office365, por
exemplo, separa as mensagens mais importantes para o
usuário ler antes, deixando-as
em uma caixa prioritária.
Além disso, ele pode usar as
respostas sugeridas quando
precisar responder com uma
mensagem curta”, completa a
executiva da Microsoft.

Objeto de desejo
EM %

Gmail/Google Drive
57
Locaweb

Serviços

72

Atendimento
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Preço
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Imagem
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Locaweb
prioriza
empresas

9
UOL
8

Quarta colocada do ano passado, Locaweb subiu para a terceira posição neste ano, com
63 pontos. Para a fornecedora
o crescimento tem que ver
com sua atuação, focada no
atendimento corporativo, especialmente entre pequenos e
médios empresários.
“Conseguimos acompanhar todo o ciclo das empresas no mundo digital, começando por um registro de domínio, passando pelas ferramentas e pelas soluções para
criar o próprio site ou armaze-

nar um sistema na nuvem, incluindo também soluções de
e-mails de diferentes tipos”,
afirma Luis Carlos dos Anjos,
gerente executivo de Marketing e Canais da companhia.
Com mais de 3,8 milhões empresas cadastradas na plataforma em 2019, a Locaweb ainda
investe na produção e na divulgação de conteúdo ao setor de
PMEs por meio de um blog,
que auxilia empreendedores a
aprimorar sua presença digital. Junto a isso, a plataforma
organiza conferências anuais
sobre tecnologia e presença digital voltadas ao público empresarial. “Estamos sempre
trabalhando para levar inovações tecnológicas e as principais tendências do mercado a
nossos clientes”, afirma o gerente executivo de Marketing.
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Contato direto com os clientes
WhatsApp lidera índice de satisfação, com Instagram em segundo lugar
om milhões de usuários ativos por mês,
as redes sociais são usadas por empresas de todos os tamanhos para divulgar
seus produtos e serviços. De acordo
com a Facebook Inc., existem hoje no
mundo mais de 90 milhões de empresas com página no Facebook e 25 milhões estão no
Instagram. Já o WhatsApp conta com mais de 5 milhões de marcas ativas na rede, globalmente. Não
por acaso, foram essas as redes sociais mais bem
avaliadas na pesquisa deste ano. O índice de satisfação dessas fornecedoras, no entanto, vem caindo há
dois anos. Com 84 pontos no ano passado, o líder
WhatsApp teve queda de 14% no índice e obteve 72
pontos em 2019. Já o Instagram caiu 20% e se manteve na segunda posição, com 61 pontos. Empatado em
terceiro lugar com o Youtube, o Facebook alcançou
57 pontos – 11 a menos que em 2018. Uma das explicações é o custo dos anúncios, que vem aumentando
para se ter os mesmos resultados de anos atrás.
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Facebook Youtube
57
57

Instagram
61

WhatsApp
72

0

100

Redes permitem
conexão com marcas
Administradas pela mesma
empresa, as redes sociais Instagram, WhatsApp e Facebook
investem em ferramentas
com funcionalidades distintas para o setor de PMEs. As
três seguem também na liderança em objeto de desejo,
com 33, 29 e 26 pontos, respectivamente.
No caso do Instagram, segundo a Facebook Inc., uma
pesquisa patrocinada pela empresa no ano passado constatou que 73% dos usuários recorrem ao aplicativo por permitir maior conexão com as
marcas. “Com isso em mente,

temos introduzido ferramentas que facilitam essa interação, como anúncios, perfis de
negócios e compras pelo aplicativo”, explicou, em nota, a
empresa de Mark Zuckerberg.
Um dos destaques, na avaliação da companhia, são os stories, imagens ou mensagens
que aparecem por apenas 24
horas e que estão sendo bastante usadas pelos empresários. “Um dado interessante é
que um em cada três stories
(das páginas corporativas) resulta em uma mensagem direta dos usuários”, informou a
empresa, em nota.

Já o WhatsApp, que só no
Brasil tem 120 milhões de usuários, desenvolveu no ano passado um aplicativo próprio para pequenos e médios empresários. “Com o WhatsApp Business, as PMEs podem compartilhar detalhes sobre os negócios, conectar-se com mais
eficiência com os clientes e organizar melhor o atendimento, com ferramentas como etiquetas, respostas automáticas
e estatísticas de visualização e
tempo de resposta”, disse a Facebook Inc., em nota.
A empresa reforça a mensagem da democratização da publicidade. “Com um investimento a partir de R$ 1 por dia,
negócios locais conseguem se
conectar com seus consumidores, algo que, no passado, era
restrito às grandes empresas.”

Serviços

51

Imagem

42

Preço

33

Atendimento

30

Objeto de desejo
EM %

Instagram
33
WhatsApp

Anúncio em
vídeo ganha
espaço

29
Facebook
26

Na edição de 2019 do Escolha
PME, o YouTube aparece pela
primeira vez entre as melhores redes sociais para empreendedores, empatado em
terceiro lugar com o Facebook. “Os anúncios de seis segundos nasceram para ajudar
marcas a alcançar mais espectadores em dispositivos móveis. Descobrimos que eles superam expectativas quando se
trata de eficácia”, afirma Cauã
Taborda, gerente de Comunicação do YouTube para a
América Latina.

TECNOLOGIA PARA ALIMENTAR
E PRESERVAR O PLANETA
O AGRONEGÓCIO SE REINVENTA
O setor agropecuário sofistica o emprego de tecnologias para produzir com
eficiência, reduzindo custos e garantindo práticas sustentáveis. A massiva
aplicação de pesquisa, além da otimização de recursos e a necessária e ampla
conectividade na era da internet, alçam o campo ao futuro
PAINEL 1 > Exportações, blocos comerciais e China –
o que o mundo precisa e exige
do agronegócio
PAINEL 2 > Conectividade no campo –
um salto para o tempo real
PAINEL 3 > Tecnologia 4.0 – Em plena revolução
PAINEL 4 > O agro é tech e sustentável
PAINEL 5 > Gargalos logísticos que
a tecnologia resolve

SALA TECH
> simultânea > A programação simultânea apresentará soluções já
disponíveis para o setor em termos de agtechs, fintechs, aplicativos e outras
iniciativas tecnológicas desenvolvidas para resolver as “dores” do campo.

13 DE NOVEMBRO
HILTON MORUMBI
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.901
BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO/SP

ACESSE:

estadaosummitagro.com.br

Realização

Patrocínio

Apoio
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SITE DE COMPRAS

Amazon
estreia na
liderança
Multinacional amplia portfólio
e ultrapassa concorrentes
om sua chegada ao Brasil, em 2012, a
Amazon ganhou espaço no mercado nacional pela venda online de livros e ebooks. Nos últimos dois anos, porém,
vem investindo na expansão de seu catálogo de produtos, o que levou a norteamericana à liderança do Escolha PME pela primeira

vez em 2019, com 67 pontos. “Em janeiro deste ano,
anunciamos uma expansão nas categorias oferecidas no site, o primeiro centro de distribuição no Brasil, além de aumentarmos continuamente a variedade de produtos oferecidos”, afirma Marina Zveibil,
gerente de Relações Públicas da Amazon.com.br.
Atrás da Amazon estão as brasileiras Kalunga e Maga-

C
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Americanas
57

Magazina Luiza Kalunga
60
60

Amazon
67

0

100

PMEs turbinam site
da empresa no Brasil
Assim como em 2018, o principal critério de escolha dos empreendedores na hora de decidir pelo site de compras é a opção de serviços oferecidos.
Neste ano, 66% deles avaliaram o portfólio e a qualidade
dos produtos, bem como a rapidez no serviço, como os fatores mais importantes.
Ciente das exigências do setor, o site da Amazon no Brasil
tem hoje mais de 20 milhões
de produtos, divididos em 15
categorias, que incluem moda, esportes, livros, eletrônicos e utensílios para escritório. A loja vem investindo tam-

zine Luiza, empatadas com 60 pontos.
Em terceiro lugar, vem a ex-líder do ranking, a
Americanas, com 57 pontos. Em objeto de desejo,
sem aparecer entre os melhores fornecedores do
ano, o Mercado Livre se manteve na primeira posição, com 25% das respostas – 3 pontos percentuais a
mais do que no ano anterior.

bém em serviços de marketplace, que oferece às PMEs um canal de vendas online com ferramentas específicas para cada
perfil de negócio.
Segundo Marina Zveibil, gerente de Relações Públicas da
Amazon, metade dos produtos vendidos pela empresa no
País vem de pequenos e médios negócios. “Esses parceiros de vendas podem utilizar
as ferramentas disponíveis para ajudar a amplificar seus resultados sem a necessidade de
criar um site próprio, de forma
que eles possam focar na raiz
de seus negócios: o produto.”

Objeto de desejo
EM %

MercadoLivre
25
Outros

Serviços

66

Atendimento

49

Preço
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Imagem
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Kalunga
prioriza
experiência

24
Amazon
16

Segunda colocada no Escolha
PME por três anos consecutivos, a Kalunga busca facilitar
as compras do setor corporativo com a prestação de serviços
online que incluem venda faturada, troca e devolução pelo site e opções de assinatura com
reposição automática de suprimentos de escritório.
De acordo com Felipe Algazi, gerente de Business Intelligence da Kalunga, a empresa
brasileira – que possui e-commerce desde 2001 e mais de
200 lojas físicas – enxerga nos

pequenos e médios empresários um nível de exigência cada vez maior, o que faz a loja
investir em preços competitivos e atendimento personalizado ao setor. “Existe uma
constante melhoria em processos como entrega, aprovação de crédito, separação de
mercadoria, conferência e expedição”, acrescenta Algazi.
O executivo afirma ainda
que a tecnologia tem papel fundamental no atendimento aos
PMEs. “Além de todo investimento que fazemos em treinamentos com nosso pessoal,
também agregamos tecnologia a isso. Um exemplo foi o
desenvolvimento de uma urna de atendimento inteligente, que fornece informações
dos pedidos em tempo real
aos clientes”, conclui Algazi.
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SITE DE RECRUTAMENTO

IA ajuda a
encontrar
candidatos
CIEE e LinkedIn lideram
categoria pela primeira vez
m tempos de taxas de desemprego em
alta, os sites de recrutamento mais bem
avaliados do ano estão usando inteligência artificial para facilitar a busca de empresas por candidatos qualificados. Esse
é o caminho adotado por CIEE e LinkedIn, que aparecem pela primeira vez na liderança do

E

ESCOLHA

Escolha PME, como primeira e segunda colocadas
(52 e 47 pontos, respectivamente).
“A reformulação do nosso site permitiu o aumento da produtividade e o atendimento ágil à empresa.
Temos trabalhado em parceria com startups de inteligência artificial e pretendemos lançar uma plataforma de gamificação para processos seletivos”, explica

Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Catho LinkedIn CIEE
45
47
52

0

Sites fazem
análises e
cursos online
Com cerca de 30 milhões de
empresas cadastradas no mundo e 39 milhões de usuários
brasileiros, o LinkedIn oferece análises mais qualitativas
sobre o mercado de trabalho.
“Nossa ferramenta de inteligência artificial permite, em
tempo real, obter análises estratégicas sobre concorrência, perfis de contratação, distribuição geográfica de cargos, habilidades mais procuradas e engajamento de talentos
com a marca”, aponta Milton
Beck, diretor-geral do Linke-

Ricardo Melantonio, superintendente de Comunicação, Jurídico e Compliance do CIEE.
Em terceiro lugar com 45 pontos, a Catho também
recorre à modernização. “Com a inteligência artificial, houve um aumento de mais de 200% nos envios
de currículos e contato dos recrutadores”, diz Regina Botter, diretora de Operações do site.

100

dIn para a América Latina.
No ano passado, o site lançou ainda a plataforma Learning de cursos online, disponível para usuários premium ou
empresas que queiram oferecer cursos internamente para
seus funcionários.
“É uma forma de se atualizar profissionalmente ou adquirir conhecimentos a distância. Já temos mais de 12 mil
clientes corporativos e mais
de 14,5 mil cursos abertos para
todos os usuários”, diz o diretor-geral da empresa.
Atualmente, com 35 mil empresas cadastradas no site e
208 mil estagiários e aprendizes contratados por intermédio do canal só no primeiro semestre de 2019, o CIEE também tem investido em capacitação online, por meio de pa-

Objeto de desejo
EM %

Catho
23
LinkedIn
16
InfoJobs
11

Serviços

50

Atendimento
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Preço
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Imagem

25

lestras e de cursos gratuitos,
transmitidos para todo o País.
“Proporcionar o desenvolvimento de hard e soft skills, antes mesmo do ingresso no
mundo do trabalho, favorece
as empresas, pois elas podem
contar com colaboradores
mais preparados, o que reduz
a rotatividade e possibilita a
criação de futuras lideranças”,
avalia Melantonio.
Outro ponto ressaltado pelo executivo é a atuação de cerca de 200 consultores do
CIEE, que visitam empresas
para abertura de vagas de estágio e aprendizagem. “A proximidade e o nível de especialização deles a respeito dos programas ofertados permite que recrutadores tenham mais segurança no momento de realizar
admissões”, afirma.

Catho tem
plataforma
para PCD
Terceira no índice de satisfação, mas líder em objeto de desejo, com 23%, a Catho desenvolveu uma plataforma de recrutamento para pessoas com
deficiência (PCDs). “É a única
no mercado que permite buscar candidatos que atendem
às exigências da Lei de Cotas”,
diz Regina Botter, diretora de
Operações do site. A Catho ainda oferece serviços gratuitos
às empresas. “Basta fazer um
cadastro para anunciar quantas vagas quiser, sem limitação”, afirma a executiva.
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CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Senai é a melhor da pesquisa
Instituição de ensino conquistou 95 pontos no índice de satisfação deste ano
exigência por uma capacitação qualificada aumenta a cada ano, como mostra
o Escolha PME 2019. Setenta e cinco
por cento dos entrevistados desta edição priorizam o serviço como critério
de escolha quando vão buscar um centro de formação profissional. E quem se destacou
neste ano, na opinião das PMEs, foi o Senai. A instituição cresceu no índice de satisfação, com 95 pontos, e
é a fornecedora mais bem avaliada de toda a pesquisa.
Para o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, o resultado mostra o grau de eficiência da instituição. “Muitas dessas PMEs enxergam o Senai como seu grande
parceiro tanto na área de formação profissional quanto na de assessoria técnica, porque nós estudamos e
estruturamos as priorizações das necessidades dessas empresas”, avalia Lucchesi. Sebrae e Senac completam o índice de satisfação, com 74 e 69 pontos,
respectivamente, e aparecem como objeto de desejo
ao lado da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Critério de escolha

Índice de satisfação
EM %

EM %

Senac Sebrae
69
74

Senai
95

0

Objetivo é
antecipar
mudanças
Em atuação há 77 anos, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) trabalha
com o Mapa do Trabalho Industrial e Observatórios da Indústria para desenvolver e oferecer serviços. O primeiro consegue identificar a movimentação do emprego na indústria,
enquanto o segundo avalia as
necessidades de cada setor.
De acordo com o diretor-geral
da instituição, Rafael Lucchesi, essa metodologia permite
que o Senai qualifique profissionais para o futuro.

100

“Sabemos quais as competências de cada uma das carreiras que os 28 setores precisam. Não esperamos a construção civil ou a indústria petroquímica. Nós formamos profissionais que antecipam essas mudanças”, explica.
A instituição destaca ainda
o trabalho com assessoria técnica, que inclui a criação de soluções tecnológicas, por meio
de pesquisa e inovação, que podem ser aplicadas nas pequenas e médias empresas. “Nós
temos 1.000 unidades operacionais atendendo mais de
2.700 municípios brasileiros.
É um grande alcance e uma elevada coordenação no sentido
de propiciar às empresas as
competências técnicas, tecnológicas e educacionais que o
mercado requer”, diz Lucchesi.
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Senac
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Capacitação
para superar
a crise

19
FGV
18

O Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) procura pensar
no dia a dia do empresário, ainda mais em tempos de crise,
para montar o seu portfólio.
Vice-líder em satisfação, a instituição busca ensinar soluções simples para tornar as
PMEs mais relevantes.
“Nossos serviços costumam ser de grande aplicabilidade para o empreendedor,
pois estamos falando de negócios que têm uma estrutura
muito simples. Esse público

precisa de soluções imediatas
para as demandas que surgem
na gestão de um empreendimento. Toda a grade de cursos
para esse empreendedor é focada em dinâmicas do dia a
dia”, explica Ênio Pinto, gerente de Relacionamento com o
cliente do Sebrae.
Em terceiro lugar, o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) entende
que há uma conscientização
dos empreendedores sobre a
necessidade de qualificação.
Desde o ano passado, o Senac
oferece descontos para entidades vinculadas ao Fórum Permanente das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte,
através de acordo de cooperação técnica com a secretaria especial da micro e pequena empresa do governo federal.
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LIVRE SEU
NEGÓCIO DOS
ALTOS CUSTOS
DE IMPRESSÃO

Nº 1 em impressão sem cartuchos1
IMPRIME ATÉ
PÁGINAS
COLORIDAS2

7.500

OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO2

ECOTANK® PARA EMPREENDEDOR
RES
E PEQUENOS NEGÓCIOS
Desempenho e eficiência ao seu alcance

MULTIFUNCIONAL ECOTANK® L5190

1- Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até outubro de 2018. | 2- Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para inicialização da impressora e, portanto, os rendimentos
são inferiores aos das garrafas de tinta de reposição. Rendimento das garrafas de tinta de reposição. baseado no padrão ISO/IEC 19752 usando a metodologia Epson. Os rendimentos de tais
produtos secundários variam significativamente dependendo das imagens impressas, as configurações de impressão, a temperatura e a umidade. É necessário ter tinta disponível no tanque
para imprimir e realizar a manutenção da impressora. Para mais informações, acesse www.epson.com.br

