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Geralmente, quando se propõe discutir o campo de atuação do advo-
gado e como ele deve se comportar atualmente, é comum centralizar 
todas as atenções na figura do profissional. Claro, é inquestionável a 
influência de características como capacidade, experiência e conheci-
mento, que fazem grande diferença para que os serviços sejam prestados 
com excelência e qualidade. No entanto, dentro da realidade de um 
escritório de advocacia, não há como negar o impacto exercido pela 
cultura organizacional.  

Como a cultura organizacional pode beneficiar  
o advogado?

A Inteligência Emocional (IE) é uma competência que vem ganhando 
destaque no mercado de trabalho e no ambiente acadêmico durante 
os últimos anos. A definição da IE, de acordo com Daniel Goleman 
(1995), um dos escritores clássicos do assunto, é a capacidade de 
administrar sentimentos e auxiliar em um melhor convívio em socie-
dade.  A partir disso, e de estudos científicos, verifica-se um aumento 
considerável no sucesso da empresa ou da carreira profissional quando 
se desenvolve a IE.  

Inteligência Emocional no âmbito  
corporativo

Uma pesquisa realizada pela empresa suíça de visão computacional 
móvel e realidade aumentada, Scandit, mostra que mais da metade dos 
varejistas (58,7%) já está oferecendo ou trabalhando na implementação 
de alguma aplicação de self-scanning, ou Scan & Go, em que o celular 
do cliente é utilizado para capturar informações sobre produtos e pode 
chegar até ao auto-checkout em lojas físicas. Destes, 37,9% já possuem 
uma solução e 20,8% planejam implantar.  

Pesquisa: Varejo Scan & Go se espalha após  
a pandemia

Imagem de Masashi Wakui por Pixabay

Negócios em Pauta

Ponte da Integração alcança 63% de execução
As obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar 

Foz do Iguaçu a Presidente Franco, alcançaram 63% de execução 
neste mês de junho, conforme o último boletim técnico divulgado pelo 
DER-PR. A nova ponte internacional sobre o Rio Paraná é uma obra 
do governo federal, com gestão do governo do Estado e recursos da 
margem brasileira de Itaipu Binacional. O consórcio responsável pelas 
obras concluiu em junho, no lado brasileiro, a segunda etapa da caixa 
de equilíbrio e parte da estrutura de encontro entre a futura ponte e a 
rodovia de acesso. Ainda neste mês, o mastro principal deve alcançar 
88,5 metros de altura, do tabuleiro até o topo, o equivalente a um prédio 
de quase 30 andares. No vão central, começaram a ser instaladas as 
primeiras lajes pré-moldadas, feitas em concreto armado, que vão com-
por a futura pista de rolamento. Também foram soldadas as estruturas 
de ancoragem e os tubos da unidade metálica da ponte.   Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Evento online focado em investimentos

@A CapTable, plataforma especializada em investimentos em 
startups, realiza a primeira edição do ‘CapTable Summit’, evento 

100% online que contará com os maiores experts do Brasil sobre o 
mercado de investimentos. O evento, que será transmitido ao vivo, 
começa a partir das 18h no dia 29 e a partir das 16h, no dia 30. O 
evento é gratuito e qualquer pessoa pode se inscrever para participar 
(https://www.startse.com/captable-summit/). O CapTable Summit é 
um ponto de encontro importante para investidores e novos membros 
do mercado de investimentos, pois possibilita maior equilíbrio entre 
oferta e demanda nos negócios. O ponto chave é o quanto essa nova 
alternativa será capaz de redefinir a liquidez do mercado de ações. 
O cofundador da CapTable, e um dos palestrantes do CapTable 
Summit, Guilherme Enck, destaca que o evento é uma oportunidade 
única aos investidores que queiram entender melhor os conceitos 
e fundamentos, visto que serão dois dias de treinamentos, onde os 
investidores aprenderão como fazer parte deste novo universo.    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.startse.com/startup-investment-2-0/
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RELAçõES DE CONSuMO

Quando os comerciantes falam sobre 
como a fraude está afetando seus 
negócios, eles geralmente se referem 
aos estornos como o principal fator de 
perda de receita. 

Embora o impacto financeiro da fraude de 
estorno seja bastante claro, o custo das falsas 

recusas muitas vezes passa despercebido pela 
maioria dos comerciantes.

Falsas recusas são um dos resultados mais 
notáveis e caros da detecção de fraude impreci-
sa, e você deve se esforçar para evitá-las a todo 
custo. Elas não apenas têm um impacto direto 
em sua receita, como também podem arruinar 
a experiência do cliente. O que exatamente 
são falsas recusas? Devido ao fato de que os 
comerciantes online devem perder cerca de 
US$ 130 bilhões até 2023 devido a fraudes, há 
mais proteções em vigor do que nunca para 
pagamentos online. 

Infelizmente, isso também traz a possibilida-
de de falsas recusas. Como o nome sugere, uma 
falsa recusa é quando um pagamento legítimo 
é recusado devido a uma suspeita de atividade 
fraudulenta. As falsas recusas prejudicam não 
apenas a experiência do cliente, mas também 
são caras. Uma pesquisa do Merchant Risk 
Council mostrou que a loja online média perde 
2,6% de todos os pedidos devido a suspeitas 
de fraude. Quanto mais alto o preço dos pro-
dutos que você está vendendo, maior será a 
sua taxa de recusa.

Embora seja muito difícil identificar com 
precisão qual porcentagem das transações 
recusadas são verdadeiramente fraudulentas, 
estima-se que as falsas recusas representem 
mais da metade de todos os pedidos recusados. 
Isso é muito dinheiro sendo deixado na mesa. 
Como você pode ajudar a evitá-las? Apesar de 
parecer difícil lidar com esse problema sozinho, 
não precisa ser tão complicado quanto você 
pode imaginar. 

Apresento três recomendações viáveis que 
você pode seguir para ajudar a evitar que falsas 
recusas afetem sua receita e prejudiquem a 
experiência do cliente.

As falsas recusas são o principal 
bloqueador da experiência do cliente
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1. - Entre em contato direto com os 
clientes - Se um pedido específico parecer 
suspeito, geralmente é melhor contatar o cliente 
diretamente antes de recusar sua compra. Isso 
não apenas lhe dará a chance de provar sua 
legitimidade, mas também pode ajudar a estabe-
lecer um relacionamento duradouro com ele. Na 
maioria das vezes, os compradores apreciarão 
que você reserve um tempo para contatá-los.

2. - Rejeite apenas pagamentos com base 
em dados - Curiosamente, muitos empresários 
tendem a rejeitar pagamentos com base em 
suposições em vez de dados. Por exemplo, um 
comerciante pode recusar um pedido que seja 
enviado para um endereço internacional se esse 
cliente nunca tiver enviado para o exterior antes. 
Ou pode bloquear pedidos para certos países.

Como você pode imaginar, isso inevitavelmen-
te causará um grande número de falsas recusas 
e erodirá os relacionamentos que eles poderiam 
ter construído com esses clientes. Em vez disso, 
você só deve rejeitar pagamentos com base em 
dados comprovados. Por exemplo, se houver 
uma tendência atual de compras fraudulentas 
feitas em uma determinada região da China, faz 
sentido sinalizar preventivamente os pedidos 
feitos nesse local.

3. - Implemente um software profissio-
nal de prevenção de fraude - Não é prático 

confiar na revisão manual de transações para 
detectar pagamentos fraudulentos. Com os 
avanços recentes na tecnologia de aprendizado 
de máquina, a detecção automatizada de fraudes 
é tão precisa (se não mais) do que a revisão 
manual. Embora uma equipe de fraude interna 
possa gerenciar seu volume de pedidos atual, 
à medida que sua empresa cresce, essa equipe 
também precisará crescer.

Com a detecção automatizada de fraudes, 
você pode reduzir custos indiretos e, ao mesmo 
tempo, aumentar suas taxas de aprovação. O 
software de prevenção de fraude foi desenvol-
vido para ajudá-lo a gerenciar essa obrigação. 
Esses programas são altamente precisos e exe-
cutam exponencialmente mais rápido do que 
um ser humano poderia. Eles também oferecem 
proteção de ponta a ponta e são totalmente 
escalonáveis com base nas suas necessidades.

Portanto, é altamente recomendável que você 
aproveite ao máximo esse recurso para otimizar 
a experiência do cliente e o desempenho de 
vendas. Não subestime o impacto que falsas 
recusas podem ter em seus negócios. Usando 
as dicas acima mencionadas, você pode garantir 
uma excelente experiência para o cliente, sem a 
necessidade de se preocupar com falsas recusas.

 
(Fonte: Oscar Bello é Vice-Presidente Sênior de 

Vendas para as Américas da Vesta).

Desempenho escolar 
Quatro em cada dez alunos da 

educação básica na rede pública de 
ensino correm risco de abandonar a 
escola. Foi o que mostrou um estudo 
feito com pais e responsáveis de estu-
dantes da rede pública e encomendado 
pela Fundação Lemann, o Itaú Social 
e o BID ao Datafolha. O percentual de 
estudantes que manifestaram a possi-
bilidade de desistir da escola cresceu 
este ano, passando de 26% em maio do 
ano passado para 40% em maio deste 
ano (ABr).
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