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Com a popularização de investimentos em ativos digitais, e ainda se apro-
veitando do desconhecimento por grande parte da população, criminosos 
estão cada vez mais aplicando golpes online. O Diretor da Easy Crypto 
Brasil, André Sprone, alerta que pagamentos realizados com criptomoedas, 
por exemplo, são muito convenientes para golpistas. “As criptomoedas 
oferecem uma segurança e privacidade ímpar, e criminosos se aproveitam 
disso para aplicar golpes. As transações são irreversíveis e, em alguns casos, 
muito difíceis ou até praticamente impossíveis de se rastrear”, diz ele.  

Golpes online são cada vez mais comuns.  
saiba como identificá-los!

O atual cenário econômico do Brasil trouxe grande discussão sobre 
o comércio exterior, e a exportação começou a ser parte importante do 
faturamento de muitas companhias. Segundo dados da Associação do 
Comércio Exterior do Brasil (AEB), divulgados em julho, as exportações 
em 2021 devem ficar em torno de US$ 270,052 bilhões, um aumento 
de 28,7% em relação ao ano anterior. Se calcularmos apenas no mês de 
julho, de acordo com os dados do Ministério da Economia e da Secre-
taria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, o Brasil 
registrou um crescimento de mais de 37% nas exportações..  

empresas: cinco dicas para começar a exportar

O ano de 2020 foi desafiador para todos os setores, mas especialmente 
para o mercado de eventos. A Associação Brasileira dos Promotores 
de Evento (Abrape) estima que mais de 840 mil pessoas do segmento 
perderam seus empregos. Em contrapartida, o mercado de eventos 
online cresceu 400% no último ano, segundo a Associação Brasileira 
de Eventos (Abrafesta).  

evento híbrido: cinco vantagens para investir no 
modelo que une público físico e online
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negócios em pauta

daf caminhões: oito anos de produção
A DAF Trucks foi fundada em 1928, na cidade de Eindhoven, na 

Holanda, e é uma das líderes no mercado europeu de caminhões. É sub-
sidiária do grupo americano Paccar, que também atua com as marcas de 
caminhões Kenworth e Peterbilt. A DAF instituiu um escritório no Brasil 
em 2011, quando anunciou a construção de uma fábrica e a intenção de 
comercializar uma linha premium de caminhões no país, abrindo, em 2013, 
uma fábrica em Ponta Grossa, no Paraná, para produzir os caminhões 
XF e CF e motores Paccar MX. Hoje, a DAF Caminhões possui mais de 
600 funcionários, dedicados em produzir o melhor caminhão. Também, 
bateu recordes de emplacamento, com cerca de 16 mil caminhões na 
frota nacional circulante, aumentando cada vez mais sua participação 
no mercado.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: dafcaminhoes/divulgação
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brain promove evento digital gratuito sobre o 
futuro da inovação

@O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela 
Algar Telecom, promoverá nos dias 18 e 19 de outubro o Brain 

Innovation Summit, evento gratuito e 100% digital. Com o tema “Co-
nexão e pessoas: o futuro da inovação”, a proposta é discutir sobre 
tendências, tecnologias, sociedade, negócios e comunicação. Para 
isso, a programação será composta por painéis e oficinas abertas 
a todos, além de workshops (com vagas limitadas) sobre Design 
Thinking/Sprint, Programação e Métodos Ágeis para empresas. 
Além de líderes do Brain e da Algar Telecom, estão confirmados 
palestrantes externos como: Marcondes Faria, Diretor de Marketing 
e Produto de Soluções de Negócios da Microsoft Brasil; Amanda 
Graciano, Head de Startups do Cubo Itaú; Alexandre Knebel, Di-
retor de marketing da Discovery; Daniel Almeida, Senior Product 
Manager - Echo Devices da Amazon; e Bruno Argenton, da área de 
Desenvolvimento de Negócios na Positivo Tecnologia. A progra-
mação completa e o link para inscrições podem ser encontrados 
na página https://bit.ly/brainsummit2021.    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução: https://app.jalanlive.com/braininnovationsummit/home

por que seu cliente nem sempre 
tem razão - e isso é bom!

você já deve ter ouvido a expressão "o 
cliente tem sempre a razão", não é? Nes-

te setembro, que tivemos o Dia do Cliente, 
gostaria de te convidar para uma reflexão 
sobre como o perfil do cliente mudou nas 
últimas décadas e porque essa expressão 
está desatualizada. Embora o cliente mereça 
o respeito absoluto - afinal, um negócio só 
existe por conta dele -, a verdade é que nem 
sempre ele tem a razão. 

Seguir ao pé da letra essa expressão e 
tratar o cliente de forma que ele nunca es-
teja errado pode, na verdade, prejudicar a 
cultura interna de uma empresa e impactar 
a qualidade do atendimento em geral. Hoje 
em dia, os consumidores estão empoderados. 
Têm mais informação, sabem como arranhar 
a reputação das empresas e mudam de marca 
em um piscar de olhos. 

Além disso, existem órgãos protetores dos 
direitos do consumidor, como o Procon e o 
Reclame Aqui, que atuam para equilibrar a 
relação entre clientes e fornecedores. É um 
cenário bem diferente de 100 anos atrás, 
quando surgiu o ditado que incentivava um 
tratamento mais respeitoso aos clientes. De 
lá para cá, a sociedade avançou para uma 
cultura de serviço, onde tratar bem o cliente 
é parte fundamental dela e, há alguns anos, 
começou uma transformação ainda mais 
profunda sobre a importância do cliente 
nos negócios. 

O customer centricity (ou centralidade no 
cliente) passou a ser buscado por empresas 
de todos os portes e um verdadeiro desafio 
implementá-lo. Mas isso não significa que o 
cliente tenha sempre razão. Uma companhia 
que até hoje segue esse mantra pode prejudi-
car sua experiência de atendimento. Explico 
melhor: quando ela orienta seus colabora-
dores para atuar dessa forma, significa que 
eles irão gastar muito tempo e energia em 
poucos atendimentos, deixando de engajar 
com uma série de outros clientes, inclusive, 
com necessidades prioritárias. 

por que seu cliente nem sempre tem 
razão - e isso é bom!
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Além disso, os agentes de atendimento 
perdem o empoderamento e a autonomia 
para solucionar casos simples baseados 
no propósito da empresa. É preciso tomar 
cuidado para que a relação de atendimento 
entre consumidor e atendente não se torne 
desrespeitosa e impacte a moral e o engaja-
mento da equipe que está na linha de frente.

A realidade é que ninguém está certo o tempo 
todo e isso inclui os clientes. Às vezes, eles 
simplesmente estão mal informados sobre 
como um serviço ou produto funciona. E esta 
pode ser uma oportunidade para sua empresa 
atuar de forma proativa, com a inclusão de 
respostas a seção de Perguntas Frequentes, 
capacitação do time para lidar com as solici-
tações mais comuns ou ainda com a revisão 
de procedimentos que podem estar confusos.

Também é preciso preparar a equipe para 
lidar com aqueles clientes que são pouco 
razoáveis. Quero dizer, com os clientes que 
acabam tendo atitudes abusivas simples-
mente por estarem no papel de clientes. 
Uma empresa que busca a excelência na 
experiência de atendimento precisa começar 
com uma experiência interna positiva para 
seus colaboradores. 

Confiar neles e em suas tomadas de deci-
são, com procedimentos flexíveis em casos 
de insatisfação do cliente, pode beneficiar 
a empresa como um todo. Isso porque re-
duz a complexidade e o engessamento dos 

processos de qualidade para que o time de 
atendimento se torne parte ativa do processo 
de melhoria contínua por meio de feedbacks 
constantes sobre o que estão percebendo no 
dia-a-dia da operação. 

Empoderar os times internos e também 
colocá-los no centro da experiência do cliente 
pode trazer benefícios de longo prazo para 
a empresa e para seus clientes. 

Os tempos mudaram e, com eles, a filosofia 
de atendimento ao cliente. Como qualquer 
ditado popular, é preciso compreender seu 
real significado e o contexto em que foi cria-
do. Mais do que isso, se ainda é aplicável à 
nossa realidade. 

O objetivo desse ditado criado há mais de um 
século continua sendo o mesmo de hoje, que 
é proporcionar a melhor experiência possível 
aos clientes. Apenas a forma de fazer isso 
que mudou. Muitas empresas, especialmente 
as do ramo do varejo, estão se preparando 
para as grandes datas comemorativas de 
final de ano, como a Black Friday e o Natal. 
Seria o momento para refletir a estratégia 
de experiência do cliente que tem adotado? 

Uma abordagem de CX cuidadosa, que 
equilibra as necessidades dos clientes com as 
necessidades do negócio e do ecossistema da 
empresa, certamente será a melhor solução.

(Fonte: Carla Gavazzoni É executiva de Customer 
Success da Zendesk. (www.zendesk.com).

mudanças bruscas

prova de vida é suspensa
O presidente Jair Bolsonaro pro-

mulgou a lei que suspende, até 31 de 
dezembro de 2021, a comprovação de 
vida para os beneficiários do INSS. A 
prova de vida é uma exigência para 
manutenção do benefício e o não cum-
primento leva a sanções que podem 
chegar à suspensão do pagamento. 
A medida afeta a vida de mais de 7,3 
milhões de aposentados e pensionistas 
do INSS que, agora, não terão seus 
benefícios suspensos caso não façam 
o procedimento (ABr).a
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