
Cessar fogo já!
Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 6

www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.575

Sexta-feira,
25 de março de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

penguiiin_CANVA

News@TI

E-book gratuito para quem quer trabalhar no 
mercado de capitais

@Estudar muito, se especializar em algo, trabalhar na mesma fun-
ção até a aposentadoria: este parece ser exatamente o caminho 

reverso da nova geração, que busca flexibilidade, um bom salário e 
novos desafios na mesma proporção. Pensando nesses profissionais que 
querem explorar novos rumos em suas carreiras, o Certifiquei iniciou 
em parceria com a Suno, a distribuição gratuita por tempo limitado do 
novo e-book “Manual das Profissões no Mercado Financeiro”, escrito por 
Tiago Reis, fundador da Suno, e Guilherme Almeida, sócio-fundador do 
Certifiquei. Esta ação faz parte da campanha “Procura-se um analista 
CNPI”, que, na próxima semana, oferecerá uma condição especial no 
curso preparatório para a certificação. O livro, disponível na Amazon 
gratuitamente até às 5h de sexta-feira, 25 de março, oferece ao leitor 
um panorama completo da estrutura do mercado de capitais brasileiro 
e das oportunidades para quem quer construir uma carreira em uma 
das áreas que mais crescem no país (https://lp.certifiquei.com.br/cl/
cnpi/).        Leia a coluna completa na página 6

Reprodução/https://lp.certifiquei.com.br/cl/cnpi/

Ter clientes inadimplentes 
nunca é saudável para um 
negócio. Evitando tal situação, 
a recuperação de crédito se 
tornou uma ação corriqueira 
em diversas empresas – 
afinal, atrasos corriqueiros 
em pagamentos geram um 
efeito cascata preocupante 
para a saúde financeira de 
qualquer empresa, impedindo 
investimentos que alavanquem 
seu destaque.

Praticamente, ela se torna imprescindível 
para evitar danos irreversíveis ao fluxo 

de caixa – mas, necessita de uma aborda-
gem humanizada para garantir a liquidação 
das dívidas, sem o constrangimento ao 
consumidor por mensagens excessivas 
e abusivas. Com o propósito de ajudar 
o inadimplente a encontrar alternativas 
viáveis para sanar os valores devidos, esta 
comunicação mais próxima se tornou vital 
para muitos negócios durante a pandemia. 

Afinal, com a massiva onda de desem-
pregos, muitos se tornaram incapazes de 
pagar determinadas contas, que acabaram 
se acumulando. Os efeitos da crise eco-
nômica foram incontestáveis, resultando 
em um salto de 61,4 milhões para 64 
milhões de inadimplentes no Brasil, entre 
2020 e 2021, segundo dados do Serasa. 
Resolver esse problema não é algo fácil, 
principalmente levando em consideração 
o acúmulo de dívidas pela grande maioria 
dos consumidores.

Mas, mesmo em um cenário claramente 
preocupante, as chances do seu negócio 
ter êxito na recuperação de amontes sig-
nificativos de crédito serão elevadas, se for 
adotada uma abordagem mais humanizada. 
Ninguém aprecia ser coagido a tomar uma 

Como criar uma abordagem eficiente 
sem constranger o consumidor?
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decisão – especialmente, se tratando de 
questões que afetem nosso bolso. 

Mensagens rudes, insistentes e que 
tendem à ameaça, apenas trazem confli-
tos entre a marca e o usuário, com baixa 
possibilidade de sucesso no pagamento 
do dinheiro devido. Mas, quando nos sen-
timos valorizados com diferentes ofertas 
de ajuda, a probabilidade de encontrarem 
um termo em comum benéfico é exponen-
cialmente maior.

Uma comunicação empática é o gran-
de capitão da recuperação de crédito. A 
companhia precisa se mostrar disposta 
a ajudá-los a encontrar a solução que se 
enquadre em suas necessidades, sempre 
utilizando termos amistosos durante a 
conversa. Quanto mais confortável o cliente 
se sentir, melhor.

Com os avanços tecnológicos e o aprimo-
ramento da inteligência artificial, muitos 
canais e ferramentas foram criados para 
auxiliar as organizações nesse atendimen-
to. Dentre eles, o RCS (Rich Communica-
tion Service), é um dos melhores e mais 
recomendados. 

Ele possui completa capacidade de 
comandar uma negociação amigável e 
próxima aos consumidores inadimplentes, 
mostrando a quantia total devida e, ofere-
cendo ainda uma gama de possibilidades 
de pagamento com base nas necessidades 
individuais. Com os chatbots acoplados a 
esse canal, o processo é significativamente 
otimizado, dispensando a necessidade de 
um atendente humano. 

Em conjunto, muitos agentes de voz 
também são altamente utilizados para 
comandarem a recuperação, sendo capazes 
de interpretar uma ampla gama de expres-
sões de respostas e oferecer soluções em 
uma comunicação extremamente similar 
à humana.

Caso o cliente deseje realizar o pagamen-
to em outra plataforma digital ou presen-
cialmente, o agente pode redirecioná-lo 
tranquilamente para seu canal predileto. 
Temos consumidores omnichannel, que 
anseiam por comodidade em sua jornada. 
Diante de constantes mudanças no com-
portamento do cliente, se adaptar a tais 
preferências e perfis é inevitável para o 
sucesso da recuperação de crédito. 

A vergonha em dever que, antes era um 
sentimento comum dentre os inadimplen-
tes, hoje se tornou um estado corriqueiro 
para muitos, em meio às enormes crises 
econômicas e filas de desemprego. Por isso, 
evite ao máximo insistências e conflitos ao 
iniciar essa comunicação. Busque sempre 
se colocar no lugar do cliente, entender 
seu problema e oferecer o maior leque de 
opções para arcar com suas dívidas. 

Assim, sua empresa certamente terá 
maior êxito nas cobranças, satisfação do 
consumidor, além de uma boa reputação 
no mercado.

(*) - É Revenue Director na Pontaltech, empresa 
de tecnologia especializada em comunicação 

omnichannel (www.pontaltech.com.br).

Renault suspende atividades de 
fábrica em Moscou

A montadora francesa Renault anunciou a suspensão das atividades 
de sua fábrica em Moscou. A decisão foi divulgada em comunicado 
horas após o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, pedir um boicote 
mundial à companhia, que ainda mantinha suas operações na Rússia, 
apesar da invasão do território ucraniano. “A Renault se recusa a sair 
da Rússia. Não que deva surpreender alguém quando a Renault apoia 
uma guerra brutal de agressão na Europa. Mas os erros devem vir 
com um preço, especialmente quando repetidos”, escreveu Kuleba, 
no Twitter, apelando aos “clientes e empresas de todo mundo que 
boicotem o Grupo Renault”. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Ze-
lensky, acusou a Renault e outras empresas de financiarem a guerra 
e a morte de crianças e de mulheres. Durante discurso ao Parlamento 
francês, ele ressaltou que todas precisam lembrar “que os valores são 
mais importantes que os benefícios” (ANSA).     Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta  Foto: EPA/ANSA

Em 2020 e 2021 o cenário econômico global foi afetado por causa da 
pandemia que deixou grandes lições para gestores de negócios. Para 
se ter uma ideia, segundo dados do IBGE, o PIB sofreu uma queda 
histórica de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Assim, as empresas 
tiveram que enxergar novas possibilidades de crescimento em meio 
a dificuldades, sendo que uma delas foi o fortalecimento da relação 
empresa-colaborador e da cultura organizacional.   

Dez lições importantes para 
colaboradores e gestores 

As companhias carregam dados valiosos internos e de terceiros, que 
incluem informações das suas operações, de seus colaboradores, fornece-
dores e de clientes, ficando cada vez mais expostas a riscos cibernéticos. 
Qualquer deslize pode impactar sua operação, seu resultado financeiro 
e, sobretudo, sua reputação. Sendo, então, a informação um ativo tão 
importante dentro das empresas, ela precisa ser protegida.   

A importância do compliance para as 
empresas combaterem riscos cibernéticos

Este promete ser um ano de inovações tecnológicas e segundo o 
IDC (International Data Corporation), a expectativa é que mais da 
metade da economia global seja baseada ou influenciada pelo digital. 
“Tecnologias como Metaverso, Inteligência Artificial, IoT (Internet of 
Things), Cloud Computing, entre outras, demandem um alto nível de 
conectividade vinda dos data centers, até porque quanto mais dados 
são gerados, mais espaço é necessário para acomodá-los”, explica 
Victor Sellmer, Diretor Comercial e Marketing da Odata.  Confira quais 
são as três principais apostas para o setor, segundo a Odata:   

As principais tendências nas áreas de 
tecnologia e infraestrutura

Taxa de juros
A Caixa anunciou ontem (24) que 

vai reduzir em 0,15 ponto percentual 
a taxa de juros do crédito imobiliário 
na modalidade poupança. Com a 
redução, as novas taxas partem da 
Taxa Referencial (TR) + 2,80% ao 
ano, somadas à remuneração da 
poupança. Segundo o banco, as 
contratações com as taxas redu-
zidas começarão a ser feitas partir 
do próximo dia 28 (segunda-feira).

CuLTuRA DE INOvAçãO: 
CINCO ELEMENTOS QuE 
gERAM IMPACTO POSITIvO
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