
ENTENDA MELHOR A RECLAMAÇÃO DO SEU
CLIENTE E ENTREGUE SOLUÇÕES
O lado bom da reclamação é conseguir enxergar pontos a serem melhorados na empresa e 
trabalhar para resolvê-los. Com tal postura, você evitará de forma inteligente e estratégica, 
que outras reclamações com justi�cativas semelhantes ocorram. Além disso, entender o lado 
do cliente faz com ele crie um relacionamento com a marca. Isso provavelmente vai gerar uma 
percepção que a empresa está de fato interessada em resolver o problema.

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
MUDOU, VOCÊ ESTÁ SABENDO?!

As leis de trânsito são pensadas para evitar uma série 
de problemas, além de estabelecer um justo 
ordenamento, sem distinção, para os motoristas. A 
obediência à elas são garantia de segurança de vida 
tanto para motoristas, quanto para pedestres. Todos 
têm obrigação no trânsito para que ele se torne 
melhor. Clique e �que por dentro!
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A IMPORTÂNCIA EM SE RESPEITAR O
PRÓXIMO NO TRABALHO

A boa convivência no ambiente de trabalho é uma 
das condições básicas para a produtividade e o 
bem-estar emocional dos colaboradores, pois 
pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas e em 
con�ito constante com as outras, tendem a 
transformar o ambiente negativamente também.
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https://juntosnocaminho.com.br/codigo-de-transito-brasileiro/
https://www.dds.com.br/blog/index.php/reclamacoes-de-clientes/
http://www.riobrancopetroleo.com/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/importancia-em-se-respeitar-o-proximo-no-trabalho/

