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Moedas digitais
para lojas virtuais

Bitcoins. Um assunto 

que gera muitas 

dúvidas e empolgação 

na comunidade do 

e-commerce

Em 2017, a moeda en-
trou em evidência. No 
começo do ano, um 

bitcoin era avaliado em cerca 
de mil dólares, em dezembro 
valia 10 mil. Não tem como 
não fi car animado. Do outro 
lado do balcão, o nosso, não 
lidamos com aspectos físicos, 
além dos produtos, então não 
é tão complicado adotar essa 
moeda. 

Temos essa vantagem. Exis-
tem até mesmo empresas que 
fazem essa intermediação, 
semelhantes aos gateways de 
pagamento de cartões e bole-
tos. Apesar da proposta desta 
moeda casar perfeitamente 
com o nosso ofício de comer-
ciantes da rede, devemos fazer 
tudo com extrema cautela. 

A adoção de mais uma forma 
de pagamento signifi ca a aber-
tura de portas, então para que 
essa experiência seja aprovei-
tada ao máximo, pesquisa em 
primeiro lugar. 

Nós da Vesteer, por exemplo, 
oferecemos desde julho de 
2017 aos vendedores a possi-
bilidade de sacarem de seus 
lucros por meio de bitcoins. 
Somos a pioneira do Brasil 
nesse sentido. Também já 
estamos testando para alguns 
clientes a oferta do bitcoin 
como meio de pagamento para 
seus compradores, de forma a 
se tornar a primeira empresa 
no Brasil a oferecer a opção 
bitcoin para seus dois tipos 
de usuários. 

O comércio virtual pode 
comemorar. A moeda tem tido 
bastante mídia, justamente 
pelo seu potencial. Isso já faz 
com que mais pessoas passem 
a acreditar nela. A valorização 
ajuda ainda mais nesse proces-
so, pois mostra que não é algo 
passageiro e faz com que mais 
pessoas tenham confi ança em 
comprar bitcoin. 

Para o e-commerce as pes-
soas possuindo mais moedas 
virtuais pode claramente 
signifi car aumento de vendas 
e também de credibilidade da 
plataforma, visto que o bitcoin 
é mais fácil de usar do que o 
pagamento de um boleto por 
exemplo. 

Assim como todos os aspec-
tos que envolvem a logística de 
uma loja virtual, acredito que o 
ideal é entender como funciona 
o processo em sua totalidade. 
Compreender o fl uxo da moe-
da, como funcionam as cartei-
ras virtuais e como comprar e 
vender. Basicamente, como 
funcionam todas as transações. 

Com isso podemos trabalhar 
tranquilamente com a moeda 
e não fi car dependendo de 
terceiros para fazer a gestão. 
Com esse entendimento, basta 
fechar parceria com algum 
gateway, como a Bit.One e 
então iniciar a integração para 
começar a aceitar a moeda. 

Vamos utilizar essa facilidade 
ao nosso favor, o e-commerce 
já é vanguarda por si só, nos 
adaptando à todas as tendên-
cias fazemos esse meio crescer 
ainda mais. 

(*) - É CEO da Vesteer, maior 
plataforma de criação, venda 

e distribuição de produtos 
personalizados em todo o Brasil.

Vinicius Andrade (*)

A - Experiência Empresarial 
A Sanofi  está com inscrições abertas para o processo de seleção de 
estagiários. São 30 vagas para estudantes universitários de diversas 
áreas, entre elas: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação 
Social, Direito, Economia, Engenharia, Farmácia-Bioquímica, Letras, 
Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Secre-
tariado e áreas correlatas. Com 4,7 mil colaboradores, a Sanofi  é a maior 
multinacional farmacêutica do mercado brasileiro. A empresa busca 
jovens talentos com habilidades pessoais específi cas, como trabalho 
em equipe, fl exibilidade para ambiente dinâmico, pró-atividade, foco 
em resultados, interesse em adquirir conhecimento e se desenvolver. 
Inscrições: (www.ciadeestagios.com.br).

B - Terapia Ocupacional 
Até o dia 21 de fevereiro, a UFSCar está com inscrições abertas para curso 
de especialização no Método Terapia Ocupacional Dinâmica, o primeiro 
desenvolvido por especialistas da área no Brasil, baseado na observação e 
investigação da clínica durante 30 anos. O método visa o atendimento inte-
gral dos pacientes, melhorando sua participação no cotidiano e sua inserção 
social. São 20 vagas disponíveis para a pós-graduação, que é ofertada na 
modalidade semipresencial. O curso, com a carga horária de 360 horas-aula, 
tem duração de 18 meses, com início em 23 de março e término em outu-
bro de 2019. Mais informações sobre a especialização, como cronograma, 
disciplinas, corpo docente e outras, no site (www.mtod1.faiufscar.com). 

C - Lã de Garrafas
A Trisoft é a maior empresa da América Latina em produção de itens 
com lã de PET. Este ano, o consumo de garrafas deve ultrapassar 650 
milhões, completando um total de mais de 2 bilhões de garrafas PET 
retiradas do meio ambiente. A Trisoft utiliza as garrafas já transformadas 
em fi bra, o que ajuda a cadeia produtiva, desde os catadores, coopera-
tivas, até as empresas que benefi ciam o material para a indústria. Os 
números comprovam que a empresa está no caminho certo em 7 linhas 
de produtos, que atendem a 97 segmentos da indústria e são absorvidos 
por outras empresas, como matéria prima, ou vendidos ao consumidor 
fi nal. Outras informações em: (www.trisoft.com.br).

D - Desempenho Recorde 
As entregas de aeronaves comerciais da Airbus em 2017 cresceram pelo 
15º ano consecutivo, atingindo o novo recorde da empresa de 718 aero-

naves entregues a 85 clientes. As entregas foram mais de 4% maiores 
do que o recorde anterior de 688 estabelecido em 2016. O total de 2017 
é composto por 558 aeronaves de corredor único da Família A320 (das 
quais 181 são A320neo - um aumento de 166% em relação a 2016), 67 
A330, 78 A350 XWB (um aumento de quase 60% com relação a 2016) 
e 15 A380. Além disso, para completar esta impressionante produção 
anual, a Airbus chegou a 1.109 pedidos líquidos de 44 clientes. No fi nal 
de 2017, a carteira geral da Airbus era de 7.265 aeronaves no valor de 
US$ 1.059 trilhões, segundo o preço listado.

E - Moda Circular
A indústria da moda está sendo redesenhada pelo conceito de economia 
circular. Contudo, poucas marcas estão redesenhando seu negócio em 
direção à circularidade. Esse fenômeno é o que o Instituto C&A identifi ca 
como uma “lacuna de implementação”. Com o objetivo de encontrar e 
incentivar iniciativas que busquem reduzir essa lacuna, o Instituto C&A 
abre edital com um orçamento inicial de 1,5 milhão de euros – sendo 300 
mil de euros o valor máximo para uma proposta de apoio – e pretende 
selecionar até sete propostas em todo o mundo. Propostas em inglês 
devem ser enviadas para (circular@candafoundation.org) até o dia 18 
de fevereiro.  O regulamento o está em: (http://www.institutocea.org.
br/impact/
news/implementando-um-modelo-circular/).

F -  Setor de Logística 
A Intermodal South America está chegando à sua 24ª edição com o posi-
cionamento de marca renovado. Com o slogan “O mundo em movimento”, 
o evento incorpora novos segmentos dentro da cadeia de logística. A 
mudança vem acompanhada de outras novidades: o maior evento de 
logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, 
acontece no São Paulo Expo, entre 13 e 15 de março. O encontro reu-
ne ofertas mais consistentes e diversifi cadas de soluções tecnológicas 
aplicadas ao completo gerenciamento da produção, armazenagem e 
distribuição dos mais diversos tipos de carga. Em paralelo, acontece 
a Conferência Nacional de Logística, organizada pela Abralog. Mais 
informações: (www.intermodal.com.br).

G - Mineração e Metalurgia
A Nexa, nova marca da Votorantim Metais, abre inscrições para o Mining 
Lab 2, programa de apoio a empreendedores e ao desenvolvimento de 

inovações tecnológicas para as áreas de mineração e metalurgia. Visa 
selecionar os melhores projetos apresentados nas áreas de automação, 
Internet das Coisas/TI, logística, economia circular e concentração 
mineral. O objetivo da Nexa é aplicar soluções inovadoras aos seus 
processos industriais, abrindo espaço para novas ideias. Desenvolvido 
em parceria com a aceleradora Techmall, o Mining Lab 2 vai contar com 
investimento total de US$ 2,4 milhões sem exigência de contrapartida 
societária nas start-ups. A primeira fase do programa vai selecionar 36 
start-ups que passarão por um período de imersão online. Saiba mais: 
(www.mininglab.com.br).

H - Aniversário da Cidade
O Carrefour é patrocinador master do ‘XXI Troféu Cidade de São Paulo’, 
tradicional corrida que marca o aniversário da capital paulista. A prova 
será realizada no dia 25, às 7h30, com largada e chegada previstas em 
frente ao Obelisco, no Parque do Ibirapuera. O evento marca a abertura 
das festividades em comemoração aos 464 anos do município e é con-
siderada uma das provas mais importantes do Brasil. As modalidades 
da prova são: Corrida 10 km, Corrida 6,1 km e Caminhada 6,1 km. Com 
o intuito de promover a inclusão e a diversidade no esporte, o evento 
conta ainda com a modalidade Corrida 10 km Especial, voltada a pessoas 
com defi ciência. O evento deve reunir cerca de 10.000 participantes. 
Saiba mais em: (www.trofeucidadedesaopaulo.com.br).

I - Oportunidade de Estágio 
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, está com 
inscrições abertas para estágio em 2018. As oportunidades são para 
as áreas de Planejamento, Inteligência e análise do negócio. Podem se 
inscrever alunos de Estatística, Economia, Engenharia e Matemática 
que estejam cursando do 7º ao 10º semestre. Entre os pré-requisitos 
estão o domínio do Excel e a disponibilidade para trabalhar na Barra 
Funda. O processo seletivo é dividido em algumas etapas - análise de 
currículo, dinâmica de grupo, testes técnicos e entrevistas com RH e 
gestores, sendo que todas são eliminatórias. As inscrições podem ser 
feitas até o próximo dia 23, pelo e-mail (beatriz.melo@marisa.com.br). 

J - Viagens com Crianças
A cidade de Olímpia, cerca de 500 km de São Paulo, foi recomendada 
pelos viajantes do site de reservas Booking.com como um dos melhores 
destinos para se viajar com crianças. A avaliação é feita através das es-
trelas e recomendações dadas pelos visitantes que utilizam o site para 
realizar compras de pacotes e hospedagem.  É nela que está localizada o 
quarto parque aquático mais visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais, 
principal atração turística da região que reúne 55 atrações para todas 
as idades. Entre elas, existem algumas destinadas para a diversão dos 
pequenos como o miniparque infantil onde as crianças de até seis anos 
podem se divertir com mais de 15 atrações aquáticas, incluindo o Hula 
Hula, a Bolha Infantil e réplicas em tamanho reduzido das principais 
atrações. Saiba mais em (www.termas.com.br), tel. (17) 3279-3500.
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As 23 principais commodities exportadas responderam por

77% do aumento das exportações e representaram

52% do total exportado.

O resultado foi puxado por 
um aumento de 17,6% 
nas exportações; acima 

dos 9,6% das importações. De 
acordo com a FGV, porém, 
em 2018, o superávit deve ser 
menor, “com aumento das im-
portações e menor crescimento 
das exportações”.

Em volume, as exportações 
aumentaram 9,4%, lideradas 
pelo setor agropecuário, com 
expansão de 24,3%. Os preços, 
de maneira geral, cresceram 
9,5%, com destaque para a 
indústria extrativa, que aumen-
tou de 34%. As 23 principais 
commodities exportadas pelo 
país responderam por 77% do 
aumento das exportações de 
2016 para 2017 e representa-
ram 52% do total exportado no 
ano passado. Já as exportações 
de não commodities experi-
mentam crescimento inferior 

Demanda do 
consumidor por 
crédito cresce
4,9% em 2017

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que 
buscou crédito avançou 4,9% 
no ano de 2017. Foi o melhor 
resultado dos últimos seis anos 
e o quarto melhor de toda a série 
histórica iniciada em 2008.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, o cres-
cimento da renda real determi-
nada pelo recuo acentuado da 
infl ação no ano passado, a re-
cuperação gradativa dos níveis 
de confi ança dos consumidores 
e a contínua retração das taxas 
de juros com a concomitante 
expansão da oferta de crédito 
impulsionaram a demanda do 
consumidor por crédito em 
2017, especialmente para a 
população da baixa renda.

No ano de 2017, a procura do 
consumidor por crédito cresceu 
15,2% para quem recebe até R$ 
500 por mês; 4,6% para quem 
ganha entre R$ 500 e R$ 1.000; e 
3,2% para quem recebe entre R$ 
1.000 e R$ 2.000. A demanda por 
crédito acumulada no período de 
janeiro a dezembro de 2017 subiu 
3,6% para quem ganha entre R$ 
2.000 e R$ 5.000 por mês, e se ex-
pandiu 4,1% para os que recebem 
entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por 
mês. E para quem recebe mais de 
R$ 10.000 mensais houve alta de 
4,4% na demanda por crédito no 
ano de 2017 (Serasa Experian).

A indústria de São Paulo teve 35 mil 
postos de trabalho fechados em 2017. 
Foi o melhor resultado desde 2011 
(quando registrou saldo de – 1.500), 
sendo consequência de um menor 
fechamento de postos em relação 
aos anos anteriores. Os números 
fazem parte da Pesquisa de Nível de 
Emprego do Estado de São Paulo, 
realizada pela Fiesp e pelo Ciesp. 

A variação acumulada do ano foi 
de – 1.62%, sem ajuste sazonal. Já 
a variação apontada para o mês de 

dezembro de 2017, quando foram 
fechadas 33 mil vagas, foi de -1,53 
em relação a novembro, também 
sem ajuste sazonal. Para entender 
o impacto dos números atuais no 
que se refere ao emprego na in-
dústria paulista, basta dizer que, 
entre 2014 e 2016, foram fechadas, 
em média, 173 mil vagas por ano, 
ante os 35 mil postos perdidos em 
2017. Um desempenho puxado pela 
retomada da produção industrial  
(AI/Ciesp-Fiesp).

As comercializações a prazo subiram 10,6%, benefi ciadas pelas 

liquidações de bens duráveis.

O ano começou bem para o 
comércio da capital paulista. 
Dados do Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) revelam 
que o movimento cresceu 
em média 4,3% na primeira 
quinzena de janeiro de 2018 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

“Dezembro terminou com 
um avanço de 4,5% e agora 
quase atingimos esse patamar. 
O varejo apresenta um cresci-
mento consistente, irreversí-
vel, mas que, por outro lado, 
ainda não consegue recuperar 
as perdas passadas”, analisa 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP. Nas duas primeiras 
semanas de janeiro de 2017, 
as vendas decaíram 6,8% 
frente ao mesmo período do 
ano anterior. 

O aumento médio de 4,3% 
apontado pelo primeiro balan-
ço do ano não foi generalizado. 
As comercializações a prazo 
subiram 10,6%, benefi ciadas 
pelas megaliquidações de 
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Balança comercial teve 
superávit recorde em 2017
O Brasil registrou em 2017 superávit recorde de US$ 67 bilhões na balança comercial, de acordo com 
o Indicador do Comércio Exterior (Icomex), divulgado ontem (17), pelo Instituto Brasileiro de Economia 
de Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV)

a trajetória de queda iniciada 
em 2014. O setor agropecuário 
que seguia a mesma tendência, 
aumenta suas importações de 
bens de capital em 2017 em 
39,7%, neste caso, puxado pela 
safra recorde de grãos do ano 
passado.

Também as importações de 
bens intermediários pela in-
dústria de transformação, que 
estavam em queda desde 2013, 
voltaram a crescer fechando 
2017 com expansão de 7,4% 
– o que, na avaliação dos eco-
nomistas da FGV, “confi rmam 
a recuperação da indústria”. A 
pesquisadora do Ibre, Lia Valls, 
confi rma a projeção de um au-
mento menor no superávit para 
2018. “[Em 2017], a recupera-
ção se deu em comparação aos 
níveis baixos de 2015/2016, em 
especial para o minério de ferro 
e o petróleo”, destacou (ABr).

ao das commodities atingindo 
8,8%, em valor.

O bom desempenho das com-
modities é explicado tanto pelo 
aumento de 13,8% nos preços 

quanto pelos 10,5% relativos 
à expansão em volume, entre 
2016 e 2017. Já as importações 
de bens de capital da indústria 
de transformação continuam 

O ano começou com alta de 4,3% 
no movimento do comércio

bens duráveis realizadas por 
redes varejistas na primeira 
quinzena de janeiro. “Não pode-
mos projetar esse desempenho 
para o resto do mês porque a se-
gunda metade do mês não terá 
tantas promoções”, diz Burti. 

Já as vendas à vista caíram 2%. 
O tempo instável e chuvoso no 
início do ano inibiu a frequência 
de consumidores em lojas de 
produtos de menor valor como 

calçados, roupas e adereços. 
Se as condições meteoroló-
gicas melhorarem, as vendas 
podem melhorar nas próximas 
semanas.  Por outro lado, o 
presidente da ACSP lembra 
que o feriado de 25 de janeiro 
poderá provocar oscilações 
nos indicadores de vendas. O 
Balanço de Vendas é baseado 
em amostra fornecida pela Boa 
Vista Serviços (AI/ACSP).

Indústria paulista teve menor fechamento de vagas


