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Esteja atento às 
mudanças

Vivemos em um 

mundo de mudanças, 

de abundância 

de informações a 

disposição para quem 

quiser consumi-las

O maior desafi o atualmen-
te não é mais saber onde 
obter informações, mas 

sim o que fazer com elas. No 
ambiente de negócios não é 
diferente. Temos hoje compa-
nhias centenárias, tradicionais 
e que há poucos anos atrás 
eram sinônimo de previsibili-
dade e estabilidade que estão 
em situação crítica. Algumas 
dessas empresas, inclusive, 
têm os dias contados se não 
se reinventarem, se não evoluí-
rem e começarem a entregar 
o que o mercado quer e não 
apenas o que elas tem para 
vender. 

Por outro lado, temos em-
presas novas, dinâmicas, que 
nasceram já com a missão 
de entregarem ao cliente 
aquilo que eles procuram. Já 
nasceram para resolver pro-
blemas existentes e, por isso, 
crescem velozmente. Que o 
digam Netfl ix, Uber, Airbnb... 
Algumas dessas empresas são 
tão inovadoras que fi ca difícil 
até serem enquadradas em 
leis e regulamentações. Temos 
ainda o caso de empresas que 
conseguiram mudanças enor-
mes comercializando pratica-
mente os mesmos produtos e 
serviços. 

É o caso da Hering, por 
exemplo, que era conhecida 
pelos produtos básicos e sem 
muito glamour e acabou se 
tornando uma empresa ver-
dadeiramente de moda, com 
crescimento sólido e que tor-
nou sua marca muito mais forte 
e valiosa. A Alpargatas com a 
famosa Havaianas também é 
um nítido exemplo de como 
transformar um produto de 
pouco apelo em um fenômeno 
mundial. 

Muitas companhias vêm 
trabalhando fortemente algo 
intangível: a sua marca. 

Tanto para poderem cobrar 

mais por seus produtos e ser-
viços quanto para poderem 
lançar produtos que não fazem 
parte do seu portfolio, mas que 
fazem sucesso, pois trazem a 
credibilidade da marca mãe. 
No entanto, não há um sinal 
que avise quando as empre-
sas precisam inovar. Depende 
unicamente da percepção dos 
gestores e de como eles inter-
pretam as informações que 
estão disponíveis. Além disso, 
é sempre incômodo efetuar 
mudanças, parar de fazer algo 
que já se está habituado e se 
lançar ao desconhecido. 

Para ter sucesso nessa mu-
dança de atuação, é preciso 
haver sincronia de toda a em-
presa para que essa mudança 
de cultura, esse movimento 
em conjunto em todas as 
esferas ganhe adesão e apoio 
de todos. O momento certo 
para se fazer essa mudança 
de atuação deve ser o quanto 
antes possível identifi que-se as 
oportunidades ou as ameaças. 
Quanto antes a companhia 
identifi car uma oportunidade 
de mercado, melhor será seu 
aproveitamento. Da mesma 
maneira, quanto antes identi-
fi car uma ameaça, mais tempo 
terá para lidar com ela. 

Tão importante quanto em 
que momento a empresa deve 
mudar é realmente cumprir a 
estratégia. Seguir fi elmente 
seus planos, uma vez que pode 
ser muito tentador voltar atrás 
e continuar fazendo o que se 
fazia antes, seja devido a uma 
melhora do mercado, seja pelas 
difi culdades encontradas no 
meio do caminho. Portanto, 
os empresários devem sempre 
equilibrar suas decisões entre 
operacionais e estratégicas. 

Decisões de curto e longo 
prazo, mas sempre lembrando-
se de que as empresas são 
entidades vivas, pulsantes e, 
cada vez mais, dinâmicas. 
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A - Vagas de Emprego 
A Loggi, plataforma digital de entregas expressas, anuncia sua busca 
por mais de 30 novos talentos para seus times de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Na área ligada à experiência do cliente, há vagas para 
analista, monitor e coordenador, enquanto a área comercial conta 
com 6 vagas distribuídas entre executivos de conta, consultores de 
novos negócios e desenvolvedor de Sales Force. O setor de produ-
tos, por sua vez, possui a maior oferta, contabilizando 18 vagas para 
desenvolvedores de diversos níveis. Há ainda vagas para gerente 
fi nanceiro, secretária bilíngue etc. Na sede da Loggi em Alphaville, 
Barueri (SP), mais de 200 funcionários ocupam dois amplos andares 
com ambiente descontraído Para saber mais, acesse (www.loggi.com) 
na seção Trabalhe Conosco.

B - Meia Maratona 
Os atletas que percorrem longas distâncias já podem se preparar! Estão 
abertas as inscrições para a 7ª Meia Maratona Pague Menos Campinas, 
que acontece no dia 11 de junho. Com largada às 7h00, na Av. Francisco 
Glicério, no centro da cidade, a prova novamente traz as modalidades 
10K, para quem já treina distâncias curtas e médias, e 21K para quem já 
treina e está preparado para encarar uma meia maratona. A premiação 
promete agradar os corredores que disputam os primeiros lugares do 
pódio. A expectativa dos organizadores é de atrair 3 mil participantes. 
O kit atleta contempla camiseta, chip de cronometragem e brindes dos 
patrocinadores. Inscrições podem ser feitas através do site (www.noblu.
com.br). Informações: tel. (19) 3295-8981.

C - Indicação Remunerada
A Smartia, primeira empresa do ramo de seguros com site de cotação 
e pioneira em vendas de seguros via web, acaba de fi rmar parceria 
com o aplicativo de indicação remunerada Mobdiq. A partir de agora, 
basta baixar o aplicativo, escolher o seguro e receber pelas indicações 
transformadas em negócios. A Smartia é a única corretora de seguros 
presente no Mobdiq, primeiro aplicativo que oferece recompensas 
em dinheiro aos usuários em uma ação extremamente inovadora. 
A Smartia  atende a seis mil consumidores em todo o país e conta, 
atualmente, com uma carteira composta por seguros para automóveis 
(90%), residenciais (5%) e de vida (5%) e, em 2017, vai aumentar a 
atuação em seguros residenciais, mobile, fi ança e viagem. Saiba mais 
em (www.smartia.com.br).

D - Juniores de Geotecnologia 
Está confi rmado o Encontro de Empresas Juniores de Geo como parte da 
programação dos eventos MundoGEO#Connect e DroneShow 2017, que vão 
acontecer de 9 a 11 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca. Com o 
intuito de fortalecer redes, criar espaços de diálogo e criatividade, bem como 
proporcionar a interação entre as Empresas Juniores nacionais com StartUps, 
investidores, empresas e órgãos públicos, além de muitos outros profi ssionais 
da área de Geo e Drones, foi criado este espaço para conversas, divulgação 
e troca de ideias. As seguintes empresas já estão confi rmadas no Encontro 
de Empresas Jr de Geo: Geoplan – Unesp; ProGEO Consultoria Jr – UFPR; 
EJECart – UFCT Unesp; e Terrae Jr – Unicamp. As EJs poderão divulgar seus 
trabalhos e projetos. Inscrições pelo email (marketing@mundogeo.com).

E - Emagrecimento Consciente
Entre os dias 5 e 7 de maio, acontece o congresso “Por um Mundo Mais 
Leve”, o maior evento voltado para profi ssionais que trabalham com 
emagrecimento do Brasil, reunirá profi ssionais de diversas áreas com a 
intenção de proporcionar o debate, somar conhecimentos e aumentar o 
alcance da luta contra a obesidade no mundo. Entre os palestrantes, a 
nutricionista Gladia Bernardi, as neurocientistas Carla Tieppo e Rafaela 
Generoso e Bruno Pinheiro, especialista em marketing digital. O evento está 
vinculado ao Instituto Health Coaching, uma escola pioneira e referência 
em coaching de emagrecimento e interessa a médicos, nutricionistas, 
psicólogos, terapeutas, consultores independentes e educadores físicos. 
Outras informações no site: (http://porummundomaisleve.com.br/). 

F - Pacientes Voluntários
O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP dispõe de 200 vagas para tratamento de pacientes 
voluntários em diversos grupos e projetos de pesquisa. Os tratamentos 
são gratuitos, inclusive medicações, exames laboratoriais e de imagem, 
de acordo com os serviços oferecidos. Entre eles: Crianças pré-escolares 
com medos noturnos; Depressão; Autismo; TOC; Esquizofrenia; TDAH; 
Gestantes e pós parto; Jogo patológico; Anorexia; Compulsão alimentar, 
e outros. O instituto está localizado na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
785, próximo ao Metrô Clínicas.

G - Trainee Corporativo
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, abre vagas 
para o programa de trainee corporativo 2017 para trabalhar na sede 

da companhia em São Paulo. O programa é voltado para profi ssionais 
recém-formados (conclusão entre dez/2014 e dez/2016) nos cursos de 
administração, engenharias, economia, marketing e relações internacio-
nais. Além disso, os interessados devem ter perfi l de negócios, liderança, 
habilidade analítica e foco em resultados. Os aprovados passarão por 
diversas experiências, que vão desde a tradicional vivência em loja a 
um coach para suporte no desenvolvimento das competências. Para 
participar do programa, os candidatos devem se inscrever no portal: 
(http://www.veredarh.com.br/).

H - Parque da Ferrari
Amanhã (7), abrem-se os portões do primeiro parque temático da Ferrari, 
localizado a apenas uma hora ao sul de Barcelona, que terá o acelerador 
vertical mais alto e mais rápido da Europa. O PortAventura World  espera 
atrair mais de 5 milhões de visitantes graças à adição do Ferrari Land. 
As atrações no local de 70.000 mil m² incluem réplicas do Coliseu de 
Roma e campanário de São Marcos em Veneza. O parque vai oferecer 
atividades cheias de adrenalina para encantar tanto as famílias quanto 
os entusiastas da Ferrari de qualquer idade. Outras facilidades incluem 
uma pista de corrida, o Elevador de 55 metros de altura, simuladores 
de F1 e a oportunidade de viver a experiência de realizar um pit stop. 
Confi rme em (www.portaventuraworld.com).

I - Modelo de Franquia Light 
A Light Food Way, rede de franquias de alimentação saudável e light, 
tem um modelo de negócio ideal para quem gosta de ter horário fl exí-
vel: a Franquia Light. A modalidade permite que o franqueado seja um 
distribuidor de pratos congelados e sucos detox, sem a necessidade de 
um ponto comercial. O investimento total é de R$ 20 mil, com prazo 
de retorno de 10 meses. A empresa oferece delivery de refeições com 
um cardápio variado de mais de 50 pratos de comida balanceada, 
hipocalórica ou hipossódica. O consumidor pode optar por refeições 
completas (café da manhã, colação, almoço, café da tarde, jantar e 
ceia) ou simplesmente um almoço light. Mais informações: (http://
lightfoodway.com.br/site/). 

J - Regularização Tributária 
Na terça-feira (11), o chefe de equipe na Divisão de Arrecadação da 
Superintendência da Receita, Paulo Eduardo Armiliato, estará no Sin-
dicato dos Contabilistas para explicar o “Programa de Regularização 
Tributária – PRT: Adesão na Receita Federal”. A atividade é totalmente 
gratuita e terá início às 19h00 na sede da Entidade, na Praça Ramos de 
Azevedo, nº 202. Paulo Eduardo detalhará aos contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, os débitos administrados pela Receita e vencidos 
até 30 de novembro de 2016,  e esclarecerá as dúvidas sobre o Pro-
grama de Regularização Tributária, explicando a forma de adesão aos 
débitos administrados pelo órgão. Inscrição no site (www.sindcont-sp.
org.br). Para se inscrever, basta acessar o site do Sindcont-SP (www.
sindcont-sp.org.br). 

A - Vagas de Emprego 
A Loggi, plataforma digital de entregas expressas, anuncia sua busca 

D - Juniores de Geotecnologia
Está confi rmado o Encontro de Empresas Juniores de Geo como parte da

Em todo o país, o Índice 
de Preços ao Consumidor - 
Classe 1 (IPC-C1), que mede 
a infl ação para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos, 
fi cou em 0,56% em março. A 
taxa é superior ao 0,07% de 
fevereiro. Segundo a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
o IPC-C1 acumula taxas de 
1,18% no ano e 4,24% em 12 
meses. 

A taxa do IPC-C1 em mar-
ço fi cou abaixo do Índice de 
Preços ao Consumidor – Brasil 
(IPC-BR), que mede a infl ação 
para todas as faixas de renda 
e que fi cou em 0,47% naquele 
mês. No acumulado de 12 
meses, no entanto, a taxa do 
IPC-C1 fi cou abaixo dos 4,55% 
do IPC-BR.

O avanço do IPC-C1 entre 
fevereiro e março foi impul-
sionado por acréscimos nas 
taxas de cinco das oito classes 
de despesa que compõem o 
índice, com destaque para 

Alimentos fi caram mais caros passando de uma defl ação de 

0,45% para uma infl ação de 0,60.

Pedidos de 
falência caem 
9,9% no 1º 
trimestre

Os pedidos de falência caíram 
9,9% no acumulado trimestral 
em relação ao mesmo período 
de 2016, segundo dados com 
abrangência nacional da Boa 
Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito). Man-
tida a base de comparação, as 
falências decretadas subiram 
7,6%, enquanto para os pedi-
dos de recuperação judicial e 
recuperações judiciais deferi-
das houve quedas de 15,2% e 
10,2%, respectivamente.  

Seguindo a tendência espe-
rada pela Boa Vista SCPC, os 
indicadores seguiram desace-
lerando quando observados 
pelos valores acumulados em 
12 meses. Passado o período 
de intensa retração da atividade 
econômica, redução do consu-
mo, restrição e encarecimento 
do crédito, entre outros fatores, 
as empresas passam agora a 
esboçar sinais mais sólidos 
dos indicadores de solvência, 
fato que deverá continuar, caso 
confi rmado o cenário econômi-
co mais benigno esperado pelo 
mercado.

As pequenas empresas re-
presentaram cerca de 88% dos 
pedidos de falências e 92% das 
falências decretadas. Tanto 
nos pedidos de recuperação 
judicial como nas recuperações 
judiciais deferidas, as pequenas 
empresas também corres-
pondem ao maior percentual, 
ambas com 93% da totalidade 
de casos (BV/SCPC).

O score, disponível no site 
(www.serasascore.com.
br), vai de 0 a 1.000 

pontos. Cada usuário é pon-
tuado de acordo com a análise 
de uma série de fatores, como 
pagamentos de contas em dia, 
histórico de dívidas negativa-
das, relacionamento fi nanceiro 
com empresas e dados cadas-
trais atualizados. 

Quanto mais alto o score, 
maiores são as chances de o 
cidadão honrar compromissos 
fi nanceiros nos próximos 12 
meses e ter acesso facilitado 
ao mercado de crédito. As em-
presas podem usar a pontuação 
como uma informação adicional 
para a tomada de decisão no 

O score é uma ferramenta já disseminada nas maiores 

economias do mundo.

Movimento do comércio paulistano fi cou pratica-
mente estável frente a março de 2016, com leve recuo 
de 0,3%; primeiro trimestre de 2017 registrou queda 
de 3,8%, desempenho melhor do que em janeiro 
(-5%) e fevereiro (-6,6%). O Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta 
que, em março, o movimento de vendas do varejo 
paulistano fi cou praticamente estável frente a março 
de 2016, com leve recuo de 0,3%. 

Já no primeiro trimestre, o comércio da cidade 
registrou queda de 3,8% em relação a igual período 
do ano passado. Os números se referem à média dos 
dois sistemas (à vista e a prazo). Os desempenhos 
de março e do trimestre foram benefi ciados pelo dia 

útil a mais em relação a 2016 e pela base fraca de 
comparação, visto que as quedas foram de 14,5% 
e de 14,1% nos dois períodos, respectivamente, no 
ano passado. 

“Os dados refl etem o andamento do varejo, que vem 
registrando retrações cada vez menores. O setor está 
se recuperando. Menos rapidamente do que gostarí-
amos, mas está se recuperando”, diz Emílio Alfi eri, 
economista da ACSP. Em janeiro e fevereiro, as quedas 
médias foram de 5% e de 6,6%, respectivamente.  
“Embora seja clara a tendência de estabilização e alta 
do varejo – em especial por causa dos cortes na taxa de 
juros –, não signifi ca que deixaremos de ver números 
negativos no curto prazo”, pondera Alfi eri.
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Serasa lança score de crédito 
gratuito para o consumidor

Os brasileiros já podem conhecer gratuitamente seu Serasa Score, pontuação que resulta do 
relacionamento do consumidor com o mercado

no mercado para a análise de 
risco de crédito. As empresas 
podem utilizar outros que são 
desenvolvidos de acordo com 
as suas necessidades. O sco-
re para o consumidor é uma 
ferramenta já disseminada nas 
maiores economias do mundo. 
“O ideal é que o consumidor 
trate o score da mesma forma 
como trata o seu histórico 
profi ssional, onde os últimos 
cargos ocupados pelo profi ssio-
nal pesam mais na avaliação do 
empregador. No Serasa Score, 
quanto mais tempo você tiver 
sem negativação, melhor sua 
pontuação”, enfatiza José Luiz 
Rossi, presidente da Serasa 
Experian.

momento de concessão de 
fi nanciamentos, além de suas 
próprias informações para com-

por sua política de crédito. 
O Serasa Score é um dos 

modelos estatísticos existentes 

Infl ação para famílias com renda 
até 2,5 salários é de 4,24% 

alimentação, que passou de 
uma defl ação (queda de preços) 
de 0,45% para uma infl ação de 
0,60%, e para habitação, cuja 
taxa cresceu de 0,27% para 
1,22%.

Também tiveram alta na 
taxa do IPC-C1, as classes de 
despesa saúde e cuidados pes-
soais (de 0,32% para 0,61%), 

vestuário (de -0,37% para 
0,11%) e despesas diversas 
(de 0,36% para 1,01%). Três 
classes de despesa tiveram 
queda na taxa: transportes 
(de 0,72% para -0,15%), co-
municação (de -0,02% para 
-1,53%) e educação, leitura 
e recreação (de 0,67% para 
-0,19%) (ABr).

Vendas do varejo fi cam estáveis em março


