
Como profi ssional de 

tecnologia especializado 

no e-commerce, um dos 

grandes problemas com 

o qual me deparo dia-

riamente é o preconceito 

que a grande maioria 

dos consumidores tem 

com relação ao e-mail 

marketing

São aquelas mensagens 
normalmente enviadas 
por empresas dos mais 

variados segmentos, que eu, 
você e todo mundo que tem 
um endereço de e-mail normal-
mente recebemos. Se você for 
usuário recorrente da internet, 
fi zer compras online e cadas-
tros em sites diversos para ter 
acesso a informações, então, a 
quantidade de mensagens na 
sua caixa de entrada tende a 
ser cada vez maior. Infelizmen-
te, é por conta do uso indiscri-
minado dessa ferramenta tão 
poderosa que muitas pessoas 
acabam confi gurando a caixa 
de entrada e direcionando esse 
tipo de comunicação direto 
para uma caixa nomeada como 
spam.

Porém, o e-mail marketing 
é uma ferramenta muito po-
derosa, especialmente quando 
usada de maneira inteligente 
e sem excessos. A grande 
verdade é que adotando boas 
práticas é possível fazer dela 
uma verdadeira ferramenta 
de relacionamento com o con-
sumidor e chegar a resultados 
impensáveis.

Uma prática muito comum 
é, literalmente, bombardear 
os endereços de e-mail com 
ofertas. Okay, muitas pessoas 
gostam de descontos e de 
comparar preços, mas receber 
mensagens com o mesmo teor 
inúmeras vezes durante o dia 
pode não surtir o efeito deseja-
do. Como proceder, então?

Na verdade, antes de tomar 
qualquer atitude, você precisa 
defi nir quem é o seu público. 
Supondo que você tenha uma 
loja especializada em móveis 
para quartos de bebês, você 
provavelmente não vai direcio-
nar suas campanhas de e-mail 
marketing para homens de 50 
anos de idade. Vai, provavel-
mente, trabalhar com o público 
feminino, na faixa etária entre 
18 e 45 anos – talvez estenden-
do um pouco mais, para os 50 
ou 60 anos, pensando nas avós. 
É possível, também, que você 
trace uma margem de acordo 
com os valores dos móveis que 
você comercializa e também 
com o raio de entrega que você 
pode atingir.

Vamos supor que você possa 
trabalhar com o Brasil inteiro. 
Também vai precisar pensar no 
tipo de material que vai usar na 
confecção dos seus produtos, 
no transporte, no tempo de 
entrega, no que é costume em 
cada região e, principalmente, 
nos nomes que cada móvel tem 
em determinado estado a fi m 
de adequar a linguagem da 
comunicação.

Definido o público, você 

passa a se preocupar com a 
interface visual do seu e-mail 
marketing. Provavelmente, um 
especialista saberá lhe orientar 
quanto ao posicionamento da 
logomarca, onde inserir os 
produtos, preços, botões de 
“confi ra aqui”, etc. Dependen-
do do público com o qual você 
se comunica, seu e-mail marke-
ting será bem trabalhado com 
cores e informações ou então 
será mais “clean”, com uma 
roupagem que ressalte bem 
as qualidades e atributos das 
peças que você comercializa.

Além de tudo isso, existe 
outro ponto de grande impor-
tância e que deve ser pensado. 
Será que você deve enviar 
mensagens diárias aos seus 
clientes e potenciais consu-
midores informando sobre os 
produtos da sua loja? Será que 
deve fazer intervalos relaciona-
dos a esses envios? Será que 
os e-mails marketing só valem 
para comunicar sobre ações 
promocionais? Ou será que 
eu posso criar uma relação de 
proximidade com o meu cliente 
ao oferecer, por exemplo, dicas 
de decoração?

Será que não é delicado 
enviar uma mensagem de fe-
licitações no dia do aniversário 
do meu cliente, desejando um 
excelente ano e oferecendo um 
cupom de descontos bem baca-
na válido para aquele dia? Ou, 
de repente, mostrar a ele que 
aquele produto pelo qual ele 
se interessou, mas acabou não 
comprando naquele momento, 
pode ser dele, porque pode ser 
parcelado em diversas vezes ou 
porque pode ter um desconto 
especial caso ele volte à loja 
virtual da sua marca?

Percebe como as possibili-
dade de uso do e-mail marke-
ting vão muito além do que o 
simples bombardeio das caixas 
de entrada dos seus clientes 
ou potenciais clientes? Fazer 
bom uso do e-mail marketing 
vai muito além do que simples-
mente selecionar um produto 
e informar que ele está com 
desconto. É levar conteúdo e 
possibilidades ao consumidor. 
Oferecer a ele a possibilidade 
de se sentir compreendido 
pela empresa e mais do que 
simplesmente um sifrão.

Fazendo o uso correto e 
consciente dessa ferramenta 
que está em suas mãos você 
só tem a ganhar. Vai elevar 
o ticket médio das vendas 
da sua empresa, aumentar o 
faturamento mensal, rever-
ter o índice de carrinhos de 
compras abandonados no seu 
e-commerce. Mas, além de 
tudo isso – e principalmente 
- vai levar aos seus clientes e 
a todas as pessoas que fazem 
parte do círculo de amizade e 
proximidade deles, a imagem 
de uma empresa que sabe se 
relacionar e que se preocupa 
com o consumidor. Algo válido 
e extremamente importante 
nos dias de hoje. Pense nisso!

(*) - É especialista em tecnologia 
e e-commerce, sócio-fundador da 
Enviou, plataforma especializada 

em e-mail marketing e recuperação 
de carrinhos abandonados no 

e-commerce.

Você sabe fazer
uso adequado do
e-mail marketing?

Felipe Rodrigues (*)
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De acordo com Thaís Moron Machado, pesquisadora da 
Unidade Laboratorial de Referência em Tecnologia do 
Pescado do IP, a escolha do local onde será comprado o 

pescado é muito importante: o ambiente deve ser limpo e agra-
dável. Peixe de qualidade tem odor fresco/marinho, cheiro ruim 
é sinal que já teve início o processo de deterioração. 

O peixe pode ser oferecido à população na forma fresco (acon-
dicionado em gelo) e na forma congelada. Na forma fresco, o 
pescado exposto deve estar envolto em gelo, para evitar sua 
deterioração. Os olhos do peixe fresco devem ser brilhantes e 
não devem estar fundos. Além disso, as guelras precisam estar 
avermelhadas, brilhantes e sem a presença de muco. 

As escamas são outro indicativo importante na hora da esco-
lha, pois precisam estar brilhantes e fi rmes. O pescado também 
não deve apresentar manchas e perfurações, e sua carne deve 
estar fi rme. “Quando o consumidor está escolhendo o produto, 
deve pedir para o atendente uma luva descartável, assim poderá 
manusear o pescado sem o risco de contaminá-lo, e constatar 
se a carne do peixe está adequada ou não. Se o pescado estiver 
com a carne amolecida, olhos opacos, cheiro forte, escolha outro 
produto”, recomenda Thaís. 

Na hora de embrulhar o produto, o vendedor precisa utilizar 
papel branco ou plásticos específi cos para alimentos e não deve 
manusear o pescado ao mesmo tempo em que mexe com o di-
nheiro. “Houve o tempo em que era muito comum as peixarias 
embalarem o peixe em folhas de jornal. Nunca aceite o pescado 
nessas condições, pois o jornal pode ser uma fonte de contami-
nação para o alimento”, alerta a pesquisadora. 

Na forma de pescado congelado, é importante observar a data 
de validade e a temperatura de armazenamento indicada no 
rótulo dos produtos que são vendidos embalados. “O ideal para 

Aprenda como escolher 
e armazenar peixes

na Semana Santa
Tradicionalmente, a Semana Santa é o período do ano em que o consumo de pescado tem um 
aumento signifi cativo no Brasil. E para que você saboreie um bom peixe durante o feriado da Páscoa, a 
Secretaria de Agricultura do Estado, por meio do Instituto de Pesca (IP), preparou algumas dicas para a 
hora da compra, armazenamento e preparação do produto

o armazenamento do pescado é que a temperatura do freezer/
congelador esteja em -18°C”, indica a pesquisadora. Outra dica é 
evitar a compra de embalagens com presença de cristais de gelo 
em contato com o produto: isso indica que a embalagem sofreu 
com alterações de temperatura durante seu armazenamento. 

Como armazenar o pescado em casa 
Depois de comprar o peixe fresco, o consumidor deve fi car 

atento ao armazenar o produto em casa. Thaís Moron Machado 
explica que antes de guardar o peixe o ideal é que sejam retiradas 
suas vísceras. Esse procedimento evita que o peixe estrague mais 
rápido. Feito isso, o próximo passo é escolher a melhor forma de 
armazenamento. Se o pescado fresco for consumido em até dois 
dias após a compra, o mesmo pode ser armazenado no refrige-
rador com temperatura entre 4°C e 5°C. Períodos superiores a 
dois dias recomenda-se que o peixe seja armazenado em freezer. 
O peixe esviscerado e congelado pode ser mantido por até um 
mês no freezer doméstico. 

No caso de o consumidor adquirir o pescado congelado, por 
este ter sido submetido a técnicas de congelamento rápido na 
indústria, há um prazo de validade maior, de 6 a 12 meses no 
freezer doméstico. Para ser preparado, o ideal é que o desconge-
lamento ocorra dentro da geladeira, em temperaturas próximas 
a 0°C”, explica Thaís. “Quando o peixe descongelado é retirado 
da geladeira, o indicado é que ele seja preparado e consumido 
imediatamente. Importante salientar que uma vez descongelado, 
o pescado não deve ser recongelado para não sofrer queima pelo 
frio e perder nutrientes”, fi naliza. Outras informações em (www.
codeagro.agricultura.sp.gov.br).
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Senhores Acionistas, Cumprindo às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12/2016, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa
para o exercício findo nesta data. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.                              A Diretoria

Agroeldorado Agricultura e Pecuária Ltda
CNPJ 23.372.927/0001-58

Relatório da Diretoria – Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro – (Em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial

Diretoria Executiva
José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente
Gilberto Flávio Souza Sulzbacher - Diretor

Lincoln Nagatsugu Matsunaga - Contador - CRC 1SP 120.068/O-0

As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores, 
encontram-se em sua íntegra à disposição na sede da empresa

Passivo e Patrimônio Líquido Notas      2016      2015
Circulante  3.249 2.664
Fornecedores 3j 1.392 976
Adiantamentos de clientes  284 23
Salários e Encargos a Pagar  477 515
Contas a Pagar  503 661
Impostos a Recolher  593 489
Não-Circulante  69.161 75.453
Financiamento e Parcelamento  459 751
Subvenção da controladora para investimentos  12.856 18.856
IRPJ e CSLL Diferidos 3m 55.846 55.846
Patrimônio Líquido  195.309 168.646
Capital 8 11.785 11.785
Reserva de Capital  1 1
Reserva de Lucros  35.643 22.821
Reserva de Reavaliação  30 30
Ajuste de Avaliação Patrimonial 3 o”1”, 8 147.850 134.009
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  267.719 246.763

Ativo Notas     2016      2015 
Circulante  47.391 37.355
Caixa e Equivalentes de Caixa 3b, 4 13.765 14.939
Duplicatas a Receber 3c 1.410 1.392
Adiantamentos 3f 1.442 583
Estoques 3d e 5 30.619 20.286
Impostos a Recuperar  123 116
Outros Créditos  8 -
Despesas Exercício Seguinte  24 39
Não-Circulante  218.526 207.821
Depósitos judiciais  1.250 1.218
Créditos com a controladora  552 369

    1.802 1.587
Investimentos   36 36
Imobilizado 3g, 6 218.444 207.736
Intangível 3g, 6 46 49
Total do Ativo  267.719 246.763

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
                     Reserva Lucros        Ajuste de
    Capital Reservas  Retenção Reservas de Lucros Avaliação Patrimônio
     Social      Capital        Legal     de Lucros Reavaliação Acumulados Patrimonial Líquido Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  - - - - - - - -
Saldo inicial por conta de cisão da S/A Agro Industrial 11.785 1 1.016 17.296 30 2.064 125.943 158.135
Lucro Líquido do período (ago a dez/2015) - - - - - 2.445 - 2.445
Mudança nos Ativos Biológicos - - - - - - 8.066 8.066
Transferências para Reservas de Lucros - -  (1.016) 5.525 - (4.509) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 11.785 1 - 22.821 30 - 134.009 168.646
Lucro Líquido do exercício - - - - - 12.822 - 12.822
Mudança nos Ativos Biológicos - - - - - - 13.841  13.841
Transferências para Reservas de Lucros - - - 12.822 - (12.822) - -
Saldos em 31 dezembro de 2016 11.785 1 - 35.643 30 - 147.850  195.309

Demonstração do Resultado Notas     2016      2015
      (de 31/08 a 31/12/15)
Receita Operacional Líquida 9 33.175 13.806
Custo das Vendas e Serviços  (10.671)  (6.395)
Lucro Bruto  22.504 7.411
Despesas Operacionais
Vendas  (999)  (862)
Administrativas  (7.320)  (3.363)

Demonstração do Fluxo de Caixa Notas    2016        2015
      (de 01/8 a
      31/12/15)
Lucro líquido do exercício:  12.822 2.445
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido
 oriundos das atividades operacionais:
Depreciações / Amortizações  6 1.446 604
Resultado das baixas do imobilizado 6 64  9
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes  (18) (235)
(Aumento) redução dos estoques  (7.637) (110)
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros  (859) 1.562
(Aumento) redução dos impostos a recuperar  (8) 78
(Aumento) redução de outras contas a receber  (8) (185)
(Aumento) redução de cauções e depósitos  (31) -
(Aumento) redução de despesas antecipadas  15 16
Aumento (redução) de fornecedores  416 373
Aumento (redução) de adiantamentos de clientes  261 (2.473)
Aumento (redução) de salários, encargos e contribuições  (38) (160)

Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher  104 437
Aumento (redução) de outros débitos  (6.159) 491
Caixa Líquido Proveniente/Utilizada nas
 Atividades Operacionais  370 2.852
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado 6 (1.069) (34)
Caixa Líquido Utilizado nas
 Atividades de Investimento  (1.069) (34)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução dos débitos com a controladora 7 - -
Aumento dos créditos com a controladora  (183) (175)
Empréstimos e Financiamentos  (292) (4.141)
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades de Financiamento  (475) (4.316)
Aumento (Redução) das Disponibilidades  (1.174) (1.498)
Saldo das Disponibilidades: No início do exercício  14.939 -
   No fim do exercício  13.765 1.498
Aumento (Redução) das Disponibilidades  (1.174) (1.498)
Tributárias  (215)  (207)
Resultado financeiro líquido  895  742
     (7.639)  (3.690)
Resultado antes dos Impostos  14.865 3.721
Provisão para Contribuição Social 3k (624)  (385)
Provisão para Imposto de Renda 3k (1.419)  (891)
Lucro Líquido do Exercício  12.822 2.445
Lucro por ação/Capital social  1.0880 0,2074

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ 61.288.874/0001-80

Relatório da Diretoria - Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
              Srs Acionistas, Cumprindo às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa, referentes ao exercício

findo em 31.12.2016. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.           A Diretoria.
Balanço Patrimonial

Ativo Notas     2016      2015
Circulante  4.449 4.449
Estoques 3d 4.449 4.449
Não-Circulante  15.017 15.017
Ativo Realizável a Longo Prazo
Investimentos avaliados ao custo 6 17 17
Imobilizado 3g, 5 15.000 15.000
Total do Ativo  19.466 19.466

Passivo e Patrimônio Líquido Notas     2016      2015
Não-Circulante  5.098 5.098
IRPJ e CSLL Diferidos 7 5.098  5.098
Patrimônio Líquido  14.368 14.368
Capital  4.472  4.472
Reserva de Reavaliação  4.411  4.441
Ajuste de Avaliação Patrimonial 3g, 5 5.485 5.485
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  19.466 19.466

Demonstração do Resultado Notas 2016     2015
Receita Operacional Líquida 3M - 19.462
Custo das Vendas e Serviços 3m - (12.833)
Lucro Bruto  - 6.629
Despesas Operacionais  - (3.457)
Vendas  - (395)
Administrativas  - (3.973)

Tributárias  - (17)
Resultado Financeiro Líquido  - 928
Resultado Antes dos Impostos  - 3.172
Provisão para Contribuição Social 3l - (331)
Provisão para Imposto de Renda 3l - (777)
Lucro Líquido do Exercício 3º - 2.064
Lucro por ação do capital social  - 0,1269

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
                 Reserva Lucros        Ajuste de
   Capital Reservas  Retenção Reservas de Lucros Avaliação Patrimônio
    Social      Capital  Legal     de Lucros Reavaliação Acumulados Patrimonial Líquido Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 16.257 1 1.016 17.296 4.441 – 132.365  171.376
TRansf. De Saldo por conta de Cisão  (11.785) (1) (1.016) (17.296) (30) (2.064) (125.943) (158.135)
Lucro Líquido do Período (01/01/15 a 31/07/15) - - - - - 2.064  -  2.064
Ajuste dos Ativos Biológicos - - - - - - (937)  (937)
Saldos em 31 dezembro de 2015 4.472 - - - 4.411 - 5.485 14.368
Saldos em 31 dezembro de 2016 4.472 - - - 4.411 - 5.485 14.368

Demonstração do Fluxo de Caixa
    Notas     2016      2015
Lucro líquido do exercício:  - 2.064
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido
oriundos das atividades operacionais:
Depreciações / Amortização 5 - 844
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes  -  347
(Aumento) redução dos estoques  -  6.969
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros   -  (1.116)
(Aumento) redução dos impostos a recuperar  - (35)
(Aumento) redução de outras contas a receber  - (6)
(Aumento) redução de despesas antecipadas  -  (23)
Aumento (redução) de fornecedores  - 167
Aumento (redução) de adiantamentos de clientes  -  2.131
Aumento (redução) de salários, encargos e contribuições  - 148
Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher  -  (350)
Caixa Líquido Proveniente/Utilizada nas
 Atividades Operacionais  - 11.140
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado 5 - (90)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento  - (90)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução dos débitos com a controladora  -  (4.500)
Aumento dos créditos com a controladora  -  (1)
Empréstimos e Financiamentos  - (10.591)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento  - (15.092)
Aumento (Redução) das Disponibilidades  - (4.042)
Saldo das Disponibilidades: No início do exercício  - 20.479
   No fim do período   - 16.437
Aumento (Redução) das Disponibilidades  -  (4.042)

Diretoria Executiva:    José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente Gilberto Flávio Souza Sulzbacher - Diretor

As Demonstrações Financeiras completas e Notas Explicativas encontram-se à disposição dos Srs. acionistas e interessados na sede da Companhia.

Lincoln Nagatsugu Matsunaga - Contador - CRC 1SP 120.068/O-0

Azul: capital externo 
deve ser analisada de 

forma sistêmica
São Paulo - O presidente da Azul, Antonoaldo Neves, afi rmou 

ontem (11), que a análise da abertura do setor aéreo brasileiro 
ao capital estrangeiro deve ser feita “de modo sistêmico, e não 
pontual”, levando em conta todas as variáveis que impactam 
o setor, e não só a disponibilidade de recursos. “Nos últimos 
18 meses, a Azul atraiu quase US$ 1 bilhão de capital. Não 
temos tido problemas (para atrair investimentos)”, disse 
Neves, após a cerimônia de início das negociação das ações 
da companhia na B3. 

Neves evitou fazer comentários a respeito da MP que bus-
ca regulamentar a questão, mas pontuou que as discussões 
devem ser abrangentes. “Como fi cam os acordos de céus 
abertos com outros países se a abertura for de 100%?”, ques-
tionou. Quanto às perspectivas para o setor aéreo brasileiro, 
o executivo limitou-se a dizer que é difícil especular sobre 
o futuro, e que o contexto atual de demanda doméstica no 
Brasil é difícil.

Ele ainda afi rmou que, dado esse cenário, a Azul tem bus-
cado inovar, com o estabelecimento de um HUB em Recife 
e a abertura de operações internacionais em 2014. “Estamos 
seguros que, nas condições atuais, a equação entre demanda 
e oferta para a Azul está equilibrada”, fi nalizou (AE).

O governo paulista vai passar a autuar 
veículos licenciados fora do estado que 
transitem 20 dias ou mais, por mês, na 
capital. Segundo a Secretaria da Fazenda, 
a medida está amparada na Lei nº 13.296, 
de 2008 que defi ne que o imposto é devido 
no local do domicílio ou da residência do 
proprietário do veículo. O objetivo da 
medida é fazer com que esses motoris-
tas transfi ram o licenciamento para São 
Paulo. 

Quem não fi zer a transferência terá 
que pagar pelo IPVA não recolhido pelo 

município de São Paulo nos últimos cinco 
anos, além de outras multas por simulação 
de domicílio fi scal. Segundo o governo do 
estado, os motoristas terão o período de 
licenciamento de 2017 para regularizar 
a situação do veículo. Depois disso, a 
Fazenda poderá autuar quem perma-
necer irregular. A fi scalização será feita 
a partir do cruzamento de informações 
do IPVA com o banco de dados do IPTU, 
informações do domicílio fi scal informa-
do à Receita e o sistema de câmeras de 
monitoramento.

“Após a checagem, a prefeitura enviará 
comunicado para os casos em que forem 
identifi cados indícios de irregularidade 
ou inconsistência, informando sobre o 
monitoramento e incentivando a regu-
larização com a transferência do IPVA”, 
disse em nota a Secretaria da Fazenda. 
Segundo o prefeito João Doria, a não 
regularização dos veículos pode repre-
sentar prejuízos de até R$ 250 milhões 
para os cofres públicos. Os recursos do 
IPVA são divididos pelas prefeituras e 
pelos estados (ABr).

Carros licenciados fora do estado poderão ser multados


