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Melhor apostar numa 
renda extra ou focar 
no próprio negócio?

A CNI (Confederação 

Nacional da Indústria) 

revela que o percentual 

de pessoas que buscaram 

complemento de renda 

passou de 25% em 2013, 

para 48% em 2015

Este dado permite con-
cluir que a crise po-
tencializa a busca pelo 

famoso “bico” ou renda extra. 
Outro dia um amigo, que é mo-
torista Uber, me ligou contando 
que um cliente dele havia lhe 
apresentado uma linha mascu-
lina de cosméticos e ofereceu 
pra ele começar a vender nas 
horas vagas. Queria saber mi-
nha opinião, se eu considerava 
uma boa ideia. A resposta certa 
pode ser: sim, não ou talvez. 

O cenário do segmento da 
beleza é animador. Se analisar-
mos os números do mercado 
de cosméticos no mundo será 
tentador, afi nal, o Brasil é o 
terceiro maior mercado de 
cosméticos do planeta. Quando 
o assunto é beleza masculina, 
o Brasil já é o segundo maior 
mercado do mundo, dobrou o 
faturamento nos últimos cinco 
anos e alguns especialistas 
acreditam que nos próximos 
anos deve ultrapassar os Es-
tados Unidos, atual campeão 
com um faturamento anual de 
US$ 46,4 bilhões.

Vamos analisar as respostas 
Sim, Não e Talvez:

- SIM: eu penso que, se o in-
divíduo estiver desempregado 
ou é um funcionário que possui 
uma ótima rede de contatos, 
vale a pena estudar detalhada-
mente a proposta, os valores, a 
possibilidade de renda extra e 
encarar, num curto ou médio 
prazo, a oportunidade de isso 
ser efetivamente o seu próprio 
negócio. A palavra-chave é: 
OPORTUNIDADE.

- NÃO: para quem tem o 
próprio negócio e o resultado 
está de médio a bom, não vale 
a pena e explico por que me 
baseando no princípio 80/20 
criado pelo economista italiano 
Vilfredo Pareto. Estudando o 
próprio negócio deve-se tam-
bém chegar à conclusão de que 
80% do faturamento atual está 
concentrado em 20% dos seus 
clientes.

A resposta deve ser: o que 
este empreendedor precisa ou 

pode fazer com o seu tempo ex-
tra para não perder estes 20% 
valiosos? E mais: o que pode 
criar para que estes clientes 
seletos e vitais não vão para a 
concorrência? E ainda, quais 
produtos e serviços adicionais 
pode oferecer a eles, afi nal, 
continuando na lei de Pareto, 
20% dos seus clientes estão 
aptos a comprar mais do que 
você já vende para ele. Mas 
você tem pensado e ofertado 
isso? 

Geralmente, os negócios 
levam tempo até atingir ma-
turidade, calma e persistência. 
Cuidado para não dispersar 
ou cair em caminhos que vão 
sugar o seu tempo e minar 
o seu recurso fi nanceiro. In-
vista tempo e dinheiro para 
agregar mais valor e aposte 
na sua diferenciação.  O em-
preendedor deve ter cuidado 
para não fi car dando tiro para 
vários lados e, sem perceber, 
acabar não colhendo ótimos 
resultados em nenhum deles. 
Atenção também às tentações 
de “bons” negócios, pois vários 
servirão para desfocar do que 
realmente lhe trará resultados 
expressivos. A palavra-chave 
é FOCO.

- TALVEZ: agora, se você 
é um empreendedor descon-
tente com a sua escolha ou 
que amarga maus resultados e 
pretende trocar de ramo, talvez 
essa oportunidade de atuar 
com o marketing multinível 
possa focar nessa atividade ou 
ainda ser uma boa opção para 
fazer uma transição. E, mais 
adiante, você pode decidir de 
forma mais assertiva se deve 
entrar de cabeça nesse ou em 
outro novo negócio. Estude 
minuciosamente o que cerca 
a atividade em questão, pois é 
preciso identifi car claramente 
os pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades. A 
palavra-chave é PESQUISA.

Portanto, a resposta certa ou 
a melhor opção vai depender 
de como você percebe a sua 
atividade atual e aonde quer 
chegar.

(*) - Palestrante motivacional, 
especialista em vendas com 

qualifi cação internacional, consultor 
e autor dos livros: A Divertida Arte 
de Vender; Motivação Nota 10; 21 

soluções para potencializar seu 
negócio; e Atendimento Mágico 
- Como Encantar e Surpreender 

Clientes, entre outros.
(www.erikpenna.com.br).

Erik Penna (*) 

A - Festa da Cerveja
A 8ª edição do Paulistânia Beerfest será realizada no próximo dia 12 
(sábado), na sede da importadora Bier & Wein (Av. Engº Eusébio Ste-
vaux, 1469 - Bairro Jurubatuba). Estarão disponíveis diversos rótulos do 
potfólio Bier & Wein para venda em preços especiais, como Erdinger, HB, 
Warsteiner, entre outras. A gastronomia fi cará por conta dos foodtrucks 
e haverá outras atrações como música ao vivo, espaço kids, brassagem 
ao vivo e o famoso desafi o do copo de 3 litros. No evento, lançamento 
ofi cial da nova linha Paulistânia Craft, que homenageia a história do 
Brasil. Serão 3 rótulos exclusivos: Paulistânia Pátio do Colégio - Bel-
gian Tripel; Paulistânia Caminho das Índias - Session IPA; e Paulistânia 
Ipiranga - Strong Wood Red Lager. Para participar realize pré-cadastro 
no site: (http://www.paulistania.com.br/beerfest.html).

B - Ofi cinas de Leitura 
Incentivar a prática da leitura para as crianças, ensinar adolescentes 
e adultos a planejarem sua vida fi nanceira, e promover a refl exão dos 
jovens sobre a infl uência do ensino na renda e na empregabilidade fu-
tura. Estes são, entre outrras atividades, os objetivos da 1ª Semana de 
Ação Voluntária Global que a Fundação Itaú Social, uma das instituições 
responsáveis pela coordenação das atividades voluntárias, realiza até 
o próximo dia 12, no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. O 
evento envolve mais de 2.600 participantes e benefi cia diretamente 
cerca de 5.700 crianças, adolescentes e familiares nos cinco países. Mais 
informações: (https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-
br/programas/mobilizacao-social/voluntarios-itau-unibanco).

C - Sequestro de Dados
Em sua terceira edição, o Mind The Sec, o maior e mais qualifi cado 
evento de Segurança da Informação do Brasil, reunirá no Grand Hyatt, 
nos dias 12 e 13 de setembro, gestores das principais empresas priva-
das e públicas do país, membros do Comando de Defesa Cibernética 
do Exército e os principais especialistas em cibercrime e segurança da 
informação do mundo para debater tendências e discutir os desafi os do 
segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário mundial. Presença 
do icônico autor do bestseller “Hackers Expostos”, Stuart McClure, e 
Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky Lab. Mais informações: (www.
mindthesec.com.br).

D - Encontro de Projetistas
Conforto e efi ciência são essenciais quando se fala em climatização de 
ar, sobretudo em ambientes de hospedagem. É por isso que o ar condi-
cionado dentro dos hotéis é o tema central do XVII Encontro Nacional 
de Projetistas, que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro, no Expo São 
Paulo. O evento, que reunirá diversos palestrantes, ocorrerá dentro 
da Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento.  As palestras contam com representantes dos principais 
players do mercado que falarão sobre tecnologias e inovações no setor 
hoteleiro referentes a climatização. Informações e inscrições estão 
disponíveis no link: (https://www.sympla.com
.br/xvii-encontro-nacional-de-projetistas-e-consultores-abra-
va__154487).

E - Cenário Político 
Até quando vai a crise? Quais as perspectivas para o ano que vem? Estas 
e outras questões serão discutidas na palestra “O Cenário da Crise Polí-
tica e as Eleições de 2018”, com Ibsen Costa Manso, um dos principais 
analistas políticos do Brasil. O palestrante já foi editor de política da 
TV Bandeirantes, SBT e TV Globo, editor-executivo do Grupo Estado e 
chefe de redação de O Estado de S. Paulo em Brasília. Ocupou também o 
cargo de chefe de produção nacional da TV Globo em Brasília e dirigiu a 
Globonews. O evento acontece no próximo dia 15 (terça-feira),  a partir 
das 19h00, no auditório da Ancord (Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar). 
A palestra será gratuita e as vagas são limitadas. Confi rme participação 
em (eventos@ancord.org.br).

F - Torcedor da Lusa
No próximo dia 19 (sábado), no Auditório do Museu do Futebol (Estádio 
do Pacaembu), acontece a exibição do documentário “Rubro Verde Es-
petacular – Tri Fita Azul”, de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. O 
fi lme retrata as conquistas do clube nos anos 1950, quando conquistou 
a Tri Fita Azul, um título de honra concedido aos clubes de futebol que, 
após suas excursões internacionais, retornavam invictos ao Brasil. Em 
seguida, lembrando que a Portuguesa de Desportos completa 97 anos 
neste mês, e está em uma crítica situação, com a eliminação da série D 
do Campeonato Brasileiro, ocorre um debate sobre a atual situação do 
clube, relembrando sua história e conquistas. O evento é gratuito, não 
sendo necessária a inscrição prévia.

G - Prótese Dentária 
Entre os dias 26 e 28 de outubro, no Expo Center Norte, acontece o 15º 
Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária e Exposição 
Comercial. Com a organização da Associação de Técnicos em Prótese Den-
tária, entidade de classe mais representativa da América Latina, o evento 
deve reunir mais de 8 mil participantes. Destinado a técnicos em prótese 
dentária, estudantes, técnicos em saúde bucal, auxiliares e cirurgiões den-
tistas, o evento terá uma abrangente programação científi ca com a presença 
de palestrantes internacionais, mostra de Casos Clínicos, apresentação de 
equipamentos e materiais em uma Linha do Tempo da Prótese. As inscrições 
estão abertas em:  (www.tpdinteligente.com.br) ou  tel. (11) 3287-1933.

H - Desenvolvedor de Produto
A Shift, empresa especializada no desenvolvimento de softwares para 
medicina diagnóstica e preventiva, abre inscrições para processo seletivo 
de desenvolvedores high potential. Os selecionados irão participar do 
desenvolvimento de um produto de melhorias que, ao fi nal do projeto, 
será incorporado às soluções Shift. Os candidatos serão avaliados em um 
Challenge Day, de onde serão selecionados quatro candidatos que partici-
parão da próxima fase. Os candidatos devem ter até 2 anos de formação em 
TI, Ciência da Computação ou Desenvolvimento de Sistemas. Ter domínio 
em SQL e NoSQL, Java, JavaScript, Node ou Phynton, capacidade para 
atuar como Fullstack developer e inglês técnico obrigatório. Enviar currí-
culo para (recrutamento@shift.com.br) com o assunto “Challenge Shift”. 

I - Infraestrutura e Logística 
Luiz Fernando Furlan, chairman of the Board do LIDE – Grupo de Líde-
res Empresariais, informa a realização do 5º Fórum de Infraestrutura e 
Logística LIDE. Nesta edição, o tema principal será “Os Caminhos para o 
Desenvolvimento Acelerado” e contará com a participação dos ministros 
Maurício Quintella (Transportes, Portos e Aviação Civil) e Fernando Co-
elho (Minas e Energia). O evento reúne líderes empresariais dos setores 
da construção civil, logística e tecnologia, juntamente com autoridades 
públicas, para debater questões, diretrizes e soluções para as áreas de 
infraestrutura, mobilidade e logística no Brasil. O Fórum será realizado 
na quinta-feira (10), das 8h00 às 12h30, no Palácio Tangará, no Panamby. 

J - Indústria de Pagamento
Se o seu lance é programar, agende-se para participar do Agi#Tech, Ha-
ckathon promovido por meio de uma parceria entre as empresas Agillitas, 
Sensedia (www.sensedia.com) e Visa, que acontece nos próximos dias 26 
e 27, em Campinas. Na ocasião, os candidatos terão 24 horas seguidas para 
desenvolver soluções inovadoras e criativas que contribuam para fomentar 
o uso do #TeenCard Agillitas, um cartão mesada pré-pago específi co para 
a galera mais jovem. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 14, 
no site (www.agillitas.com.br/agitech). As equipes que apresentarem as 
soluções mais inovadoras receberão os prêmios de R$ 12 mil para o primeiro 
lugar, R$ 5 mil para o segundo colocado e R$ 3 mil para o terceiro lugar.
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25ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TRARÁ PALESTRANTES DE RENOME

os dias 9 e 11 de outubro de 2017, no Centro de Eventos Pro 
Magno, em São Paulo.

geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

Os convencionais terão a oportunidade de assistirem a 
palestras sobre “O Novo Relatório do Auditor Independente e 

Os efeitos da crise se destacam entre as justifi cativas.

O Indicador de Propensão 
ao Consumo apurado pelo 
SPC Brasil (Serviço de Prote-
ção ao Crédito) e pela CNDL 
(Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) revela 
que 53% dos brasileiros 
pretendem cortas gastos em 
agosto. Os efeitos da crise 
se destacam entre as justifi -
cativas: 19% mencionam os 
altos preços, 18% dizem que 
reduzirão as despesas por 
estarem desempregados, 14% 
por conta do endividamento e 
da situação fi nanceira difícil e 
9% a redução da renda. Esses 
entrevistados citam também o 
esforço constante de economi-
zar (24%) e a intenção de fazer 
reserva fi nanceira (11%).

Excluindo os itens de su-
permercado, os produtos que 
os consumidores planejam 
adquirir ao longo do mês de 
agosto são em sua maioria re-
médios (24%), roupas, calçados 
e acessórios (19%), recarga 
para celular pré-pago (19%) e 
perfumes e cosméticos (14%). 

O indicador revela que apenas 
17% dos consumidores brasilei-
ros estão com as contas no azul, 
ou seja, com sobra de recursos 
para consumir ou fazer investi-
mentos. A maior parte (38%) 
admite estar no zero a zero, sem 
sobra e nem falta de dinheiro, 
enquanto 38% encontram-se 
no vermelho e não conseguiram 
pagar todas as contas em julho, 
com a renda que possuem.

 “A proporção de consumido-
res com orçamento apertado 
mostra bem o impacto da crise 
sobre as fi nanças pessoais, em-
bora o estado da economia não 
seja o único fator a explicá-lo”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
“Há também a importante 
questão da falta de controle 
do orçamento. E, como não 
poderia ser diferente, a situação 
fi nanceira impacta o consumo, 
seja porque restringe o crédito 
ou porque leva o próprio con-
sumidor a rever seu padrão de 
consumo”, avalia (SPC/CNDL) 
(ABr).

Desta vez, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,40% para 3,45%. 
O percentual consta do boletim Focus, uma publicação 

divulgada no site do Banco Central (BC) todas as semanas, com 
números dos principais indicadores econômicos.

Para 2018, a projeção para o IPCA é mantida de 4,20% há três 
semanas consecutivas. Mesmo com o aumento na projeção para 
este ano e manutenção para 2018, as estimativas para a infl a-
ção permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de 
tolerância entre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o BC usa como 
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente 
em 9,25% ao ano. 

Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos preços porque os juros mais 
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Mercado eleva de 3,40%
para 3,45% projeção

da infl ação para este ano
O mercado fi nanceiro ajustou pela terceira semana seguida a projeção para a infl ação este ano, após o 
aumento da tributação sobre combustíveis

altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a infl ação.

A nova previsão do mercado fi nanceiro para a Selic ao fi nal 
de 2017 passou de 8% para 7,50% ao ano. Para o fi m de 2018, 
a expectativa também caiu, ao passar de 7,75% para 7,50% ao 
ano. A estimativa do mercado fi nanceiro para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país), foi mantida em 0,34% para este ano. Para 
2018, a projeção segue em 2% (ABr).

53% dos brasileiros 
pretendem diminuir 
gastos em agosto


