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A - E-commerce Brasileiro
A Black Friday é uma data já consolidada no e-commerce brasileiro, 
mas a fama de “Black Fraude” ainda persiste por conta dos aumentos 
repentinos de preços na véspera da promoção. É o que identifi ca o site 
Black Friday de Verdade, através de uma extensão para navegador que 
monitora e compara o preço de milhares produtos em dezenas de lojas 
virtuais. No total, 55.781 produtos foram analisados pelo recurso neste 
ano. Destes, 18% registraram um aumento de preço em relação ao va-
lor original nos 30 dias que antecederam a Black Friday. Entretanto, a 
prática fraudulenta da “metade do dobro” está em desuso: apenas 2% 
dos itens subiram mais do que 50% do valor inicial – em quase metade 
dos casos (49%) o preço cresceu apenas 10%. Saiba mais em: (www.
blackfridaydeverdade.com.br).

B - Projetos de TI
A Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial, abre 18 novas 
vagas para alocação de projetos de TI na sua base tecnológica em Novo 
Hamburgo (RS). As contratações fazem parte do planejamento estratégico 
de expansão da companhia, bem como da evolução da sua solução para 
clientes. Estão em processo de seleção profi ssionais que atuam no setor 
de Tecnologia da Informação (TI) para as funções de programadores 
de sistemas para as áreas Financeira, Comércio, Compras, Fiscal e PCP 
(10 vagas) e analistas de suporte para as equipes Fiscal, Suprimentos/
PCP, Infraestrutura e Financeira Contábil/RH (8 vagas). Enviar currículo 
para: (gp@cigam.com.br) ou se cadastrar no site (http://www.cigam.
com.br/trabalhe-conosco).

C - Aeroporto/Litoral
Nesse mês de dezembro, a Viação Cometa inaugurou uma nova linha 
com destino a Baixada Santista. A nova operação tem saídas diárias 
do aeroporto de Guarulhos para Santos, São Vicente e Praia Grande. 
O objetivo é oferecer aos clientes que tem como destino as praias do 
litoral sul de São Paulo e o porto de Santos para embarcar em cruzeiros 
uma facilidade de acesso. Os ônibus oferecidos para essa linha são os 
convencionais, com wi-fi  e banheiros. As saídas serão diárias, sendo que 
em dias de chegada de navios, haverá partidas do Porto de Santos com 
destino ao aeroporto de Guarulhos. A Viação Cometa também oferece 
uma linha saindo do aeroporto de Congonhas. Outras informações em: 
(www.viacaocometa.com.br). 

D - Saque pelo WhatsApp
O Banco do Brasil segue na vanguarda das soluções digitais com uso da 
inteligência artifi cial e, a partir de agora, permite que os clientes realizem 
saques por meio do WhatsApp, sem necessidade de cartão e senha para 
fi nalizar a operação. Para iniciar a operação, o cliente inicia uma conversa 
pelo aplicativo de mensagens com o número (61) 4004-0001, digitando 
“saque sem” ou “saque sem cartão”. O chatbot perguntará qual valor 
do saque e o cliente confi rma a operação digitando a senha do cartão. 
O valor máximo por operação é de R$ 300 por dia. Feito esse processo, 
basta se dirigir a um terminal de autoatendimento do BB com o código 
informado pelo assistente virtual.

E - Qualidade do Café 
A Klabin apresenta à indústria a melhor solução em embalagem para café 
especial, que oferece desempenho superior ao da embalagem tradicional 
de juta e similar ao da embalagem a vácuo, porém com investimento 
menor. O saco consegue manter a qualidade dos grãos de café duran-
te longos períodos de armazenamento. Passados 18 meses, os cafés 
especiais do tipo natural, acondicionados nas embalagens de papel de 
alta barreira desenvolvidas pela Companhia, atingiram o maior nível de 
pontuação na preservação das características originais dos grãos, acima 
de 82 pontos, enquanto as embalagens a vácuo fi caram em 81 e as de 
juta em 73 pontos, dentre a pontuação máxima de 100. Saiba mais em: 
(www.klabin.com.br).

F - Unidade Coronariana
Hoje (21), o Hospital São Camilo Pompeia inaugura a Unidade Coronariana 
com 11 leitos exclusivos para personalizar o atendimento aos pacientes 
adultos com doenças do coração. Localizado no Bloco 3, 4º andar, o novo 
espaço conta com mobiliário e instalações modernas como câmeras para 
monitoramento cardíaco e individualização do tratamento. A nova área 
visa aprimorar o atendimento e fl uxo de pacientes na cardiologia, es-
pecialidade estratégica para a Rede. Segundo o Cardiômetro, indicador 
do número de mortes por doenças cardiovasculares no país, criado pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2017, foram estimados mais de 
380 mil óbitos.

G - Queijo Parmesão
A Vigor inicia 2019 aquecendo o mercado de queijos, em que compete 
com as marcas Faixa Azul, Vigor, Jong e Danubio. Mantendo seu objetivo 

de ser referência em queijos no Brasil, a companhia investe R$ 41 milhões 
no aumento da capacidade produtiva de seu queijo parmesão na unidade 
de São Gonçalo do Sapucaí. A fabricante de alimentos quadruplicará o 
volume produzido na planta, dedicada à fabricação de itens das marcas 
Faixa Azul e Vigor. A expansão já estará pronta no primeiro trimestre do 
ano. O parmesão está entre os tipos de queijos especiais mais consumi-
dos no Brasil. Na versão parmesão ralado, a Vigor é a fabricante líder. A 
marca está há mais de 70 anos no país e foi reconhecida com medalha de 
ouro no World Cheese Awards, competindo com 3.000 queijos inscritos 
de 26 países. Mais informações: (https://faixaazul.com.br/).

H - Empresa de Educação 
O Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, 
foi relacionado entre as melhores empresas de educação pelo Anuário 
Época Negócios 360° Melhores Empresas do Brasil 2018, publicado 
pela revista Época Negócios em parceria com a Fundação Dom Cabral. 
Destaque na região Nordeste como a única empresa de educação do 
ranking das seis melhores, a Ser Educacional conquistou o 4º lugar 
nacional no setor de educação. O ranking que defi niu os principais 
resultados e destaques foi elaborado através de pesquisas realizadas 
com centenas de empresas e após avaliação de itens como desempenho 
fi nanceiro, governança corporativa, inovação, visão de futuro, pessoas 
e sustentabilidade (https://www.sereducacional.com/).

I - Fomento à Cultura
Neste ano, a Amigos do Guri arrecadou R$ 6.761.229,95 em patrocínios, 
por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, majoritariamente 
por meio de leis de fomento à cultura. Atualmente, a instituição conta 
com o apoio de mais de 30 empresas, além das parcerias locais com 
prefeituras. Responsável pela gestão do Projeto Guri no interior e lito-
ral do Estado – o maior programa sociocultural brasileiro, que oferece 
cursos gratuitos de música a crianças e adolescentes – a organização 
foi eleita uma das 100 melhores ONGS e a Melhor ONG de Cultura para 
se doar. Além das formas convencionais de contribuição, o projeto pro-
cura outras formas de parcerias, como doação de Nota Fiscal Paulista 
e apadrinhamento de projetos especiais criados todos os anos. Saiba 
mais em: (www.projetoguri.org.br). 

J - Observatório Econômico 
A CCI França-Brasil acredita que a economia brasileira deverá ter um 
crescimento entre 2,5% e 3% em 2019. Para os especialistas da entida-
de, o desempenho deverá variar de acordo com o avanço nas reformas 
estruturais prometidas pela próxima gestão. As estimativas são do 
comitê Observatório Econômico composto pelos economistas Octávio 
de Barros, vice-presidente da CCI França-Brasil, Vladimir Caramaschi, 
estrategista-chefe no Crédit Agricole Brasil, e Gustavo Arruda, diretor 
do BNP Paribas Brasil. Em um cenário de reformas moderadas, a infl ação 
deve seguir sob controle, o câmbio oscilar entre R$ 3,40 e R$ 3,80 por 
dólar e o IPCA deve fechar 2019 com variação entre 4% e 4,2%. A Taxa 
Selic irá de 6,5% até 8% ao longo do ano, avalia o comitê.
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Os cidadãos reduzem seu 
consumo por não terem 
uma renda alta e, conse-

quentemente, as organizações 
perdem receitas por conta da 
baixa demanda de seus pro-
dutos e serviços. Não bastasse 
isso, o cenário é propício para 
o aumento da inadimplência 
pela difi culdade em pagar to-
das as contas em dia. Assim, 
os empresários precisam lidar 
com um novo tipo de desafi o: 
a recuperação do crédito em 
sua base de clientes. Confi ra 
cinco estratégias que ajudam 
as corporações nessa questão: 
 • Defi na os procedimen-

tos de recuperação de 

crédito dentro de sua 

empresa - De um modo 
geral, as operações e pro-
cedimentos de cobranças 
vão ajudar as pessoas com 
dívidas a regularizem suas 
situações com as empresas. 
Além de limpar o nome do 
cliente, devolvendo a ele 
a possibilidade de con-
sumo, a atitude também 
aumenta as receitas das 
corporações. Entretanto, o 
que dá certo para um pode 
não funcionar para outro. 
Identifi que quais métodos 
funcionam melhor para 
realizar este contato com 
os usuários inadimplentes 
de sua base. 

 • Identifique todas as 

informações dos inadim-

plentes - Antes de acionar 
as empresas de proteção ao 
crédito, a organização deve 
tentar resolver a cobrança 
da dívida de todas as formas 
amigáveis possíveis e sem 
constrangimento para as 
duas partes. Dessa forma, 
é preciso conhecer bem o 
perfi l do cliente que possui 
a dívida, incluindo os moti-
vos que o levaram a atrasar 
as contas. Levante todas as 
informações disponíveis 
sobre ele em sua base para 
poder traçar um plane-
jamento mais adequado. 
Quanto mais dados tiver, 
melhor será a abordagem 
para renegociação e maior 
a chance de sucesso. 

 • Enriqueça o perfi l do 

consumidor para ser 

mais assertivo - Ter infor-
mações do usuário na sua 
própria base é importante, 
mas não pode fi car restrito 
apenas a estas informações 
– afi nal, os dados podem 
estar desatualizados e, ao 
invés de ajudar, difi cultam 
ainda mais a recuperação 
de crédito. É necessário 
enriquecer os dados para 
conhecer realmente esse 
público e criar estratégias 
completas e assertivas para 
a abordagem com o cliente.

 • Coloque o relaciona-

mento com o cliente 

como prioridade - Em um 
cenário de crise econômica, 
mais importante do que 
buscar novos clientes é 
manter um bom relaciona-
mento com quem já compra 
na sua empresa. Portanto, 
quando uma pessoa deixa 
de efetuar um pagamento, 
procure entender o que 
está acontecendo com 
a vida dela e como você 
pode ajudá-la a superar 
esse momento. Pense nisso 
quando fi zer a abordagem 
de recuperação de crédito: 
ofereça soluções que re-
almente sejam vantajosas 
para os consumidores e 
faça com que esta situação 
difícil transforme-se em 
algo positivo para a marca. 

 • Determine o grau de 

importância dentro da 

empresa - Ganhar dinheiro 
é importante, sem dúvida, 
e a maioria das empresas 
deseja ter uma base de 
clientes sem inadimplen-
tes. Contudo, esse trabalho 
de cobrança das dívidas é 
contínuo e também gera 
custos para a empresa: é 
preciso deixar os dados de 
cada consumidor atualiza-
do e enriquecido e contar 
com uma estrutura para 
fazer essa abordagem. Por 
isso, defi na a importância 
deste processo dentro de 
sua própria empresa. 

Compensa envolver diferen-
tes equipes e ter um trabalho 
excessivo para se relacionar 
com os inadimplentes? Uma 
alternativa, por exemplo, é 
contar com parceria de em-
presas especializadas nestes 
procedimentos. 

(*) - É CEO da Unitfour, empresa bra-
sileira referência em fornecimento de 

dados para as áreas de cobrança, call 
centers, risco, crédito, antifraude, CRM 

e marketing (www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

O Brasil continua a ser o principal parceiro comercial lusófono da China.

De acordo com o Fórum 
para a Cooperação Eco-
nômica e Comercial en-

tre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, o país importou 
US$ 77,4 bilhões e exportou 
US$ 31,54 bilhões em produtos 
para o mundo lusófono no perí-
odo, uma alta anual de 21,78% e 
19,88%, respectivamente.

No mês de setembro, a China 
importou US$ 10,09 bilhões – 
aumento mensal de 4,9%. Já as 
exportações chinesas foram de 
US$ 3,53 bilhões – alta mensal 
de 3,67%. O comércio bilateral 
somou US$ 13,62 bilhões no 
mês – crescimento de 4,58% 
em relação a agosto. O Brasil 
continuou a ser o principal 
parceiro comercial lusófono 
da China, registrando trocas 
comerciais totais no valor de 
US$ 10,6 bilhões em setembro, 
uma alta mensal de 7,99%. Nos 
primeiros nove meses do ano, os 
dois países acumularam comér-
cio de US$ 81,75 bilhões – alta 
anual de 22,6%.

Em segundo lugar fi cou An-
gola, com as trocas comerciais 
bilaterais totalizando US$ 2,19 

Infl ação de 
5,4% para os 
próximos
12 meses

A expectativa de infl ação dos 
consumidores brasileiros para 
os 12 meses seguintes fi cou em 
5,4% em dezembro deste ano. A 
taxa é inferior à registrada pela 
pesquisa de novembro, de 5,6%. 
O dado foi divulgado hoje (20) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A pesquisa é feita com 
base em entrevista com con-
sumidores que respondem à 
pergunta “na sua opinião, de 
quanto será a infl ação brasileira 
nos próximos 12 meses?”.

Segundo a pesquisadora da 
FGV, Viviane Seda Bittencourt, 
a expectativa dos consumidores 
está alinhada com a dos espe-
cialistas.

Em dezembro, a expectativa 
de infl ação diminuiu em todas 
as faixas de renda, exceto para 
as famílias com renda mensal 
até R$ 2.100,00 cuja infl ação 
prevista subiu 0,1 ponto per-
centual (ABr).

Essa projeção é condicionada ao cenário de continuidade das 

reformas e ajustes necessários na economia.

O Banco Central (BC) 
manteve a projeção para o 
crescimento da economia 
em 2019. A estimativa para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, fi cou em 2,4%, de acordo 
com o Relatório Trimestral de 
Infl ação divulgado ontem (20) 
pelo BC. Essa projeção está 
em linha com a perspectiva 
de continuidade da retomada 
gradual da atividade econô-
mica ao longo dos próximos 
trimestres.

“Conforme destacado no 
Relatório de Inflação de 
setembro, essa projeção é 
condicionada ao cenário de 
continuidade das reformas e 
ajustes necessários na econo-
mia brasileira, notadamente 
de natureza fi scal”, destacou 
a instituição. As previsões 
para agropecuária e indústria 
em 2019 foram mantidas, res-
pectivamente, em 2% e 2,9%. 
Houve ligeira alta na projeção 
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Comércio entre China e países 
lusófonos soma US$ 108,9 bilhões
O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu US$ 108,93 bilhões de janeiro a 
setembro, um salto anual de 21,22%

bilhões em setembro, uma 
queda de 8,35% em relação 
a agosto. Nos primeiros nove 
meses do ano, os dois países 
registraram um comércio de 
US$ 20,53 bilhões, alta anual 
de 17,5%. 

Na terceira posição fi cou Por-
tugal, com o valor das trocas 
comerciais crescendo 7,16% 

mensalmente em setembro, 
para US$ 590,93 milhões. De 
janeiro a setembro, o comércio 
sino-português somou US$ 
4,53 bilhões, 7,6% a mais que 
o do mesmo período do ano 
passado.

As trocas comerciais entre 
a China e Moçambique caíram 
14,57% em termos mensais 

em setembro, para US$ 208 
milhões. O Fórum para a Coope-
ração Econômica e Comercial 
entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa foi criado 
em 2003 e abrange Angola, 
Brasil, Cabo Verde, China, 
Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, Timor-Leste e São 
Tomé e Príncipe (ABr).

BC mantém previsão para 
crescimento da economia em 2019

para o crescimento do setor 
de comércio e serviços (de 2% 
para 2,1%).

A estimativa para o cresci-
mento do consumo das famílias 
é 2,5% e para a Formação Bruto 
de Capital Fixo (investimen-
tos), 4,4%, similares às pro-
jeções anteriores. A projeção 
para o consumo do governo foi 
alterada de 0,5% para 0,6%. A 
estimativa para o crescimento 
das exportações foi revista de 
6% para 5,7%, diante de pers-

pectiva de desaceleração da 
economia global, enquanto a 
projeção para as importações 
passou de 5,9% para 6,1%.

Para 2018, a projeção de 
crescimento do PIB foi ajus-
tada de 1,4% para 1,3%. 
Segundo o BC, esse ajuste 
na projeção repercute os 
resultados do PIB no terceiro 
trimestre do ano, da revisão da 
série histórica do PIB e de es-
tatísticas setoriais disponíveis 
para o quarto trimestre (ABr).


