
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

O poder de uma marca

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quinta-feira, 11 de abril de 2019

A - Banho Divertido
Oscar, Lilinha, Sofi a e Valentim são os novos personagens dos ‘livros 
de banho’, que a Catapulta Editores acaba de lançar. Impermeáveis, os 
livros podem ser usados na hora do banho e cada um possui um bichinho 
protagonista, que acompanha a história e pode ser utilizado na banheira. 
A coleção possui quatro títulos diferentes com seis páginas, e é indicado 
para bebês acima de 6 meses. Os títulos são: “Oscar Explora o Fundo 
do Mar”, “Lilinha Adora Cosquinha”, “Sofi a e Seus Amigos Se Divertem 
Debaixo D’água” e “O Dia de Valentim, o Pinguim”. Macios e resistentes, 
os livros vêm em uma bolsinha plástica de zíper e um bonequinho do 
personagem. Mais informações no (www.catapulta.net).

B - Profi ssionais de Comunicação 
A Comissão Europeia de Turismo abriu inscrições para a 30ª edição do 
Prêmio Europa de Comunicação, voltado aos profi ssionais de Comuni-
cação que produzem conteúdo sobre turismo na Europa. Os inscritos 
estarão concorrendo em três categorias, e o vencedor em cada uma das 
categorias ganhará uma viagem com acompanhante para a Europa. O 
conteúdo inscrito deve se encaixar em uma das categorias disponíveis de 
acordo com o canal em que a mensagem é transmitida, sendo: Categoria 
Melhor Matéria Impressa; Categoria Melhor Matéria Audiovisual; e Ca-
tegoria Melhor Matéria Online. Incrições pelo link (www.premioeuropa.
com.br). Mais informações: (www.etc-corporate.org).

C - Proteção de Dados
O Ibmec SP vai lançar um novo centro de pesquisa focado em abordar 
assuntos contemporâneos e relevantes para as empresas e para a 
sociedade. É o Weblab Ibmec, que focará em pesquisas e discussões 
pertinentes ao setor de Mídia e Internet, como fake news, censura e 
responsabilidade. São dois projetos de pesquisa aprovados:  um deles 
abordará a responsabilidade civil dos intermediários – como Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin e Pinterest - pelo conteúdo de fake news 
postado nessas mídias sociais. Já o outro projeto previsto vai abordar 
a legislação de proteção de dados, tema muito em voga na atualidade. 
Saiba mais em: (http://www.ibmec.br/).

D - Pontes, Viadutos e Barragens
O Sindicato dos Engenheiros no Estado (SEESP) realiza no próximo 
dia 16 (terça-feira), às 13h, em seu auditório (Rua Genebra, 25), o 

seminário “Pontes, viadutos, barragens e a conservação das cidades 
– Engenharia de manutenção para garantir segurança e qualidade 
de vida”. O objetivo da atividade é reunir especialistas que possam 
contribuir com diagnóstico da situação nos diversos segmentos e 
propor medidas técnicas e administrativas que tragam segurança 
à população e possibilitem o uso racional dos recursos públicos. A 
participação é gratuita e aberta ao público. Inscrições pelo e-mail: 
(sindical@seesp.org.br). 

E - Aloe Vera
A multinacional americana Forever Living - líder mundial no cultivo, 
processamento e distribuição de produtos à base de Aloe Vera - chega 
a Teresina para atender à crescente demanda de produtos da marca 
no Nordeste. Com 40 anos, a empresa expandiu-se globalmente e hoje, 
opera com sedes próprias em mais de 160 países e com um volume 
anual de vendas superior a 2 bilhões de dólares. Seus produtos são 
distribuídos por mais de 9 milhões de FBO’s (Forever Business Ow-
ner) nos cinco continentes. O modelo de negócio adotado possibilita 
a melhora da qualidade de vida de inúmeras famílias. Quem o adota 
não se benefi cia somente das vendas, mas de algo que pode oferecer 
às famílias renda residual por várias gerações. Saiba mais em: (www.
foreverliving.com.br). 

F - Obstáculos do Mercado
A HSM Educação Corporativa traz ao Brasil a segunda edição do Sin-
gularityU Brazil Summit, com tema “Brasil Elevado à sua Potência”, no 
qual serão abordados os 8 desafi os globais defi nidos pela Singularity 
University nas áreas de energia, saúde, comida, educação, meio ambiente, 
fi nanças, segurança pública e infraestrutura. Acontece nos dias 11 e 12 
de junho, no São Paulo Expo. Serão analisados como os avanços tecno-
lógicos transformam o mundo. Além disso, a expectativa é mapear os 
obstáculos e oportunidades primordiais do Brasil que acabam impactando 
a sociedade, a economia e os negócios nacionais. Mais informações em: 
(https://goo.gl/JjR4HH).

G - Universo da Cutelaria
Nos dias 4 e 5 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, acon-
tece a 7ª Mostra Internacional de Cutelaria, que reune fabricantes de 
machados, espadas, facas e outros instrumentos de corte. Os visitantes 

poderão participar de várias palestras no palco “History” e ainda terão 
acesso às lutas medievais, combates com facas, competição de cortes 
e a uma estação de afi ação. Oportunidade de conhecer a verdadeira 
essência da cutelaria artesanal, desde a criação das peças até sua 
funcionalidade. Artesãos trocarão experiências com os visitantes, que 
apreciarão todas as etapas do processo de fabricação das ferramentas. 
Outras informações você encontra no site: (www.mostrainternacio-
naldecutelaria.com).

H - Evento Gastronômico
Gastronomia e literatura terão um encontro inusitado no evento 
“Sex and the Kitchen”, promovido no dia 4 de maio pelo Wood Ho-
tel, de Gramado. O chef Rodrigo Bellora usará o livro escrito pelo 
blogueiro Alessander Guerra, do ‘Cuecas na Cozinha’, para criar um 
menu inspirado pela obra literária. A experiência promete aguçar os 
sentidos dos hóspedes, que terão a oportunidade de se deliciar com 
as criações de Bellora e se divertir com a leitura, pelo próprio autor, 
de trechos do livro antes da apresentação de cada etapa do menu, 
trilha sonora especial e, por fi m, sessão de autógrafos. “Sex and the 
Kitchen” é um romance antenado com a atualidade e as difi culdades 
dos relacionamentos na era das redes sociais. Mais informações: 
(www.hotelwood.com.br).

I - Inovação Aberta
A Liga Ventures acaba de abrir as inscrições para o quarto ciclo de 
aceleração da Liga AutoTech, programa de inovação aberta que irá 
prospectar, selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes 
empresas dos setores de mobilidade, transporte, logística e da indústria 
automobilística. Serão selecionadas 6 startups para este ciclo, em temas 
como gestão de mobilidade, insurtechs, serviços para frotas, varejo, 
compra e venda de veículos, logística, big data e analytics, telemetria, 
combinação e otimização de modais e meios, rastreamento e pagamen-
tos móveis. As interessadas podem se inscrever pelo site: (https://liga.
ventures/autotech).  

J - Problemas com Voos
A start-up Quick Brasil foi desenvolvida por empresários no Global 
Entrepreneurship Bootcamp 2017, como parte de um programa do Ins-
tituto de Tecnologia de Massachusetts.  A plataforma dá suporte prático 
e rápido a quem teve voos atrasados, cancelados, com overbooking ou 
extravio de bagagens. Assim que o passageiro relata o caso, os consultores 
avaliam gratuitamente o problema e, a seguir, caso haja real direito à 
reparação, propõem uma indenização imediata no valor de mil reais, em 
depósito na conta bancária. Ao receber a compensação, o consumidor 
renuncia receber qualquer outro valor referente ao caso. A start-up, por 
sua vez,  reivindica a retratação com a companhia, assumindo os riscos 
e resultados. Saiba mais em: (www.quickbrasil.org).
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O sucesso das empresas 

passa cada vez mais 

pela reputação que a 

marca tem no mercado

Elas oferecem produtos 
e serviços de qualidade, 
mas o que as diferen-

ciam é justamente o modo 
como constroem a imagem 
e como se relacionam com o 
mercado e com seus clientes. 
Esse reconhecimento tem a 
ver com os propósitos que 
a empresa defi niu para sua 
existência.

O poder da marca se traduz 
no quanto ela é conhecida e 
reconhecida. Uma empresa 
precisa ter identidade própria 
e conseguir se comunicar com 
seu público-alvo. Esse diálogo, 
compromisso e responsabili-
dade devem ter frequência e 
consistência para que a marca 
esteja na mente do público-
-alvo.

Alguns componentes fo-
mentam ainda mais o valor da 
marca, como, por exemplo, 
criar ações inovadoras de 
relacionamento e experiência 
para seus clientes, entregar 
produtos ou serviços com 
qualidade resolvida, qualifi car 
tecnicamente e de forma sis-
temática seus colaboradores 
e estar muito atualizada para 
trabalhar como trust advisor 
de seus clientes. É importante 
ser lembrado por clientes e 
parceiros e, mais ainda, qual o 
nível de contribuição que sua 
empresa pode oferecer.

As empresas podem aumen-
tar seu poder de marca com 
ações bem simples, como cam-
panhas de marketing, atuação 
em rede social ou divulgação 
de casos de sucesso. O objetivo 
é se tornar tão parceira de seu 
cliente que ele aceite ser uma 

referência sua para o mercado. 
No entanto, qualquer que seja 
a iniciativa, ela deve ser execu-
tada com excelência, seguindo 
processos e metodologia, 
necessariamente ter métrica 
e mensuração de resultados 
obtidos. Com isso você saberá 
se deve repeti-la ou não.

Administrar a imagem de 
uma empresa é algo desafi ador, 
pois muitos dos funcionários 
estão de alguma forma em 
contato com o cliente e são 
responsáveis por manter a im-
pressão criada e, quando pos-
sível, melhorá-la ainda mais. 
Temos diversos “momentos da 
verdade” no relacionamento 
com o cliente, e quando algo 
não ocorre da forma prevista, 
fatalmente, a imagem da em-
presa será prejudicada. 

Esse impacto negativo pode 
estar relacionado ao atendi-
mento, à comunicação estabe-
lecida ou à qualidade dos pro-
dutos ou serviços prestados, 
e poderá ser maior ou menor 
dependendo da expectativa 
ou percepção do cliente. É 
sempre a opinião dele que faz 
a diferença no fi m do dia.

Com isso em mente, é impor-
tante ressaltar que construir 
uma marca e consolidá-la no 
mercado leva tempo, mas, 
como a história demonstra, 
basta apenas um erro para 
destruir o que levou décadas 
para ser consolidado. Prin-
cipalmente na era das redes 
sociais, é necessário que as em-
presas cada vez mais cuidem 
de sua imagem para continuar 
prosperando em um mercado 
competitivo. 
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especializada em outsourcing e 

consultoria.
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O Conselho dos Ministros 
da Itália aprovou um decreto 
que institui um fundo de pelo 
menos 100 milhões de euros 
para proteger “marcas histó-
ricas” do país. A medida faz 
parte do chamado “Decreto 
Crescimento”, pacote de 
ações para reativar a economia 
italiana. Por se tratar de um 
decreto-lei, a iniciativa tem 
entrada em vigor imediata 
como medida provisória, e o 
Parlamento terá de votá-la em 
um prazo de 60 dias.

A partir de agora, o Ga-
binete Italiano de Patentes, 
ligado ao Ministério do De-
senvolvimento Econômico, 
terá um registro especial para 
marcas históricas, ou seja, 
aquelas com mais de 50 anos 
de existência. A inscrição nes-
se registro se dará a pedido 
do proprietário da empresa 
ou por iniciativa do próprio 
governo, caso a companhia 
demonstre a intenção de 
fechar sua fábrica. A medida 
foi criada em meio à crise na 
tradicional marca de choco-
lates Pernigotti, fundada em 
1868 e cuja fábrica de Nova 

Projeto evitará fechamento de empresas com mais de 50 anos. 

Na foto, protesto de trabalhadores da marca

de chocolates Pernigotti, em Roma.

Custo da construção 
subiu 0,52% em 
março

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), registrou 
inflação de 0,52% em março. A 
taxa ficou acima do 0,21% de 
fevereiro e do 0,14% de março do 
ano passado. O Sinapi acumula 

taxa de 4,86% em 12 meses, 
acima dos 4,47% dos 12 meses 
anteriores.

Com a alta, o custo nacional da 
construção, por metro quadrado, 
subiu para R$ 1.126,82. O custo 

dos materiais aumentou 0,79% 
e passou a ser de R$ 588,23 por 
metro quadrado. Já a mão de 
obra ficou 0,23% mais cara e 
passou para R$ 538,59 por metro 
quadrado (ABr).

Aumentou a 
infl ação para 
famílias com 
renda mais 
baixa 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a variação de 
preços da cesta de consu-
mo de famílias com renda 
até cinco salários mínimos, 
subiu para 0,77% em março. 
A taxa é superior ao 0,54% 
de fevereiro e a maior para 
meses de março desde 2015 
(1,51%). O INPC acumula 
taxa de 1,68% no ano, a 
maior para o período desde 
2016 (2,93%). Em 12 meses, 
a taxa acumulada chega a 
4,67%.

Segundo dados divulgados 
ontem (10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), o INPC 
fi cou acima do IPCA, que 
mede a infl ação ofi cial e que 
registrou taxa de 0,75% em 
março e 4,58% em 12 meses. 
Os produtos alimentícios ti-
veram alta de preços de 1,5% 
em março, contra 0,94% em 
fevereiro. O agrupamento 
dos não alimentícios teve 
infl ação de 0,45%, contra 
0,37% em fevereiro (ABr).

Nesta etapa, as empre-
sas devem informar os 
eventos não periódicos, 

ou seja, os dados dos trabalha-
dores e seus vínculos com a 
empresa, segundo a Secretaria 
do Trabalho do Ministério da 
Economia. O eSocial para as 
empresas optantes do Simples 
está disponível desde 10 de 
janeiro, quando foi liberado o 
primeiro módulo.

Nele, os empregadores de-
vem se cadastrar e alimentar 
o sistema com informações 
relevantes para posterior ca-
dastro de empregados e folha de 
pagamento, por meio de tabelas 
defi nidas no manual do eSocial.

Segundo a secretaria, quem 
não conseguiu preencher os 
dados da primeira fase no 
sistema ainda poderá fazer o 
cadastramento. Mas as empre-

As empresas devem informar os dados dos trabalhadores e seus 

vínculos com a empresa.
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Empresas do Simples Nacional 
entram na 2ª etapa do eSocial

O módulo da segunda fase de implantação do eSocial para as empresas optantes do Simples Nacional 
já está disponível

sas precisam informar, além 
de suas tabelas, os dados dos 
trabalhadores de sua empresa, 
referentes à segunda etapa.

O passo seguinte dessas 
empresas no eSocial será em 
julho deste ano, quando elas 
deverão informar os chamados 
eventos periódicos, que são as 
informações sobre a folha de 
pagamento. Na quarta e última 
fase, serão exigidas as infor-
mações relativas à segurança e 
saúde dos trabalhadores. Mas a 
implantação deste item ocorrerá 
apenas em julho de 2020. O gru-
po das empresas optantes pelo 
Simples engloba 3 milhões de 
empresas com vínculos ativos. 
É formado também por empre-
gadores pessoa física (exceto 
domésticos), produtores rurais 
pessoas físicas e entidades sem 
fi ns lucrativos (ABr).

Itália cria fundo para 
proteger ‘marcas históricas’

Ligure, no Piemonte, corre o 
risco de fechar as portas.

O decreto obriga as “marcas 
históricas” a comunicarem 
ao governo um eventual en-
cerramento das atividades. 
Dessa forma, o Ministério do 
Desenvolvimento Econômico 
tentará buscar um comprador 
ou identifi car alternativas para 
garantir os empregos e o uso 
da marca. O governo também 
será responsável pela gestão 

do fundo criado para tutelar 
essas empresas, que terá 
capital inicial de 100 milhões 
de euros.

O “Decreto Crescimento” 
também estabelece a criação 
de um selo “made in Italy” 
voltado especifi camente para 
produtos italianos vendidos 
no exterior. O objetivo é com-
bater itens de outros países 
que tentam emular uma falsa 
ligação com a Itália (ANSA).

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, marcou para 20 de 
novembro o julgamento sobre a 
validade das regras de divisão 
dos royalties do petróleo explo-
rado em estados e municípios. 
Em março de 2013, a ministra 
Cármen Lúcia suspendeu 
liminarmente parte da nova 
Lei dos Royalties do Petróleo. 
Na época, a liminar atendeu 
inteiramente ao pedido do Rio 
de Janeiro, que alegou afronta 
a várias regras da Constituição, 
por interferir em receitas com-
prometidas. O estado alegou 

perdas imediatas de mais de 
R$ 1,6 bilhão, ou R$ 27 bilhões 
até 2020. 

Em 2013, o Congresso apro-
vou a lei que redistribuiu ren-
dimentos com a exploração de 
petróleo e derivados. No en-
tanto, a então presidente Dilma 
Rousseff vetou parte do texto, 
entendendo que a nova divisão 
não podia afetar os contratos já 
em vigor. Os vetos foram derru-
bados pelo Legislativo, levando 
os estados produtores a acionar 
o STF como última forma de 
suspender a lei (ABr).

Julgamento sobre royalties
do petróleo


