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OPINIÃO
Como a postura pode 
alterar os resultados 

dos negócios 

‘Como reinventar seu 

negócio em época de 

crise’; ‘Os desafi os 

de administrar uma 

empresa no Brasil em 

um momento de crise’; 

e ‘A crise econômica e 

as perspectivas para o 

varejo farmacêutico’. 

Esses foram apenas 
alguns dos títulos de 
eventos que recebi 

convite recentemente para 
participar, e posso afi rmar que 
difi cilmente tenha um dia que 
eu não receba algo do tipo, com 
o objetivo de juntar um grupo 
de empresários dispostos a se 
lamentar e falar da crise. 

Acho importante falar sobre 
o assunto, mesmo que eu, 
pessoalmente, evite participar 
de eventos que tenham como 
foco falar ou se posicionar de 
maneira negativa em relação 
à situação. Para mim, falar 
de crise é contraproducente, 
invariavelmente causa um 
efeito contrário daquilo que 
buscamos para as nossas em-
presas, que é a prosperidade. 

Em minha opinião, a prospe-
ridade tem pouca relação com 
fatores externos; digo isso com 
a experiência que possuo no 
segmento de varejo farmacêu-
tico. Até nessa área observo 
claramente que uma parcela 
signifi cativa dos empresários 
está vivendo uma profunda 
crise em seus negócios. 

Seja pela baixa lucratividade, 
diminuição do faturamento, 
aumento dos custos opera-
cionais ou agressividade dos 
concorrentes, enfi m, poderí-
amos listar diversos fatores 
que foram responsáveis por 
essa situação, por outro lado, 
vamos encontrar uma parcela 
expressiva de empresários que 
estão comemorando os bons 
resultados de seus negócios. 

Quando conversamos com 
alguém que está prosperando, 

ouvimos sempre a frase: “o 
mercado farmacêutico é re-
siliente e não tem os mesmos 
problemas de outros segmen-
tos”. Quando conversamos 
com alguém que está em crise, 
ouvimos: “a crise está em todos 
os segmentos e o mercado 
farmacêutico não é imune a 
tudo isso”. 

Considerando tudo isso, 
é certo afi rmar que, seja ele 
o mercado que atuo - que é 
o varejo farmacêutico - ou 
qualquer outro, o que fazemos 
é administrar um empreendi-
mento e, por defi nição, um 
empreendimento tem como 
objetivo o desenvolvimento de 
uma atividade visando sua lu-
cratividade e seu crescimento. 

Portanto, todos que re-
solvem empreender têm, 
conceitualmente, os mesmos 
objetivos, mas, na minha visão, 
o que vai fazer a diferença são 
as características da pessoa 
que está à frente. 

Não basta ser empresário, 
é preciso ser empreendedor, 
que é aquele que, além de ser 
criativo, aceita riscos, confi a 
na própria capacidade, tem 
persistência, proatividade, 
otimismo e não desiste nas 
difi culdades. É uma pessoa que 
visualiza o futuro e se propõe 
a construí-lo. 

Não adianta falarmos de 
crise e participarmos de se-
minários para entender o 
tamanho da difi culdade; não 
adianta acharmos que nosso 
futuro está apenas nas mãos 
dos economistas ou governan-
tes, é preciso ter a clareza e a 
certeza de que o sucesso ou o 
fracasso da sua empresa estão 
nas atitudes e na coragem que 
se tem de correr riscos.

E não desistir nunca, mesmo 
quando tudo parece perdido. 

(*) - Empresário do varejo 
farmacêutico há 40 anos, é presidente 

da Febrafar, da rede de Drogarias 
Ultrapopular e da administradora de 

redes Farmarcas.

Edison Tamascia (*)
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News@TI
Palavras utilizadas nas descrições de vagas 
afetam diretamente as candidaturas

@As palavras utilizadas em um anúncio de vaga de emprego 
podem afetar diretamente no número de candidaturas, 

especialmente quando analisada a questão de gênero. Os dados 
são do Estudo Global de Diversidade e Gênero “A Linguagem 
Importa”, feito pelo LinkedIn, maior rede social profi ssional 
do mundo. A pesquisa mostrou que adjetivos como "agressivo" 
em uma descrição de cargo ou local de trabalho podem, por 
exemplo, desencorajar 44% das mulheres e 33% dos homens 
a se aplicarem à vaga em questão. Atualmente, mais de 50 mil 
descrições de cargos no LinkedIn incluem a palavra "agressi-
vo". Um quarto (25%) das mulheres entrevistadas disse ainda 
que seriam desencorajadas de se candidatarem se a palavra 
"exigente" fosse incluída em uma descrição do cargo. Já em 
comparação com os homens, o percentual é de 21%. A pes-
quisa revelou também que as mulheres  são mais propensas 
do que os homens a não se candidatarem para uma vaga se as 
palavras “líder nato(a)” forem incluídas na descrição do cargo, 
com 22% das respostas, enquanto o índice foi de 20% para os 
homens (www.linkedin.com).

Webinar gratuito a respeito de novos tipos de 
rede para a indústria 4.0

@A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de 
automação industrial do mundo, vai promover um webinar 

gratuito destacando o papel da Indústria 4.0 no cenário atual e 
aos desafi os tecnológicos que esse novo ambiente apresenta. 
“Hoje, muito se fala a respeito do papel da operação conectada 
e de manufatura avançada, porém a maior parte dos profi ssio-
nais e companhias ainda não sabe ao certo como implantar isso 
na prática. Muitos ainda não conhecem o papel que as redes 
industriais desempenham e como isso é importante para ob-
ter os dados necessários para o dia a dia fabril”, destaca Laus 
Henrique dos Santos, especialista de produtos da Mitsubishi 
Electric. Para abordar esses desafi os na prática, o especialista 
vai mostrar como funciona a nova rede CC-Link TSN (Time 
Sensitive Network) e como é possível, a partir desse dela, 
conectar dispositivos TCP/IP e industriais em um mesmo meio 
físico, aprimorando a velocidade e segurança da comunicação. 
Quem quiser aprender sobre o assunto pode se inscrever no 
link: https://bit.ly/2rFZkHG para o dia 26 de novembro.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como tornar seu produto um sucesso 
no meio digital e vender para todo Brasil

Robinson Idalgo (*)

É fato que perfi s das redes sociais são 
uma boa vitrine para isso. Mas ainda 
limitada. Isso porque o alcance se 

restringe a seus amigos e conhecidos – e 
depender da divulgação “boca a boca” 
pode representar disputar espaço com 
outras iniciativas da concorrência. O que 
precisamos entender é que empreender 
não é só fazer o negócio “rodar”: é preciso 
divulgar e estar atento as formas de venda 
mais rentáveis, como marketplaces.

Não basta apenas ter um produto bacana 
e vender para os vizinhos e amigos. Isso é 
ótimo, mas não faz o negócio crescer. Hoje a 
internet é a porta para a venda de produtos 
e serviços para o mundo. Mas como fazer o 
negócio crescer? Ter um e-commerce é um 
passo da estratégia, mas comercializar seus 
produtos por marketplaces é muito melhor.

Veja os números. O mercado tem: pelo 
menos 82% das pessoas, que têm acesso 
à internet, já compraram em um carrinho 
virtual pelo menos uma vez. O dado é de 
pesquisa feita pela NZN Intelligence, deste 
ano. Já na área de vendas, pesquisa do 
Sebrae mostra que marketplaces são pre-
feridos por 52% das empresas, destacados 
como o principal canal para segmentos 
como vestuário, artesanato, decoração, 
eletrônicos e cuidados pessoais.

Isso signifi ca que itens customizados, 
como chinelos decorados, confecção de 
artesanatos, acessórios e roupas devem 
fazer sucesso em sites como Mercado 
Livre e outras empresas (no Brasil, a B2W 
Digital, a Netshoes, Via Varejo são algu-

mas das mais expressivas) e realmente 
ganhar mercado. Essas plataformas, por 
sua vez, têm estratégia de marketing que 
contribui com a divulgação das merca-
dorias; isto é, a sua marca ou serviço 
chega mais fácil – aliando técnica de 
pesquisa SEO, fundamental para vendas 
na internet – ao cliente.

Para isso, o mais indicado é que o micro-
empreendedor tenha um sistema de gestão 
empresarial (ERP) confi ável e integrado 
aos marketplaces. Isso facilita e a entrada 
nesses grandes e-commerces. É com o ERP 
que informações de estoque, do pedido e 
até mesmo dos clientes estarão em um 
lugar só. Ou seja, um ERP é a forma mais 
fácil de otimizar seu tempo, gastar menos 
com  a confi guração dos produtos e de sua 
loja para que ela se torne atrativa para o 
consumidor.

Primage Agência Digital

Certamente, versões mais baratas ou 
gratuitas de sistemas de gestão empresarial 
são ferramentas que facilitam o dia a dia, 
algo tão elementar quanto fundamental 
no fortalecimento de um negócio. Com 
a vida digital de empresas sendo medida 
por estrelinhas e avaliações deixadas por 
clientes, uma boa entrega, com comu-
nicação transparente, documentação e 
comprovantes enviados ao comprador de 
forma prática e rápida fazem a diferença 
no atendimento. Os comentários tendem 
a ser muito mais positivos.

A tendência dos marketplaces, com a 
integração a um sistema de gestão, assim, é 
muito promissora, mesmo para aqueles que 
têm produção em baixa escala, porque gera 
oportunidades de venda para o Brasil todo.

(*) É criador do Sistema Grátis. Mais informações no 
site: www.sistemagratis.com.br

Você já viu, enquanto descia o feed do Facebook ou do Instagram, um conhecido vendendo doces 
caseiros, oferecendo serviço de manutenção ou qualquer outro produto que ele sempre teve talento 
para produzir, mas não pensava em ganhar dinheiro com isso? É possível que você também tenha um 
talento assim, mas não saiba como mostrar para o mundo

Saiba como a economia compartilhada está 
impactando a cadeia de suprimentos

O conceito de economia compartilhada 
está impactando diversos modelos tra-
dicionais de negócios, proporcionando 
maior agilidade, redução de custos e 
melhor atendimento ao cliente, a partir 
do compartilhamento de recursos e de 
ativos físicos, além, claro, da troca de 
informações. Essa nova forma de pensar 
os processos produtivos vem transfor-
mando, inclusive, o setor de logística, que 
vem se aproveitando da digitalização para 
criar uma nova cadeia de suprimentos, 
maximizando, por exemplo, a utilização 
dos armazéns e dos meios de transporte 
com informações em tempo real.

A economia compartilhada está ba-
seada em três princípios: existência de 
capacidade ociosa de quem detém o 
recurso ou o ativo; adoção de uma cul-
tura de compartilhamento e avaliação 
dos benefícios, como redução de custos 
e de riscos

Seria essa a saída para enfrentar os 
gargalos da logística? Certamente a 
economia compartilhada permite oti-
mizar o armazenamento, por exemplo, 
compartilhando espaço nos armazéns 
e centros de distribuição. E também 
otimizar a movimentação de materiais, 
estoque e transporte, um dos custos 
logísticos mais altos.

Para se ter uma ideia, um estudo da 
Fundação Dom Cabral aponta que as 
empresas gastaram, entre 2015 e 2018, 
em média, 12,37% do seu faturamento 
bruto com custos logísticos. Ou seja, 
tiveram de desembolsar R$ 15,5 bilhões 
no fi nal desse período, já que em 2015 o 
percentual era de 11,73%. E o transporte 
responde por 63,5% do custo logístico 
total. 

Essa nova cadeia de suprimentos tem 
como base a colaboração entre produto-
res, fornecedores, distribuidores, repre-
sentantes e prestadores de serviços, que 
se unem para trocar melhores práticas e 
informações estratégicas que irão gerar 
mais vantagem competitiva para todos 

os envolvidos. A ideia é compartilhar 
recursos ociosos a fi m de otimizar a sua 
capacidade, chegando a eliminar a neces-
sidade da propriedade.

Com o uso de soluções para gestão 
destes serviços compartilhados, além de 
compartilhar recursos como caminhões 
para reduzir os custos de combustível e 
acelerar entregas, principalmente em áre-
as urbanas congestionadas, os armazéns 
também estão se adaptando para atender 
às necessidades de diferentes indústrias 
e segmentos, com operadores logísticos 
encarregados de controlar rotinas como 
recebimento, armazenagem e expedição.

No modelo tradicional, estima-se que 
a parcela de veículos rodando sem carga 
chegue a 43%, uma porcentagem alta 
considerando a importância do transporte 
rodoviário no país – segundo os dados da 
Confederação Nacional de Transporte 
(CNT), mais de 60% do transporte de 
cargas no Brasil é feito por rodovias. Em 
um cenário de economia compartilhada, 
este recurso mostra, portanto, um gran-
de potencial para redução de custos e 
aumento de efi ciência.

Mais competitividade e visibilidade

A troca de informações e a adoção dos 
princípios da economia compartilhada 
têm proporcionado maior competitivi-

dade a todos os envolvidos na cadeia 
de suprimentos. A pressão pela redução 
do custo está cada vez mais acirrada e o 
profi ssional de SCM (Supply Chain Ma-
nagement) precisa avaliar de que forma 
os custos podem ser otimizados em toda 
a cadeia de suprimentos.

Mesmo em um cenário em que o 
compartilhamento de dados e a ampla 
colaboração ainda são coisas restritas a 
empresas inovadoras, com o apoio de 
uma cultura de melhoria contínua, as em-
presas podem promover a transparência 
na cadeia de suprimentos, permitindo 
que negócios dos mais diferentes seg-
mentos ganhem por meio de processos 
mais integrados, ágeis e sustentáveis.

A ampliação do cenário de economia 
compartilhada exigirá que as empresas 
reavaliem as suas estratégias de rede, 
digitalizando informações e ativos, o 
que traz mais visibilidade para todos os 
envolvidos na cadeia de suprimentos. 
Inovadoras soluções fornecem visibili-
dade e integração no gerenciamento das 
informações e análise dos resultados, 
por meio de dashboards customizados, 
oferecendo insights para a tomada de 
decisões estratégicas.

(Fonte: Jeff erson Castro, gerente
de produto da Atech).
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