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D - Fornecer para o Estado
A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo convida 
empresas para o “Compras Day -- Fornecedores”, um evento dedi-
cado a mostrar como funciona o sistema de licitações eletrônicas do 
Estado, inscrição de novos fornecedores e conclusão de cadastros 
pendentes. O encontro será realizado na terça-feira (12), das 9h às 
12h, na sede da Secretaria da Fazenda na Av. Rangel Pestana, 300 
-- 17º andar -- Sé.  Uma oportunidade para empresários, micro e 
pequenos empreendedores de ampliar o seus negócios por meio da 
participação em licitações eletrônicas. Inscrições no link: (http://goo.
gl/forms/3hGEdMPfeprYZXlf2).

E - Bebidas em Cápsulas 
A B.blend, empresa de bebidas em cápsulas da Ambev e Whirlpool, 
trouxe mais uma novidade para facilitar a vida dos consumidores: as 
primeiras bebidas alcoólicas em cápsulas do brasil. Sem desperdício 
e sem ocupar espaço na geladeira, não é necessário mais comprar 
garrafas e saber criar as misturas e drinks. A máquina lê a receita 
e prepara o drink automaticamente, com a temperatura ideal, tudo 
isso ao toque de um botão. Os drinks, assim como todas as outras 
bebidas da B.blend, podem ser preparadas nas duas versões:  B.blend 
un.plug e B.blend en.joy. O conteúdo das cápsulas é líquido, diferente 
de outras máquinas, que costumam ser em pó. Saiba mais em: (www.
bblend.com.br).  

F - Museu do Relógio 
Relógios são instrumentos essenciais no nosso cotidiano e que estão 
presentes na vida de todos desde os tempos mais antigos. O Museu do 
Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta organiza todos os anos uma 
exposição gratuita para que os paulistanos possam saber mais da história 
por trás desse “companheiro de todas as horas”. Entre os próximos dias 
15 e 18, aontece a 47ª Retrospectiva na sede da Dimep, na Av. Mofarrej, 
840, Vila Leopoldina. Conheça o lendário “Relógio Cuco” que faz parte 
da mostra com um acervo de mais de 600 peças de relógios de todas as 
épocas. Visitas gratuitas e guiadas para toda a família. Mais informações 
(www.dimep.com.br/museu). 

A - Pessoas com Defi ciência 
A B2W Digital - detentora das marcas Americanas.com, Submari-
no, Shoptime e Sou Barato - promove iniciativas para a inclusão 
de pessoas com deficiência (PcD), buscando trazer diversidade e 
diferentes visões de mundo para agregar ainda mais. Possui vagas 
abertas para o Programa Somar que oferece oportunidades de tra-
balho e carreira a PcD. Vagas de analista de suporte comercial e 
assistente de cadastro, em Itapevi, auxiliar operacional de logística, 
em Cajamar, e agente de atendimento, em Osasco. Para conferir 
as vagas oferecidas, interessados podem acessar (http://somos.
b2wdigital.com/programa-somar/).

B - Dias de Chuva
A Rappi anuncia parceria com a Rentbrella para disponibilizar o 
aluguel de guarda-chuvas por meio de sua plataforma. O acordo 
objetiva oferecer uma facilidade para os usuários do superaplicativo, 
principalmente em dias de chuva. Os guarda-chuvas da Rentbrella 
podem ser encontrados em 350 estações da empresa pela cidade de 
São Paulo e, agora, poderão ser desbloqueados pelo aplicativo da 
Rappi. Basta o usuário entrar no botão “Rentbrella” na plataforma, 
encontrar a estação mais próxima e retirar o seu guarda-chuva. As 
primeiras 24h de cada utilização são sempre gratuitas e é possível 
devolver o item em qualquer estação da empresa. Outras informações: 
(https://rentbrella.com).

C -Estudar na Alemanha
Os institutos Max Planck estão com vagas abertas em programas para 
candidatos da América Latina. As oportunidades são de doutorado, 
pós-doutorado, engenheiro e líder de grupo de pesquisa, entre ou-
tras. Os prazos para inscrição vão até 31 de janeiro, de acordo com 
a instituição e o curso. As vagas estão disponíveis em áreas como 
biologia de membranas, simulação quântica, formação de planetas 
e estrelas, design de softwares, desenvolvimento de microssistemas 
para microchips, antropologia, astrofísica, bioquímica, optogenéti-
ca, biomecânica e direito. Mais informações em: (www.latam.mpg.
de/31128/Ofertas-laborales). 

G - Hospedando Cachorros  
Fim do ano é uma época em que muitas pessoas aproveitam para le-
vantar uma renda extra. Para quem é apaixonado por cachorro, uma 
boa opção nesse sentido é a DogHero, maior empresa de serviços para 
cães da América Latina que, através do site e app, conecta quem tem 
cachorro a uma comunidade de passeadores e anfi triões escolhida a 
dedo. O valor médio da diária por cachorro é de R$ 50. Para se tornar 
anfi trião é preciso cumprir requisitos de segurança da residência e 
realizar testes de conhecimentos sobre cachorros. Outras informações: 
(https://www.doghero.com.br/).

H - Economia Digital
A  Associação Brasileira Online to Offl ine, que reúne mais de 70 platafor-
mas digitais, como 99, iFood, Loggi, Mercado Livre e Cabify, realiza na 
próxima terça-feira  (12), no Villa Blue Tree, o Congresso O2O Innovation 
Experience, cujo objetivo é ampliar o debate sobre o desenvolvimento 
da economia digital. Temas como futuro do trabalho, empreendedorismo 
social, cultura de inovação, privacidade de dados, transformação digital, 
serviços fi nanceiros e experiência do consumidor serão abordados em 
profundidade pelos protagonistas do setor. A programação pode ser 
conferida pelo link: (https://o2oix.com.br/programacao/).

I - Campanhas de Saúde
A Fundação Bill & Melinda Gates lançou uma nova chamada da iniciativa 
Grand Challenges Explorations, com foco no aprimoramento do impacto 
das campanhas de saúde. O programa fi nanciará com US$ 100 mil pro-
jetos inovadores que buscam melhorar a cobertura das intervenções, a 
identifi cação e alcance das populações de risco e a melhoria da efi ciência 
dos recursos das campanhas de saúde. São aceitos projetos de candidatos 
de qualquer área ou organização, incluindo universidades, laboratórios, 
institutos de pesquisa, ONGs e empresas privadas. Mais informações 
em: (https://bit.ly/2r1fZVO) e (https://bit.ly/2N4IElx).

J - Tecnologia é a Área
A In Loco, empresa de inteligência de localização, abre mais de 100 
vagas, sendo 80 somente para desenvolvedores front, backend e full-
-stack. Além de vagas para Analista de Dados (BI), Atendimento (CS), 
Vendedor, entre outros. Candidatos de todo o Brasil podem se inscre-
ver, e caso sejam aprovados, terão ajuda de custo de moradia arcado 
pela empresa. A empresa também oferece algo cada vez mais exigido 
pelos candidatos: propósito e possibilidade de crescimento atrelado 
à performance e não ao tempo de casa. O processo de seleção inclui 
análise de currículo, entrevista com a área de pessoas, prova técnica e 
teste de idiomas. Cadastre seu currículo em: (https://jobs.kenoby.com/
inlocoglobal).
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Black Friday 2019 será 
compra na internet e 

retirada na loja

O consumidor não 

distingue mais online 

do offl ine

O desafi o atual do varejo 
é o canalizar por quais 
meios mútuos serão 

realizados o relacionamento 
com o cliente, pois hoje o 
consumidor está conectado às 
redes sociais, compartilhando, 
validando suas opiniões com 
amigos, pesquisando, indican-
do, aprendendo e desenvolven-
do um ponto de vista. 

O consumo mudou e o con-
ceito multicanal exige adapta-
ções das varejistas em relação 
aos atuais hábitos e costumes 
do atual comprador. A relevân-
cia da experiência combinada 
de unir online com o off-line foi 
detectada em uma pesquisa do 
Google, na qual confi rma que 
três em cada quatro consumi-
dores, que consideram útil uma 
informação de varejo, obtida 
através de busca na web, estão 
mais propensos a irem até a 
loja física. 

Face oposta, isso aumen-
ta o poder de decisão do 
consumidor, tendo em mãos 
as informações necessárias 
para conseguir negociar as 
melhores ofertas. Cabe ao 
varejo compreender o desafi o 
de ampliar esta jornada infi nita 
de compra do consumidor. A 
vil sensação, mesmo diante 
do escancarado conceito ao 
omnichannel, é ainda a falta 
de compreensão do mercado 
varejista. 

É um emaranhado de pontos 
de contato sem convergência 
e sem um alinhamento de 
experiência que esteja focado 
em uma proposta de valor da 
marca. As ações são unitaria-
mente modernas. Posta no Ins-
tagram, clica na página, realiza 
a compra e fi ca por isso mesmo. 
É tudo junto e misturado na 
teoria, entretanto, na prática 
é cada um no seu quadrado 

e ninguém se conversa. Não 
cria atratividade, construção 
da marca e geração de vida 
do cliente dentro do DNA da 
marca. 

Desparta-se o varejo tão já, 
pois os fortes sinais vitais do 
omnichanel aparecerão nesta 
Black Friday, que acontece no 
dia 29 de novembro. Se antes 
tudo se resolvia, separadamen-
te, em cliques no e-commerce 
madrugadas a dentro ou idas 
dantescas às lojas físicas, o 
efeito multicanal estará pre-
sente nesta edição da Black 
Friday, obrigando o varejo a 
ter um olhar multidimensional 
com visões estratosféricas 
como formas de unir o expe-
riencial virtual com o real. 

Um outro levantamento tam-
bém do Google, em parceria 
com a consultoria Provokers, 
sinaliza que pela primeira vez 
o número de compradores nas 
lojas físicas deverá se igualar ao 
do comércio eletrônico. Dentre 
as inúmeras leituras trazidas 
neste estudo, a de caráter 
emergencial é o imediatismo 
do consumidor multicanal. 

Comprar pela internet é 
cômodo para ele, mas já não 
atende às suas dinâmicas ex-
pectativas. 

Ele adquire o produto na 
internet e retira na loja para 
ter a garantia e a velocidade 
desejada. Se repararmos, 
houve uma evolução do com-
prador dentro do conceito, 
que anteriormente fazia valer 
suas experiências multicanais 
somente com buscas online 
antes da compra física. 

Agora, resta aos varejistas 
munirem-se de suas porções 
darwinistas para acompanha-
rem o processo evolutivo do 
cliente omnichannel e que 
seja antes desta Black Friday. 
Quem avisa, amigo é! 

(*) - É especialista práticas digitais
no relacionamento com cliente

e CEO da E-Consulting Corp
(www.e-consultingcorp.com.br).

Daniel Domeneghetti (*)

O PIB cresceu 1,3% em 2017, 
anunciou na sexta-feira (8), o IBGE, 
após uma análise mais detalhada 
sobre o movimento da economia 
naquele ano, que interrompeu a 
recessão de 2015 e 2016. O instituto 
acompanha e publica trimestral-
mente os resultados do PIB, mas, 
após essa divulgação, os pesqui-
sadores continuam a atualizar a 
metodologia e reunir informações 
mais detalhadas, como balanços de 
empresas e dados da Receita, que 
servem para produzir um estudo 
mais amplo sobre a economia.

Com a consolidação, o cresci-
mento da economia naquele ano 
passou de 1% para 1,3%, totalizando 
R$ 6,583 trilhões. Também foram 
atualizados os dados sobre o desem-
penho de cada setor da economia. 
O crescimento da agropecuária 
passou de 13% para 14,2%; o da 
indústria saiu de uma estabilidade 
de 0% para uma queda de 0,5%, e 
dos serviços cresceram 0,8% em vez 
de 0,3%. A taxa de investimento, 
que havia sido de 15,6%, caiu para 
14,6% com a análise mais ampla, o 
menor patamar desde 1995 (ABr).

Exportações 
do agro 

atingem US$ 
8,4 bilhões 
em outubro
As vendas externas do 

milho registraram valor e 
quantidade recorde exporta-
da para o mês de outubro. As 
exportações de milho foram 
de US$ 1 bilhão (+91,3%). 
A quantidade exportada do 
grão foi também recorde, 
de 3,1 milhões para 6,14 mi-
lhões toneladas exportadas 
(+97,6%).

Segundo o Ministério da 
Agricultura, a safra re-
corde de milho de quase 
100 milhões de toneladas 
foi o principal fator que 
possibilitou o incremento 
das vendas externas do 
cereal. Outro produto que 
mereceu destaque foi o 
algodão. As exportações do 
algodão (não cardado nem 
penteado) alcançaram US$ 
440,73 milhões (+43,7%), 
correspondendo a 273,4 mil 
toneladas.

Também foram destaque 
as exportações de carne 
bovina, com registros re-
cordes de valor e quanti-
dade, US$ 806,61 milhões 
(+30,4%) e 185,4 mil tone-
ladas (+14,9%). As vendas 
de carne suína também su-
biram, atingindo US$ 148,51 
milhões (+38,5%) e 67,1 mil 
toneladas. Por outro lado, as 
vendas externas de carne de 
frango caíram 7,8%, atingin-
do US$ 529,13 milhões ou 
326,9 mil toneladas (-8,3%) 
- (AI/Mapa).

A Black Friday deve apresentar crescimento 
expressivo este ano. Dados do Compre&Confi e, 
empresa de inteligência de mercado focada em 
e-commerce, apontam para um crescimento 
nominal de 19% em relação ao mesmo período 
do ano passado, totalizando R$ 3,5 bilhões. 
Ao todo, devem ser realizados 5,8 milhões de 
pedidos, representando aumento de 24% em 
relação à Black Friday do ano passado.

O tíquete médio deve ser de R$ 600, queda 
de 4% na comparação com o mesmo período 
de 2018. “Os mecanismos criados por diversas 
empresas para comprovar que os descontos 
são reais, somados à proximidade do Natal e 
recebimento de parcela do 13º salário, explica 
o otimismo do setor para um forte crescimento 
no número de pedidos, que deve ser observado 
em categorias de maior valor agregado como 
eletrônicos e telefonia”, explica André Dias, 

diretor executivo do Compre&Confi e.
Somente no primeiro semestre mais de 19 

milhões de consumidores fi zeram pelo menos 
uma compra online – aumento de 35,8% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. 
Além disso, uma pesquisa com 2.705 consu-
midores, que fi zeram pelo menos uma compra 
pela internet no último ano, mostrou que 72% 
deles pretendem comprar novos produtos e 
aproveitar as promoções da data. 

“É fundamental que varejistas tenham for-
te planejamento e estejam preparados para 
atender à demanda e suprir a necessidade 
dos consumidores. Investir em estoques de 
produtos de maior demanda, infraestrutura 
tecnológica e melhorias de processos operacio-
nais são pontos fundamentais para aproveitar 
o sucesso que a data deve trazer”, fi naliza Dias 
(AI/Compre&Confi e).

Ao todo, devem ser realizados 5,8 milhões de pedidos.

A partir dessa data, os 
cinco principais bancos 
do país e cerca de 100 

instituições fi nanceiras come-
çarão a compartilhar com os 
gestores do Cadastro Positivo 
as informações de pagamento 
dos consumidores. O SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Crédi-
to), que já faz a gestão do banco 
de dados de inadimplentes há 
mais de 60 anos, também atuará 
como gestor das informações do 
Cadastro Positivo.

Todos os brasileiros que 
possuem operações de crédito 
e contas de consumo passam a 
fazer parte de forma automática 
do banco de dados, sem necessi-
dade de inscrição. A expectati-
va do SPC Brasil é de que neste 
primeiro momento, o banco 
de dados passe a contar com 

Neste primeiro momento, o banco de dados contará

com 110 milhões de inscritos.

A partir de segunda-feira (11), os preços das 
apostas de oito modalidades lotéricas fi carão 
mais caros. Segundo a Caixa Econômica Fede-
ral, o reajuste será feito, após quatro anos sem 
elevação dos preços. Os novos valores foram 
autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério 
da Economia, publicada no Diário Ofi cial da 
União no último dia 31 de outubro. Os novos 
preços serão os mesmos em todos os canais de 

apostas. A Mega-sena, por exemplo, passará de 
R$ 3,50 para R$ 4,50.

Segundo a Caixa, as mudanças contribuirão 
para o aumento dos prêmios ofertados aos 
apostadores. “Também será incrementado o 
repasse social de recursos às áreas defi nidas 
na lei, como Educação, Esporte, Segurança, 
Seguridade, Cultura e Saúde, entre outras”, diz 
o banco (ABr).
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Bancos começam a enviar 
informações para o Cadastro Positivo

Nesta segunda-feira (11), tem início a nova fase de implementação do Cadastro Positivo
Positivo agregue, nos próxi-
mos meses, a população não 
bancarizada.

A expectativa é de que até o 
dia 19, todos os atuais clientes 
das principais instituições fi -
nanceiras do país, que possuem 
operações de crédito, já estarão 
com o seu Cadastro Positivo 
aberto. Assim que as institui-
ções fi nanceiras enviarem as 
informações cadastrais e de 
pagamento, cada consumidor 
receberá uma comunicação 
individual no prazo de 30 dias, 
avisando sobre a inclusão de 
suas informações. E será di-
recionado para o site do SPC 
Brasil, onde,após o cadastro 
de uma senha, acompanhará 
as informações do seu histórico 
de pagamentos, incluindo o seu 
score (AI/CNDL/SPCBrasil).

110 milhões de inscritos. Esse 
número ainda deverá crescer, 
pois companhias prestadoras 
de serviços como água, luz te-

lefone e gás e o setor varejista 
também deverão compartilhar 
informações de pagamento, o 
que fará com que o Cadastro 

Black Friday deve movimentar
R$ 3,5 bilhões no comércio eletrônico

Apostas lotéricas fi cam mais caras

IBGE revisa PIB de 2017
de 1% para 1,3%


