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Boletos não pagos - um 
dos principais desafi os do 

E-commerce

De acordo com o estudo 

“O perfi l do e-commerce 

brasileiro 2018”, feito 

pela BigDataCorp para 

o PayPal Brasil, cerca 

de 75 mil novas lojas 

online nasceram no 

país no ano passado.

Isso significa que 205 no-
vos e-commerces foram 
abertos por dia! O número 

impressiona. Comandar um 
e-commerce exige estraté-
gia, esforço e mão na massa. 
Há tempos caiu por terra a 
ideia de que basta criar um 
site, colocar lá os produtos 
que se quer vender e espe-
rar os clientes aparecerem. 
É preciso planejamento e 
estratégia antes do início 
das atividades, durante e no 
pós-vendas.

Falando especificamente 
sobre o processo de vendas, 
é importante que os lojistas 
acompanhem de perto todos 
os processos. Um problema, 
por menor que seja, nos pro-
cessos da loja online pode 
acarretar prejuízos para a 
operação. Um exemplo in-
teressante está no final da 
jornada de compra. 

É sabido que cerca de 50% 
dos consumidores optam 
por efetuar os pagamentos 
das compras realizada pela 
internet utilizando a moda-
lidade boleto bancário. Isso, 
por si só, não é um problema. 
Porém, cerca de 60% dos 
consumidores que escolhem 
a opção acabam não quitando 
o boleto, ou seja, a venda não 
é concretizada!

Imagine que o procedimen-
to padrão entre os e-commer-
ces é oferecer 3 dias úteis 
como prazo para pagamento 
dos boletos que são emitidos 
com o valor da compra. Isso 
significa que, durante esses 3 
dias úteis, o produto que foi 
selecionado pelo consumidor 
fica separado aguardando a 
confirmação do pagamento 
para só então ser encami-
nhado ao endereço do com-
prador. Isso também significa 
que durante esse período, o 
produto não estará disponí-
vel em estoque.

No caso dos pequenos e 
médios e-commerces isso 
pode representar um proble-
ma sério, tanto sob o ponto 
de vista da indisponibilidade 
do produto em estoque por 
esse período – acarretando 

perda de vendas – quanto 
pelo mecanismo de retorno 
do produto ao estoque, atu-
alização de disponibilidade 
do mesmo em sistema, etc, 
no caso de uma venda não 
concretizada.

Uma forma de tentar adian-
tar esse processo ou pelo me-
nos fazer com que o cliente 
não esqueça do boleto em 
aberto é adotar ferramentas 
de recuperação de vendas. 
Elas já estão no mercado 
e são acessíveis a todos os 
portes de e-commerces. 
Por meio delas, fica simples 
configurar, por exemplo, um 
e-mail marketing ou SMS que 
vá “lembrar” o cliente de que 
o boleto já está disponível 
para pagamento ou que o 
documento expira dentro de 
alguns dias. 

Também fica fácil relem-
brar o consumidor de que o 
produto pode ser entregue 
dentro de alguns dias, assim 
que o boleto for quitado. 
Ainda, é possível propor a 
troca de meio de pagamento, 
substituindo o boleto por car-
tão de crédito, por exemplo.

Claro, a comunicação nes-
tes casos precisa ser amigá-
vel a fim de que os clientes 
não encarem como uma co-
brança, mas realmente como 
um lembrete simpático. Para 
isso, pode ser interessante 
adicionar algum conteúdo 
relevante, que aponte pos-
síveis usos e combinações 
do produto que está sendo 
adquirido. 

Também pode ser ofereci-
do um cupom de desconto, 
frete grátis ou outra alter-
nativa que mostre o quanto 
a empresa valoriza aquele 
cliente e a compra que ele 
está fazendo. É importante 
não tirar da memória que 
muito além de realmente 
converter aquela venda es-
pecífica, o que vale mesmo 
é oferecer ao cliente uma 
experiência positiva e mar-
cante, cativando-o a comprar 
novamente na sua loja. 

No final das contas, o rela-
cionamento do e-commerce 
com o consumidor é o que 
está em jogo.

 
(*) - Especialista em e-commerce, 
é sócio-fundador do Enviou e do 

Meu DimDim, respectivamente 
suíte de ferramentas e plataforma 

especializada em cashback.

Felipe Rodrigues (*)
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TERÇA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019

FOLHA DE PAGAMENTO CONCOMITANTE
Empresa com atividades nos anexos III e anexo IV respectivamente, 
deve ser apurada a folha de pagamento de forma concomitante, como 
deve ser efetuada a apuração da folha de pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO ADMINISTRADOR PODE SER REGISTRADO COMO CLT? 
Informamos que apesar de não ter previsão legal a respeito, entende-
mos que não é possível um empregado também figurar como sócio da 
mesma empresa, pois descaracterizaria a figura de subordinação entre 
empregado e empregador, conforme art. 2º e 3º da CLT, uma vez que é 
incompatível que o sócio seja empregado dele mesmo.

HORÁRIO DIFERENCIADO DE ALMOÇO
Empresa pretende contratar motorista para transporte dos funcioná-
rios, com horário diferenciado do almoço, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO
Funcionário pediu demissão, está cumprindo o aviso prévio de 30 dias, 
entretanto ele possui 05 anos de empresa, temos outro acerto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EFETUOU DOAÇÃO DE SANGUE, TERÁ DIREITO A 
FALTAR NO DIA?

De acordo com o artigo 473, inciso IV da CLT, o empregado poderá se 
ausentar sem prejuízo do salário, por um dia, em cada 12 (doze) meses 
de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 
comprovada. Deverá ser verificado se em acordo ou convenção coletiva 
é garantido mais um dia de ausência pelo motivo de doação de sangue.

FUNCIONÁRIO COM DUPLA FUNÇÃO
Empresa contratou funcionário na função principal de auxiliar de 
produção, entretanto vai desempenhar também a função de motorista 
para entrega, devemos usar o salário maior para registro, com o pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007843-16.2016.8.26.0009. O 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Pudente, Estado de São Paulo, Dr. 
Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCEL ALEXANDRE 
DE SOUZA, CPF. 309.488.898-45, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Circulo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente - Colégio João XXIII, 
alegando em síntese: objetiva a condenação do réu ao pagamento de R$ 8.788,35 (Julho/2016), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ás 
mensalidades do ano de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108932-
03.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ 
GABRIEL MOYSÉS FILHO (CPF 285.519.628-09) que CONDOMÍNIO EDIFICIO PALAIS 
ROYAL, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$20.460,44 (Set/2016), 
oriundos de Taxas Condominiais e Fundo de Reserva inadimplidas, do Apartamento nº 113, 
localizado no 11º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Vitoantonio Del Vecchio, nº 534, Subdistrito Mooca. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 
dias embargue, ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013297-
97.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL 
URENHA JÚNIOR, CPF. 065.748.058-48, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social 
Região Adm. Paulistana, para cobrança de R$ 19.427,10 (Dez/2018), decorrentes das 
mensalidades vencidas nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017, oriundas dos Contratos de 
Prestação de Serviços Educacionais firmados entre as partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Um destes é o mercado 
fi nanceiro. Só neste ano, 
o aumento no número 

de pessoas físicas investindo 
foi de aproximadamente 700 
mil. Segundo dados da B3, a 
população feminina representa 
cerca de 23% dos investidores 
cadastrados. 

Atualmente, após o “boom” 
no número de investidores 
na renda variável, cada vez 
mais pessoas têm buscado 
profissionalização na área, e 
deixam os trabalhos tradicio-
nais para operar na Bolsa de 
Valores. Diversas empresas 
oferecem cursos para que 
Traders possam se tornar 
profissionais. Com isso, a 
busca por esses cursos tem 
sido cada vez maior por parte 
do público feminino.

A  Empresár ia  Kar ina 
Idokawa, conta que começou 
a investir depois de uma crise 
em sua loja. “Opero há quase 2 
anos e o que me chamou aten-
ção no mercado fi nanceiro foi a 
possibilidade de fazer dinheiro 
mesmo quando o país está em 
crise. Entretanto, na minha 
empresa, durante uma crise, 
precisei diminuir o quadro de 
funcionários e cheguei a tomar 
empréstimo no banco”. 

O Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus, Jefferson Laa-
tus, aponta que boa parte das 
mulheres que começaram, 
vieram pela curiosidade gerada 
através de alunos da mesma 

Aumenta o número de mulheres 
que negociam na Bolsa

Com o passar do tempo, a mulher tem buscado se inserir cada vez mais em nichos que até então eram 
dominados pelo público masculino

Aumento no número de investidores foi de aproximadamente 700 mil, sendo que 

a população feminina representa 23%.

família. Com a Karina não foi 
muito diferente, ela começou a 
fazer o curso e infl uenciou seu 
marido a iniciar também. “Na 
minha família ninguém opera 
Day Trade. Sentia falta de falar 
sobre o assunto com alguém 
próximo, então sugeri para o 
meu esposo fazer o curso. Ele 
fez o curso comigo e agora ele 
também opera”, conta. 

Para Laatus, este aumento no 
número de mulheres no mer-
cado fi nanceiro em muito está 
relacionado à busca por prota-
gonismo feminino em espaços 
maioritariamente masculinos, 
como o mercado fi nanceiro. Ele 

afi rma que recentemente houve 
um crescimento considerável 
no número de mulheres no 
curso de profi ssionalização para 
Trader. Agora, mais de 15% é 
composto por mulheres. 

“Antes, a proporção era de 1 
mulher a cada 50 alunos. Hoje, 
desses 50, 8 são mulheres. 
Ainda não é o ideal, mas já é 
um passo”. Para o Estrategis-
ta-Chefe, o público feminino 
apresenta um comportamento 
diferente e mais focado do que 
o masculino. “O perfi l masculino 
costuma arriscar muito, o que 
pode ocasionar perdas parciais 
e até totais de seus investimen-

tos. Já o perfi l feminino tende a 
ser mais centrado e detalhista, 
o que é o ideal”, afi rma. 

Apesar de 48% do público do 
curso oferecido pelo grupo es-
tar entre 30 e 40 anos, costuma 
ocorrer uma variação quando se 
trata de faixa etária. “Nosso pú-
blico é bem variado, recebemos 
pessoas dos 18 aos 60, de médi-
cos à universitários, e diversas 
classes sociais, a maior parte 
dos alunos é homem, porém a 
expectativa é que o número de 
mulheres cresça cada vez mais”, 
fi naliza o Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus (Fonte: Gueratto 
Press). 
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Os estudantes inscritos na 
condição de concluintes regu-
lares que não fi zeram a prova 
do Enade 2019 e/ou não res-
ponderam ao Questionário do 
Estudante, precisam justifi car a 
ausência. As provas que avaliam 
os cursos de instituições de 
ensino superior foram aplicadas 
no dia 24 de novembro, com a 
presença de 390 mil estudantes, 
89,6% dos inscritos.

A solicitação de dispensa da 
prova deve ser feita ao coorde-
nador de curso da instituição, 
de 2 de janeiro de 2020 a 5 
de fevereiro. A prova e o pre-
enchimento do questionário 
são componentes curricula-
res obrigatórios para que o 
estudante obtenha o diploma 
da graduação. O questionário 
desse ano foi respondido por 
93,7% dos participantes. As 
instituições de ensino inscre-

Estudantes que não fi zeram Enade 
precisam justifi car ausência

mento de identifi cação, luto, 
acompanhamento de cônjuge 
transferido(a) de município 
por seu empregador, saúde, 
maternidade, paternidade, 
atividade acadêmica, con-
curso público ou processo 
seletivo de trabalho, inter-
câmbio, privação de liberdade 
e trabalho. 

Ainda assim, o estudante 
deverá ter preenchido o ques-
tionário no período estipulado 
em edital. Caso o coordenador 
do curso indefi ra o pedido, cabe 
recurso no Inep, que deve ser 
feito pelo Sistema Enade. A dis-
pensa da prova também pode 
acontecer por iniciativa das 
instituições de ensino superior, 
por compromissos acadêmicos 
vinculados ao curso avaliado 
pelo Enade, como atividade 
curricular e intercâmbio aca-
dêmico (ABr). 

Pedido de dispensa deve ser feita ao coordenador de curso. 

vem os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de 
graduação avaliados na edição do Enade. Apenas os concluintes 
precisam fazer a prova.

A regularização dos estudantes ocorrerá de acordo com os 
critérios descritos no edital. Um deles é a solicitação de dis-
pensa da prova pelo próprio estudante em caso de acidente, 
assalto, casamento, extravio, perda, furto ou roubo de docu-

Lucerna, na Suíça Central, 
já tem tudo o que uma cidade 
precisa para ser considerada 
uma das mais charmosas da 
Europa. Junto ao charme das 
antigas construções, Lucerna 
é rodeada por uma natureza 
exuberante e montanhas 
nevadas. Além disso, o Lago 
Lucerna deixa o cenário ainda 
mais belo. Mas quem pensa 
que a cidade não pode fi car 
ainda mais encantadora, se 
engana. 

Ao longo do mês de janeiro, 
Lucerna recebe o Lilu Light 
Festival. Durante o festival o 
lago e a bela arquitetura local 
ganham luzes e instalações 
que destacam ainda mais a 
sua beleza. O Lilu acontece 
no inverno, quando anoitece 
mais cedo e as luzes do festival 
emprestam um charme a mais 
à cidade. 
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Lilu Light Festival acontece em janeiro em Lucerna
Ao longo do evento, que dura 

em geral, cerca de 10 dias, os 
principais pontos turísticos 
da cidade são iluminados com 
projeções feitas por artistas 
que deixam a criatividade rolar 
solta e encantam os visitantes. 
Além de luzes suaves e fl uidez, 
instalações interativas também 
marcam o festival. 

Na edição passada, uma 
das obras mais populares foi 
‘Juladi’, onde os visitantes 
podiam projetar seus rostos 
em um prédio. Igrejas e mo-
numentos também ganham 
novos contornos com as luzes 
do festival. Devido ao grande 
sucesso do ano anterior, o fes-
tival já faz parte do calendário 
fi xo da cidade. Em 2020, o Lilu 
acontece entre os dias 9 e 19 
de janeiro. Mais informações: 
(https://www.lichtfestivallu-
zern.ch/). 

O festival de luzes decora monumentos e pontos 

turísticos da cidade.
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