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D - Serviços Financeiros 
Seguindo a tendência de crescimento do mercado de motocicletas, o 
Banco Honda registrou alta de 10% nos financiamentos de motos da 
marca, em relação a 2018. Foram financiadas mais de 125 mil unidades 
entre janeiro e dezembro de 2019, ante 112 mil no mesmo período 
do ano anterior. O Banco Honda possui grande atuação no varejo de 
motocicletas, sendo o principal parceiro de financiamento da empresa 
e atualmente representa 14% das vendas financiadas de motocicletas 
0km da marca. Em relação aos financiamentos de automóveis, foi o 
principal agente financeiro da marca para o segmento no ano de 2019, 
representando 20% das vendas totais da empresa. 

E - Business Process
A empresa de consultoria Baker Tilly anuncia a fusão com a BRB SP, 
prestadora de serviços em contabilidade e especialista em Business 
Process Outsourcing. O negócio reforça as operações Baker Tilly na 
capital com expectativa de um aumento na ordem de 30% dos negó-
cios de terceirização da empresa, ainda este ano. A Baker Tilly integra 
o ranking das 10 maiores empresas de contabilidade do mundo. Está 
localizada em 147 países e reúne cerca de 35 mil profissionais em 746 
escritórios. No Brasil, está posicionada em oito regiões estratégicas e 
conta com aproximadamente 500 pessoas, entre sócios e colaboradores 
(http://bakertillybr.com.br/).

F - Educação Executiva
A Faculdade Fipecafi está com as inscrições abertas para o Programa 
de Educação Executiva, que trata de temas específicos da área de 
negócios, com o objetivo de auxiliar executivos de diversas áreas nas 
tomadas de decisão. Entre os cursos disponíveis: Contabilidade Ban-
cária, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, IFRS e Lei 11.638 - Prático 
(Cases e Exercícios), Contabilidade para não Contadores, Compliance 
e Gerenciamento de Riscos, Gestão Estratégica de Controladoria e 
Mapeamento de Controles Internos SOX - Módulo I - Subsídios para 
Prática Corporativa. As aulas acontecem na sede da Instituição (Rua 
Maestro Cardim, 1.170) e as inscrições podem ser feitas pelo site (https://
fipecafi.org/Principal/Edux).

A - Empréstimo entre Pessoas
A primeira plataforma do país que permite o empréstimo direto 
entre pessoas, sem intermediação bancária, está oficialmente no ar. 
Aprovada pelo BC, a fintech Bullla é a primeira a operar no formato 
SEP (Sociedade de Empréstimo entre Pessoas), possibilitando aos 
tomadores de empréstimos acesso a taxas mais atrativas do que as 
disponíveis no mercado e, aos investidores, a possibilidade de melhores 
retornos. Como o Airbnb, o Bullla segue o modelo de relacionamento 
direto entre pessoas, conhecido no mundo da tecnologia pelo termo 
em inglês “peer to peer”. Por isso, operadores do mercado já enxergam 
a plataforma como o “Uber” do mercado financeiro. Saiba mais em: 
(www.bullla.com.br).

B - Energia Solar 
Pioneira e referência no setor de energia solar fotovoltaica, a Blue Sol 
Energia Solar – que há mais de 10 anos desenvolve projetos, instala 
sistemas fotovoltaicos e capacita empreendedores para área, comemora 
o crescimento da sua rede de franquias e traça planos ambiciosos para 
o futuro. Com 29 unidades, em 17 estados, a marca planeja fechar 2020 
com 116 unidades. Essa meta faz parte de um plano mais amplo, que 
prevê 150 franquias da rede de energia solar em todo o país até 2025, 
com pelo menos uma unidade em cada estado da federação, além de 
50 unidades em países da América Latina. Mais informações: (https://
bluesol.com.br/).

C - Investidores e Franqueadores
Nos próximos dias 29 e 30, no Hotel Unique, acontece a Franchise4u. 
Pioneira no Brasil e maior feira com esse formato no mundo. O evento 
segue a premissa de reunir marcas já consolidadas e, acima disso, apoiar 
o crescimento das franquias de baixo investimento que estão se lançando 
no mercado e ainda não têm espaço para mostrar o potencial da sua 
franquia e conectar pessoas a esses negócios. Oportunidades para os 
mais variados tipos de empreendedores, com investimentos a partir de 
R$ 5.000,00 até valores mais expressivos ultrapassando 1 milhão. Mais 
informações e agendamentos: (www.franchise4u.com.br).

G - Arte e Inteligência Artifical
E se a obra de arte pudesse ver o espectador antes mesmo que ele a 
visse? Essa é a proposta da exposição “ToTa Machina”, da artista visual 
carioca Katia Wille, que convida o visitante a criar um espelho de si 
mesmo nas obras, unindo Inteligência Artificial e arte. Com abertura 
no próximo dia 25, às 11h, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, a 
mostra é composta por 15 obras, entre pinturas, esculturas e máquinas 
cognitivas integradas ao ambiente. Através da Inteligência Artificial na 
nuvem, as obras reagem à presença de pessoas, refletem sentimentos e 
interagem através de movimentos diante de estímulos visuais e faciais.

H - Consultores de Venda
A Souza Cruz, líder do setor de tabaco no Brasil e parte do Grupo British 
American Tobacco, está lançando um programa de desenvolvimento 
exclusivo, que visa capacitar e formar futuros consultores comerciais da 
companhia. O Commercial Academy terá a duração de até três anos e 
vai contemplar aulas virtuais e treinamentos práticos, além de mentoria 
especializada para o desenvolvimento dos recursos durante o seu dia a 
dia no trabalho. Os interessados em se juntar à empresa neste progra-
ma deverão ter formação superior, inglês avançado, CNH B definitiva, 
possibilidade de mobilidade e aderência ao perfil das vagas. Inscrições 
até o próximo dia 27, pelo site: (www.souzacruz.com.br).

I - Atualização do Currículo
Para ajudar quem busca atualização ou mesmo recomeçar a vida pro-
fissional, o Instituto TIM oferece diversos cursos livres, gratuitos e a 
distância com o TIM Tec. O vasto conteúdo é voltado a diversas áreas 
como empreendedorismo, estruturação web, programação, produção de 
texto, programação em linguagem java, programação de games, entre 
outros. A iniciativa está apoiada no conceito MOOC (Massive Open Online 
Course): qualquer pessoa pode acessar a ferramenta pelo site e fazer os 
cursos gratuitamente. Por ser um software livre, escolas, universidades 
e coletivos podem também instalar a plataforma de forma autônoma. 
Outras informações: (cursos.timtec.com.br). 

J - Mercado de Livros
O mercado de autopublicação de livros é um dos que mais cresce no 
Brasil e, com isso, escritores independentes estão se tornando ainda 
mais importantes para a cena da literatura nacional. No caso dos livros 
didáticos e para concursos a situação não é diferente, com alguns escri-
tores fazendo bastante sucesso no Clube de Autores, a maior plataforma 
de autopublicação da América Latina. Em 2019, esses livros cresceram 
42% em volume de publicações e 38% em vendas. Além disso, cerca de 
1.046 novos autores nestas duas categorias publicaram obras através da 
plataforma no último ano. Saiba mais em: (https://clubedeautores.com.br/). 

Cocriação, a estratégia 
mais certeira da inovação

Não faz muito tempo, 
empresas acreditavam 
que deveriam se isolar 
para inovar

Clientes, startups, 
parceiros e até com-
petidores tinham de 

ser afastados do processo, 
de preferência separados 
pelos altos muros corpo-
rativos. Contudo, novos 
tempos demandam novas 
fórmulas. E para sobreviver 
no mundo atual, acelerar 
negócios e atingir em cheio 
o coração do cliente, a 
cocriação entrou em cena.

A cocriação permite que 
empresas colaborem fora 
do negócio para reunir 
novas ideias e romper com 
o status quo. Elas reconhe-
cem que não têm todas as 
respostas internamente e 
facilitam que outras pessoas 
e companhias contribuam 
para a solução de desafios. 
Associar conhecimentos, 
definitivamente, é a melhor 
forma para promover um 
go to market mais rápido, 
gerar mais relevância para o 
consumidor, criar soluções 
mais autênticas e otimizar 
resultados.

Quem mais ganha nesse 
processo, sem dúvidas, é 
o cliente. Afinal, associar 
o conhecimento e a com-
petência do ecossistema 
é uma estratégia certeira 
de inovação. E já podemos 
ver iniciativas do tipo em 
diversos segmentos. A PR 
Newswire, empresa global 
em inteligência de mídia, 
por exemplo, estabeleceu 
parceria com o Instituto 
Lafis para unir dados e criar 
indicadores de exposição e 
reputação de marcas.

Outro exemplo de em-
presa que aposta massi-
vamente na cocriação é a 
gigante BMW. Desde 2010, 
a montadora conta com um 
laboratório de cocriação 
para que pessoas interes-
sadas em tópicos relaciona-
dos a carros, ansiosas para 
compartilhar suas ideias 
e opiniões sobre o mundo 
automotivo do amanhã, 
possam unir forças com a 
companhia.

A sueca de móveis Ikea 
é uma forte referência de 
cocriação sustentável. 

A organização desen-
volveu uma plataforma 

robusta para sustentar seu 
modelo: a Co-Create IKEA, 
por meio da qual é possível 
trabalhar diretamente com 
os consumidores em qual-
quer projeto. As atividades 
sempre abrangem pelo 
menos uma das três áreas 
principais. 

1. Explorando a vida em 
casa. Pesquisas e outros co-
mentários de clientes para 
entender “as necessidades 
emocionais e funcionais” na 
vida das pessoas normais. 
2. Ideias e protótipos, que 
com base nos resultados da 
primeira etapa, a equipe da 
IKEA desenvolve modelos 
de trabalho com a ajuda 
dos clientes, e 3. Votação 
e feedback. Os usuários 
da plataforma fornecem 
feedback direto sobre os 
protótipos em andamento 
e ajudam a escolher os 
produtos. 

O site IDEAS da Lego é 
outro excelente exemplo 
de plataforma de cocria-
ção on-line. O site convida 
os entusiastas de Lego a 
postar projetos para novos 
cenários e a dar feedback 
sobre os projetos enviados. 
Se um projeto recebe mais 
de 10 mil votos, entra em 
uma fase de revisão em 
que os cenógrafos e pro-
fissionais de marketing da 
Lego decidem se o produto 
é viável para produção. 

O mecanismo de votação 
motiva os criadores a mobi-
lizar a rede social para votar 
no projeto, promovendo a 
marca. Se tudo der certo, 
ainda tem recompensa. O 
criador recebe royalties de 
1% das vendas líquidas do 
produto. Definitivamente, 
a cocriação veio para ficar. 
Para as empresas que des-
cobrem como fazê-la bem, 
as recompensas podem 
ser muito maiores do que 
simplesmente contar com 
uma área de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). 

E mais importante, é 
um recurso essencial para 
desencadear a vasta cria-
tividade de pessoas que 
têm um olhar de fora da 
organização. É o imperativo 
do século. A pergunta que 
fica é: você é corajoso o 
suficiente para investir de 
verdade na cocriação?

(*) - É Presidente da PR Newswire 
América Latina.

Thais Antoniolli (*)

O 1º Levantamento da Safra 
2020 de Café mostra que o país 
poderá colher entre 43,2 e 45,98 
milhões de sacas beneficiadas 
de arábica e entre 13,95 a 16,04 
milhões de sacas de conilon. 
Divulgado nesta quinta-feira 
(16) pela Conab, o boletim 
aponta que o fenômeno atuou 
sobretudo no café do tipo ará-
bica, em relação a 2019.

A produção de café arábica, 
influenciada pela bienalidade, 
deverá ter um aumento entre 
26% e 34,1%, respectivamente, 
em comparação ao volume pro-
duzido na safra passada. Mas, 
em relação a 2018, haverá um 
decréscimo entre 3,2 e 9%. A 
floração da atual safra ocorreu 
sob um clima desfavorável, 
com altas temperaturas e 
baixos índices pluviométricos. 

A maioria dos empresários afirmou que as condições atuais da 
economia estão melhores.

Com 126,6 pontos, o 
resultado é 2% maior 
que o aferido em de-

zembro do ano passado e o 
melhor para um mês de ja-
neiro desde 2013. Na compa-
ração com o mesmo período 
de 2019, o crescimento foi de 
4,7%. A pontuação é a maior 
desde março do último ano 
(127,1 pontos).

“A recuperação gradual da 
economia, com avanço nos 
investimentos e melhora da 
taxa de desemprego, ajuda 
a explicar a percepção oti-
mista dos empresários do 
comércio”, afirma o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros. Em relação ao índice 
que mede as condições 
atuais do empresário do 
comércio, houve variação 
mensal positiva de 1,4%, 
chegando a 108,2 pontos – 

Atividade 
econômica 
cresceu 0,18%

O Índice de Atividade 
Econômica, do Banco Cen-
tral (IBC-Br) teve alta de 
0,18% em novembro de 
2019, comparado a outubro, 
segundo dados divulgados 
ontem (16) em Brasília. Esse 
foi o quarto mês seguido de 
alta. Na comparação com 
novembro de 2018, houve 
crescimento de 1,10% nos 
dados sem ajustes, por se 
tratar de períodos iguais. 

Em 12 meses encerrados 
em novembro, o indicador 
teve expansão de 0,90%. No 
ano, até novembro, houve 
crescimento de 0,95%. O 
IBC-Br é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
BC para fazer um acom-
panhamento mensal da 
atividade econômica. Mas o 
indicador oficial, com meto-
dologia diferente do IBC-Br, 
é o PIB, calculado pelo IBGE 
e divulgado trimestralmente 
(ABr).

Ford Ka, Palio e Uno estão entre 
os seminovos mais vendidos 

Os veículos Ford Ka, Palio e Uni lideram o 
ranking dos automóveis seminovos mais procu-
rados no comércio eletrônico em 2019. Segundo 
levantamento da plataforma Auto Avaliar, utiliza-
da atualmente em mais de 3,2 mil concessioná-
rias de veículos e cerca de 30 mil revendedores 
multimarcas no Brasil, os três modelos tiveram 
a maior procura pelos lojistas brasileiros para 
alimentar o estoque e a oferta no varejo.

No ranking com os dez mais procurados no co-
mércio B2B, também aparecem na lista o Sandero, 

Celta e Classic. O levantamento foi feito com base 
no volume de comercialização realizado na platafor-
ma B2B da Auto Avaliar, onde as concessionárias 
anunciam seus veículos para repasse e os lojistas 
arrematam os modelos que lhe interessam, dentro 
de um sistema de pregão online.

Segundo JR Caporal, CEO da Auto Avaliar, o 
mercado de repasse de veículos pela internet é 
atualmente um dos mais promissores dentro do 
setor automobilístico. “O uso de uma plataforma 
B2B para comércio de veículos traz mais agilidade 
e garante sobretudo maior transparência no re-
passe de automóveis feito entre concessionárias 
e lojistas”. Fonte: (www.autoavaliar.com.br).
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Confiança no comércio 
tem melhor janeiro desde 2013
A confiança do empresário do comércio apresentou a quinta alta consecutiva em janeiro de 2020, de 
acordo com o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC)

de investimento na própria 
empresa cresceram 2,5% em 
janeiro de 2020, atingindo 
103,3 pontos, o melhor resul-
tado desde junho de 2014. É 
primeira vez, desde janeiro 
de 2015, que o indicador fica 
acima dos 100 pontos, na zona 
de avaliação positiva. 

O percentual de empresá-
rios dispostos a investir mais 
em seus negócios chegou a 
53,4% do total de entrevis-
tados em janeiro deste ano, 
contra 50,4% em dezembro e 
46,1% em janeiro de 2019. De 
acordo com a economista da 
CNC responsável pela pes-
quisa, Izis Ferreira, ajudam 
a explicar esse resultado as 
condições correntes ma-
croeconômicas favoráveis e 
a melhora das expectativas 
em relação à economia e ao 
setor (Gecom/CNC).

o melhor nível desde março 
do ano passado. O indicador 
apresentou a maior alta na 
base de comparação anual 
(+17,9%) entre os indica-
dores pesquisados. 

Pelo segundo mês seguido, 

a maioria dos empresários 
(57,6%) afirmou que as condi-
ções atuais da economia estão 
melhores em comparação 
com o ano passado. Em janeiro 
de 2019, o percentual medido 
foi de 44,7%. As intenções 

Bienalidade positiva vai 
impulsionar safra de café

A produção de conilon no país 
tem sido favorecida pelo clima e 
subiu de 14,2 milhões de sacas em 
2018, para 15 milhões em 2019. 
Com a expectativa para 2020, o 
país poderá colher uma safra total, 

somando conilon ao arábica, en-
tre 57,2 milhões e 62,02 milhões 
de sacas beneficiadas de café 
este ano. Já a área total, será 
de 1,89 milhão de hectares, com 
crescimento de 4% (GI/Conab).

A produção de café arábica deverá 
ter um aumento entre 26% e 34,1%.
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