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Gramado Summit em 2020

@A primeira parada da Gramado Summit em 2020 será 
em Porto Alegre! No dia 18 deste mês, acontecerá 

um Summit Talks focado em entender como o uso de 
dados pode ajudar empresas a aumentar suas receitas. A 
edição acontecerá na sede da Tecnopuc, em parceria com 
o AnLab. Para discutir o tema, estarão presentes Jonatas 
Abbott (Dinamize), Mariana Klein (Petit Mídias Sociais) e 
Luis F. Saraiva (Sqed/HP). O encontro será mediado pela 
jornalista Taís Seibt.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Ciclistas no Trânsito
A Ford apresentou na Europa a “Jaqueta Emoji”, criada 

para os ciclistas poderem enviar mensagens aos motoristas 
no trânsito por meio de um painel de LED instalado nas 
costas. O traje, ainda em fase de protótipo, vem acompanha-
do de um controle remoto sem fio para fixação no guidão, 
no qual é possível selecionar os sinais de virar à direita ou 
à esquerda, um alerta de perigo e três emojis, com face 
contente, neutra ou triste. O objetivo é mostrar que, dando 
aos ciclistas a possibilidade de expressar suas intenções 
e sentimentos por meio de emojis, é possível reduzir o 
estresse nas ruas.    Leia a coluna completa na página 3

O Comitê de Orientação 
para Divulgação de 
Informações ao Mercado 
(CODIM), emitiu no 
último dia 5, orientações 
a respeito de saída de 
Executivo Relevante para 
Empresa

Esse Executivo é um pro-
fissional da Companhia, 

cuja saída pode afetar o valor 
percebido da Companhia e/ou 
ambiente interno, em razão de 
sua posição chave para os ne-
gócios e por ser muito exposto 
no relacionamento com um ou 
mais públicos estratégicos de 
forma relevante.

Como proceder? - Para in-
formar a Saída de Executivo 
Relevante é muito importante 
que a Companhia tenha ou 
desenvolva um Plano Es-
tratégico de Comunicação, 
interna e externa, em linha 
com a Política de Divulgação 
de Informações, tendo o 
envolvimento do Comitê de 
Divulgação de Informações 
e da Área de Relações com 
Investidores.

A comunicação deve ser 
adequada ao tipo de evento 
ocorrido, mas algumas ações 
mínimas são imprescindíveis:

Sucessão Planejada:
1) Comunicação clara, obje-

tiva e transparente dentro 
e fora da Companhia;

2) Divulgar como o assunto 
é tratado pela Adminis-
tração;

3) Divulgar nomes de pos-
síveis sucessores com 
alguma antecedência caso 
não prejudique o processo;

4) Comentar os motivos da 
mudança esclarecendo 
os principais objetivos a 
serem buscados.

Em caso de sucessão não 
Planejada a Companhia 
deverá tomar os 
seguintes cuidados:
1) Anunciar a mudança to-

mando o cuidado para a 
comunicação ser respei-
tosa mesmo em caso de 
demissão;

2) Caso a Companhia ainda 
não tenha definido o su-
cessor, esclarecer como 
ficará a gestão durante 
a transição e, informar o 
perfil desejado para o novo 
ocupante do cargo;

3) Preparar mensagens para 
serem utilizadas diante de 
questionamentos internos 
e externos.

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 5

O coordenador do MBA de Marketing e Negócios Digitais da FGV, 
André Miceli, revela que este ano marcará a chance para que as em-
presas pensem além do que estão fazendo e alinhem suas metas de 
marketing aos objetivos gerais do negócio. Esse movimento de mudança, 
aliado às novas tecnologias, permite que as empresas melhorem seus 
serviços e experiência com o usuário, aumentando o reconhecimento 
e a reputação da marca e, consequentemente, sua receita.  

Alinhar metas de marketing

Apesar do cenário promissor, há alguns pontos que precisam ser 
observados para evitar erros cruciais, que podem prejudicar negócios 
pela internet. “Antes de mais nada, é preciso se planejar. Não é apenas 
colocar os produtos na rede. É preciso estipular um tempo de adaptação 
no mercado, conhecer muito bem o seu setor e manter-se atualizado 
para que seu produto tenha um grande diferencial competitivo”, explica 
Marcelo Ribeiro, gerente de marketing do Olist, startup que ajuda va-
rejistas a aumentarem suas vendas ao gerar liquidez de estoque.   

Erros de quem vende pela internet

Abrir o próprio negócio para fugir do desemprego tem sido uma 
alternativa para muitos brasileiros – segundo dados do Sebrae, desde 
2016, cerca de 11,1 milhões de empresas nasceram por necessidade, 
no Brasil. São pessoas que empreendem porque precisam ter uma 
fonte de renda ou contornar alguma dificuldade financeira. Dentro 
deste contexto, muitos microempresários vão tocando tudo na infor-
malidade. Porém, a médio e longo prazo, isso pode comprometer a 
existência do negócio – ainda mais diante dos sinais de retomada da 
economia, que acelera a competitividade.   

Profissionalizar o seu negócio

Desburocratização

QuEM TEM MEDO DA MEDIDA PROvISóRIA 
DA LIbERDADE ECONÔMICA?     Leia na página 6

Freepik

Divulgação da saída de Executivo 
Relevante da Companhia

Com relação aos 
Colaboradores, 
que também devem 
ser informados, a 
comunicação deverá ser:
1) Ágil, clara, objetiva e trans-

parente para o ambiente 
interno e externo;

2) Deverá ter um alinhamen-
to para que as informações 
sejam as mesmas para o 
público interno e externo;

3) Definição clara de alçadas, 
papéis e responsabilida-
des dos executivos em 

relação à comunicação e 
a política de porta-vozes 
da Companhia.

Como meio de 
comunicação a 
Companhia deverá 
utilizar:
1) Canais Internos e Exter-

nos, avaliando sempre 
caso a caso;

2) Fato Relevante. Essa pu-
blicação se faz necessária 
em caso de saída de Presi-
dente, Diretor de Relações 
com Investidores, Diretor 
Financeiro, entre outros;

3) Comunicado ao Mercado 
- sempre com um impacto 
menor, é muito usado em 
saída de um Diretor de 
um dos negócios da Com-
panhia ou um Gerente de 
Relações com Investido-
res, entre outros;

4) Comunicado interno a co-
laboradores preservando 
as informações sigilosas e 
que dependam de prévia 
divulgação nas suas diver-
sas formas exigidas pela 
regulação e/ou legislação;

5) Comunicado externo a 
clientes e parceiros;

6) Site da Companhia e de 
Relações com Investidores;

7) Press Release (comunica-
do a jornalistas);

8) E-mail;
9) Mídias Sociais.

Adotando esses cuidados o 
momento de transição afetará 
nada ou muito pouco o valor 
da Companhia no mercado.
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Restituição do IRPF
A Receita abre nesta segunda-

-feira (10), a consulta ao lote resi-
dual de restituição multiexercício 
do IRPF, referentes aos exercícios 
de 2008 a 2019. O crédito bancário 
para 116.188 contribuintes será 
realizado no dia 17, totalizando 
mais de R$ 297 milhões. Para sa-
ber se teve a declaração liberada, 
o contribuinte deverá acessar a 
página da Receita na Internet, ou 
ligar para o Receitafone 146.

Para informar a 
Saída de Executivo 
Relevante é muito 
importante que a 
Companhia tenha 
ou desenvolva um 
Plano Estratégico 
de Comunicação, 
interna e externa, em 
linha com a Política 
de Divulgação de 
Informações
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