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Programa vai premiar empreendedores sociais

@O programa é inovador e foi criado para incentivar o 
empreendedorismo social no Brasil por meio de incen-

tivo financeiro, de capacitações e mentorias. As inscrições 
abrem dia 16 e qualquer pessoa com um projeto de impacto 
social pode participar. O prêmio para a ideia vencedora 
será de R$10 mil e mais capacitações, acompanhamento 
da evolução do negócio e orientação de especialistas. Tudo 
para tirar o projeto do papel e transformá-lo em realidade! 
O Impact Tank é um projeto nacional e realizado pela JCI 
Brasil com o objetivo de incentivar a cultura empreende-
dora nas pessoas, para transformá-las em empreendedoras 
sociais e, assim, potencializar o poder da mudança na nossa 
sociedade (impacttank.jci.org.br).    Leia a coluna com-
pleta na página 2

Negócios em Pauta

Chocolate e Cacau
“Para fazer um bom chocolate, só é necessário um bom 

cacau”. A afirmação é da escritora francesa Chloé Doutre-
-Roussel, conhecida como Madame Chocolat. Ela e mais de 
20 especialistas do Brasil e do mundo estarão na segunda 
edição do ‘Chocolat São Paulo – Festival Internacional do 
Chocolate e Cacau’, que acontece de 12 a 15 de março no 
Pavilhão da Bienal do Ibirapuera. O evento, considerado o 
maior do setor na América Latina, reúne cerca de 70 expo-
sitores, sendo mais de 50 marcas de chocolate de origem, 
bean to bar, premium e gourmet. Saiba mais em: (www.
chocolatfestival.com).    Leia a coluna completa na página 3

Em 2019, o comércio 
eletrônico do país 
deixou de perder R$ 1,9 
bilhão com prejuízos 
causados por fraudes, um 
crescimento de 36% em 
relação a 2018

Esse é apenas um dos dados 
mapeados pela ClearSale, 

empresa líder em soluções 
antifraude nos mais diversos 
segmentos, no Mapa da Fraude 
2020. O documento é um levan-
tamento completo, realizado 
anualmente pela companhia, 
com a análise de janeiro a de-
zembro de 2019 sobre as ten-
tativas de fraudes no comércio 
eletrônico brasileiro.

Para o levantamento, mais de 
R$ 69 milhões em transações 
foram analisadas, o que repre-
senta cerca de 153 milhões de 
pedidos, considerando aqueles 
com pagamento via cartão de 
crédito. Para se ter uma ideia 
do cenário de fraudes no varejo 
eletrônico, a cada R$ 100 reais 
em compras realizadas, R$ 
3,47, em média, são tentativas 
de fraudes.

“O valor da compra é uma 
variável importante para deter-
minar o risco da transação, uma 
vez que os pedidos fraudulentos 
costumam ter um valor maior 
que a média do e-commerce. Em 
2019, o ticket médio dos pedidos 
suspeitos foi de cerca de R$ 1 
mil”, explica Omar Jarouche, di-
retor de Solução da Clearsale. “A 
maioria dos fraudadores busca 
produtos e serviços mais caros 
e até mesmo de luxo, pois não 
irão pagar por isso e conseguem 

um retorno melhor na hora de 
revender o produto”, analisa 
Jarouche.

Os fraudadores preferem os 
dias de semana para realizar os 
crimes. O dia mais visado pelos 
criminosos é a terça-feira, que 
concentrou 17,43% do valor to-
tal das tentativas de fraude em 
2019. Já domingo é o dia com o 
menor tentativas, com 8,19%. O 
período que concentra a maior 
tentativa de fraudes é entre 
12h e 23h, com 83%. A parte 
da manhã registra sozinha mais 
tentativas de fraude do que a 
noite e a madrugada juntas. 
Mais de 58% das tentativas de 
fraude aconteceram entre 6h e 
17h59. Isso mostra que as ações 
fraudulentas seguem a curva 
geral de vendas do e-commerce 
e registram seus maiores picos 
durante o horário comercial.

Celulares, Games e Bebidas 
são tradicionalmente as catego-

Candidato 
nordestino

Por Heródoto Barbeiro
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Leia na página 2

Empreender não é uma tarefa fácil e manter o negócio é sempre um 
grande desafio, mas esse continua sendo o sonho de muitos brasileiros 
que buscam conquistar autonomia financeira. Entretanto, muitas dúvidas 
e inseguranças permeiam esse passo. Não saber como colocar as ideias em 
prática ou como alavancar o negócio são dificuldades ainda recorrentes. 
Segundo o Sebrae, a cada 100 empresas abertas no Brasil, pouco mais de 75 
sobrevivem ao primeiro ano. A perspectiva é de que o país retorne ao caminho 
do crescimento neste ano, com previsão de 2,32% de crescimento.   

Dicas para empreendedorismo

Quando paramos para analisar as expectativas e projeções mercadológicas, 
é quase impossível fugir da transformação digital como fator primordial. E 
uma das maiores consequências desse fenômeno moderno foi a exigência 
generalizada por mais transparência, seriedade e harmonia no ambiente 
interno das companhias globais. A necessidade de aderir a uma nova postura 
fez com que diversas organizações parassem para observar os benefícios 
do compliance como política de complacência com as normas legais. Com 
a popularização das mídias sociais e o peso adquirido por essas redes em 
relação ao mercado consumidor, tornou-se imprescindível algum tipo de 
resposta das marcas à essa exposição crescente.   

Saúde de uma empresa

Pense no que faz sentido para você e esteja consciente de sua situa ção 
atual para estabelecer seu plano de carreira. Afinal de contas, o que significa e 
quais são os benefícios de traçar um plano de carreira? Com o planejamento, 
é possível antecipar, prever e executar tarefas de forma eficiente. Entender 
essa essência é fundamental para compreender o processo de construção 
da sua carreira. Além disso, garante a você autoconhecimento, aumento 
de produtividade e reflexão sobre a sua vida pessoal.   

Carreira e vida pessoal

pikisuperstar/Freepik

Tentativas de fraudes no e-commerce 
brasileiro chegam a R$ 3,6 mil por minuto

rias mais fraudadas. Isso ocorre 
pela facilidade de revender o 
produto posteriormente, tanto 
pela procura, como pelo preço e 
pela facilidade de transporte. A 
compra de celulares concentra 
o maior registro de tentativa de 
fraude em 2019, com 8,73%, 
seguido por Bebidas, 8,04%, 
Games, 7,61% e Eletrônicos, 
4,33%. Os produtos mais vi-
sados são aqueles com maior 
facilidade de serem revendidos 
no mercado paralelo, como 
os smartphones, categoria 
que conta com lançamentos 
constantes e alta demanda dos 
consumidores.

Ao contrário do que se imagi-
na, mais vendas não significam 
necessariamente mais fraudes. 
Novembro, mês que o comércio 
eletrônico tem um aumento ex-
ponencial das vendas por conta 
da Black Friday, aparece como 
o de menor exposição a fraudes. 

Em 2019, a cada R$ 100,00 em 
transações, apenas R$ 2,38 
foram tentativas de fraude 
durante o período. Entre as 
datas comemorativas, que têm 
reflexo no aumento de vendas 
no varejo, o Dia dos Namorados 
é a que apresenta mais tenta-
tivas de fraude, representando 
4,56% do total de vendas. Em 
termos comparativos, o Natal 
apresentou 3,38% e a Black 
Friday, 1,06%.

Para não ser vítima de frau-
des, o consumidor deve evitar 
realizar compras em sites sus-
peitos, e preferir o cartão de cré-
dito como forma de pagamento. 
Ao optar por esse método em 
vez do boleto ou transferência 
bancária, o cliente consegue 
contestar a cobrança junto ao 
banco, o que não é possível com 
os outros métodos.

Fonte e mais in formações: 
(https://br.clear.sale/).
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DESENvOLvIMENTO 
E PROSPERIDADE DE 
uM LADO, ESCASSEz 
DE MãO DE ObRA 
E INSEguRANçA 
juRíDICA DO OuTRO 

    Leia na página 6

Tecnologia no brasil

A cada R$ 100 reais em compras realizadas, R$ 3,47, em média, são tentativas de fraudes. 

Pedágio mais barato
O ministro da Infraestrutura, Tar-

císio Gomes de Freitas, disse ontem 
(13) que o modelo para a nova con-
cessão da Via Dutra vai permitir uma 
redução de pelo menos 20% da tarifa 
de pedágio. Atualmente, o valor total 
para ir de uma capital a outra está em 
cerca de R$ 60 e deve ficar, segundo a 
estimativa, abaixo de R$ 50. A disputa 
pela administração da via será feita 
a partir de uma combinação entre a 
oferta de menor tarifa e o pagamento 
de outorga pela concessão.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tecnologia-no-brasil-desenvolvimento-e-prosperidade-de-um-lado-escassez-de-mao-de-obra-e-inseguranca-juridica-do-outro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-do-compliance-para-a-saude-interna-de-uma-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreendedorismo-confira-dicas-de-executivos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/invista-nos-planos-para-sua-carreira-e-vida-pessoal/



