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News@TI

Curso online ajuda empresas a 
se adequarem à LGPD

@A LGPD Solution está lançando o LGPD 365, curso 
online que traz todas as orientações sobre como se 

enquadrar na nova Lei. "A educação à distância, além de 
prática, tem a vantagem de treinar muitos colaboradores 
ao mesmo tempo", afirma Paulo Perrotti, advogado e sócio 
do escritório Perrotti e Barrueco Advogados Associados. 
O curso é dividido em vinte e seis módulos e tem total 
aproximado de quatro horas. Após sua realização, o aluno 
passa a proteger os dados de maneira eficaz, conhecendo 
as bases legais da questão, e também saberá diagnosticar 
o que deve ser feito na possibilidade de vazamento. Além 
disso, vai ter acesso a casos práticos (http://lgpdsolution.
com.br/curso-lgpd).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Atacadista de Moda
Entre os dias 17 e 19 de março, a região do Brás será 

palco de um dos maiores eventos do setor atacadista de 
moda do país: a edição do Novo Brás, apresentando os lan-
çamentos para o Inverno 2020, por meio de desfiles com as 
coleções para a estação, de 40 fabricantes. O evento destaca 
o tema “Movimento”, para representar a moda. O evento 
- uma mega campanha focada em criar e consolidar uma 
nova identidade para a região posicionada como o maior 
pólo de distribuição de pronta entrega de confecções do 
Brasil - já está consolidado dentro do Calendário Nacional 
da Moda. Agrega ainda maior valor ao pólo do Brás, que é 
uma grande fonte de turismo e de economia, não só para 
São Paulo, mas para todo o país (www.novobras.com.br).     

  Leia a coluna completa na página 3

A crise passou longe do 
e-commerce durante o 
ano passado. As vendas 
realizadas de janeiro 
a dezembro de 2019 
somaram faturamento 
de R$ 75,1 bilhões, alta 
nominal de 22,7% em 
relação ao ano de 2018

As informações são do 
relatório NeoTrust, que 

analisa o varejo digital tri-
mestralmente com base 
em dados coletados pelo 
Compre&Confie, empresa 
de inteligência de mercado 
focada em e-commerce.

De acordo com o estudo, 
o poder aquisitivo do con-
sumidor não variou signifi-
cativamente no período: o 
valor médio das compras 
realizadas foi de R$ 420,40 
(incremento de apenas 0,2% 
em relação ao ano anterior). 
Portanto, a alta significativa 
está relacionada principal-
mente ao volume de pedidos 
realizados: em 2019, foram 
feitas 178,5 milhões de com-
pras, valor que representa 
aumento de 22,5% em rela-
ção a 2018.

O ano de 2019 foi de forte 
recuperação para o varejo 
digital. Registramos diver-
sos fatores que impulsiona-
ram o crescimento, com des-
taque para consolidação do 
modelo de marketplace no 
país, maior integração mul-

ticanal, além do aumento do 
número de consumidores 
que realizaram pelo menos 
uma compra on-line”, afirma 
André Dias, diretor executi-
vo do Compre&Confie.

O público feminino foi 
responsável por 52,1% dos 
pedidos de compra feitos no 
país durante o ano de 2019. 
Apesar de comprar mais, as 
mulheres gastaram menos: o 
gasto médio foi de R$ 371,70 
por compra, enquanto os 
homens gastaram R$ 473,60 
em média. Por faixa etária, 
os que têm entre 36 e 50 anos 
realizaram o maior volume 
de compras (33,6% do total 
dos pedidos feitos durante 
o ano). Logo atrás, estão os 
que têm entre 26 e 35 anos, 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4

Uma pesquisa realizada pelo Union + Webster, aponta que 87% dos 
consumidores brasileiros preferem comprar de empresas sustentáveis. 
O público está mais exigente tanto com a qualidade dos produtos e ser-
viços quanto com a procedência deles. Além disso, 24% da população 
brasileira é da geração Z, jovens nascidos a partir de 1999, tornando-os 
o segundo maior público consumidor do país, atrás apenas dos millenials 
— a geração nascida entre 1981 e 1998. Com jovens mais engajados em 
causas sociais e ambientais, pode ser difícil para uma empresa sobreviver 
nos dias atuais sem se preocupar com esses temas.   

Marcas sustentáveis

O novo momento que o mercado de trabalho atravessa, seja 
com o aumento de perspectiva de vida, com as diversas gerações 
atuantes, com o avanço tecnológico ou com a depressão batendo 
à porta, exige um olhar atento dos líderes quanto aos integrantes 
de sua equipe. Para entender um pouco mais sobre tema, o 'Jornal 
Empresas e Negócios' conversou com Maryana Rodrigues, funda-
dora da HumorLab, consultoria de gestão do humor, criatividade, 
autoconhecimento, liderança e inovação para as empresas.   

Você conhece seu time?

De acordo com um estudo realizado pela Ebit Nielsen, empresa 
especializada em mensurar e-commerces, a intenção de compra 
para o Dia do Consumidor deste ano cresceu 18% em relação 
ao ano passado. A pesquisa revelou que as buscas pela data no 
Google, que acontece no dia 15 de março, cresceram 113%. Para 
a consultora e diretora da CasaClube, Luciana Locchi, esse cres-
cimento não é por acaso, já que as empresas de e-commerce e 
varejo estão cada vez mais voltadas para a data.   

Dia do Consumidor
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E-commerce faturou mais de 
R$ 75 bilhões em 2019 no Brasil

com 31,8% das compras. Por 
fim, estão aqueles de até 25 
anos (19,5%) e aqueles com 
mais de 51 anos (15,1%).

Na análise por região, é 
possível notar que o Su-
deste é responsável pela 
maior parte dos pedidos 
realizados. Durante o ano 
de 2019, 66,2% das compras 
feitas em território nacional 
vieram desse local. Outro 
crescimento importante 
está no número de consu-
midores únicos (aqueles 
que realizaram ao menos 
uma compra online no ano). 
Em 2019, este público au-
mentou 40,6% em relação 
a 2018, chegando a 31,4 
milhões de pessoas. Em 
2020, expectativa é a de que 

varejo digital movimente R$ 
90,7 bilhões.

O Compre&Confie estima 
que as compras online gerem 
faturamento de R$ 90,7 bi-
lhões em 2020, crescimento 
de 21% em relação a 2019.

“Alguns fatores que expli-
cam o otimismo do brasileiro 
com o comércio online em 
2020 são programas de 
fidelidade mais atraentes, 
melhor experiência através 
de dispositivos móveis e, 
principalmente, preços ex-
tremamente atrativos devi-
do a recuperação econômica 
e inflação sobre controle”, 
concluiu Dias. Fonte e mais 
informações: (www.compre-
confie.com.br).
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Vexxia

CRIAçãO DE 
1.8 MILhãO DE 
EMPREGOs PARA 
jOVENs ENTRE 
18 E 29 ANOs

    Leia na página 6

Contrato Verde e Amarelo

O ano de 2019 foi de forte recuperação para o varejo digital.

salários de professores 
O governador João Doria e o 

secretário estadual da Educação, 
Rossieli Soares, anunciaram na 
sexta-feira (21) o pagamento 
de um abono de até 12,84% nos 
salários dos professores da rede 
estadual de São Paulo. Para ga-
rantir o benefício, o governo de 
São Paulo vai investir por ano R$ 
590,6 milhões. No total, 260.142 
docentes ativos e inativos serão 
beneficiados. O pagamento será 
retroativo ao mês de janeiro e 
estará disponível a partir de março. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/contrato-verde-e-amarelo-criacao-de-18-milhao-de-empregos-para-jovens-entre-18-e-29-anos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-a-26-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-a-26-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quase-90-dos-consumidores-optam-por-marcas-sustentaveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/clientes-esperam-mais-beneficios-do-que-descontos-no-dia-do-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-conhece-seu-time/



