
A adaptação dos shopping 
centers diante da 

transformação digital

O smartphone 
tornou-se um 
companheiro fiel dos 
seres humanos

Um equipamento de 
uso diário para os 
mais variados fins 

- seja para coisas simples, 
como ver a previsão do tem-
po ou a rota mais adequada 
para o trabalho, ou até para 
assuntos mais complexos, 
como cuidar da saúde ou 
garantir a segurança dos 
filhos. 

Alguns dizem que é mais 
fácil a gente sair de casa 
com uma roupa do avesso 
ou com as meias trocadas 
do que esquecer o telefone 
celular. 

Com essa transformação 
digital, empresas de di-
versos portes e segmentos 
precisaram adaptar-se, 
inclusive o varejo e os sho-
pping centers. 

Apesar de as novas ge-
rações apresentarem ne-
cessidades diferentes a 
cada dia, e o comércio 
eletrônico estar em franco 
crescimento, uma pesqui-
sa realizada pela CNDL e 
pelo SPC Brasil revelou 
que 97% dos entrevistados 
buscam informações na 
internet antes de comprar 
em lojas físicas, principal-
mente nos segmentos de 
eletrodomésticos (59%), 
celulares e smartpho-
nes (57%) e eletrônicos 
(50%). 

Essa liderança é expli-
cada pela experiência de 
compra, uma vez que mui-
tos consumidores acre-
ditam que as lojas físicas 
oferecem as melhores 
demonstrações do produ-
to e possuem facilidades 
na negociação de preços. 
Experiência de compra é 
um dos pontos mais im-
portantes do varejo inteli-
gente. Os clientes cobram, 
no mínimo, uma vivência 
fluída entre o virtual e o 
físico. 

Além disso, é cada vez 
mais comum as compras se-

rem feitas online e retiradas 
na loja. Ou ainda, devolver 
na loja física uma compra 
feita no e-commerce. É 
assim que os shoppings 
centers continuam como 
protagonistas do varejo, 
desde que estejam prepa-
rados para oferecer uma 
experiência positiva a esses 
consumidores.

O ponto alto do varejo 
inteligente é entender que 
os clientes têm acesso a 
mais informação sobre o 
que consomem e, conse-
quentemente, mais poder 
de escolha. Isso nos leva a 
refletir que treinamentos 
sobre produtos devem 
fazer parte da rotina, mas 
não criam diferenciais nem 
fidelizam clientes. 

O que estabelece a fideli-
dade e a afinidade é que os 
consumidores analisam se 
as marcas estão alinhadas 
às demandas atuais e como 
se relacionam com suas 
necessidades e propósitos. 
Mesmo estando no ano de 
2020, grande parte das 
empresas ainda não perce-
beu que as marcas devem 
seduzir e desenvolver uma 
aproximação na relação 
com seus consumidores. 

O propósito precisa ser 
verdadeiramente entre-
gue, deve inspirar seus 
colaboradores, transbordar 
e, como consequência, 
engajar consumidores. 
Apesar do mundo mais 
conectado, os sentimentos 
não devem ser esquecidos. 
As conexões humanas são 
valorizadas à medida que 
as pessoas se sentem mais 
sozinhas. 

Nas empresas, o inves-
timento em tecnologias 
e experiências digitais 
é um ponto importante, 
porém, conexão humana, 
cultura organizacional bem 
definida, sensibilidade, 
praticidade e comodidade 
são fundamentais para as 
marcas e um grande dife-
rencial nos dias de hoje.
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D - Hackathon Exclusivo
Estão abertas as inscrições para o primeiro MovileHack Afro, ha-
ckathon com foco em pessoas negras, realizado pelo Grupo Movile, 
ecossistema de tecnologia líder na América Latina. A ação faz 
parte de diversas iniciativas focadas em trazer mais diversidade 
para as empresas do Grupo, além de promover a aproximação e 
capacitação para as comunidades de tecnologia. O evento, com 
duração de 30 horas, terá como desafio estimular os participantes 
a propor soluções em grupo para o seguinte problema: “Como 
educar jovens em situação de vulnerabilidade usando tecnologia?”. 
Inscrições até o próximo dia 17, pelo site (https://www.movile.
com.br/movile-hack).

E - Safra de Soja
O produtor rural tem muito a comemorar. Segundo dados da Conab 
o Brasil deve colher a maior safra de soja da história e, com isso,  
se tornar o maior produtor mundial do grão, superando os Estados 
Unidos. A previsão é de que a safra brasileira de soja possa superar 
a casa das 120 milhões de toneladas e bater o recorde histórico de 
2017/2018 (119 milhões de toneladas). A notícia foi celebrada por 
representantes do setor durante a Abertura da Colheita da Soja, 
que aconteceu em Jataí (GO). O presidente executivo da CropLife 
Brasil, Christian Lohbauer, participou do evento e ressaltou que “a 
colheita é a celebração do trabalho e estamos celebrando a maior 
safra do Brasil e do mundo da produção de soja”. 

F - Direito Comercial 
O 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial será realizado 
na sede da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), 
nos dias 14 e 15 de maio. Como parte da programação do evento 
será entregue o Prêmio Osmar Brina Corrêa Lima, referência no 
Direito Comercial brasileiro, ao melhor livro sobre Direito Comer-
cial publicado em 2019. Serão recebidas até final de fevereiro as 
indicações de livros para avaliação. Entre os temas do Congesso: 
responsabilidade da companhia perante os seus acionistas pela 
perda do valor da ação; propriedade intelectual, inovação disrup-
tiva, contratos empresariais, mercado de capitais e companhias 
abertas; entre outros. Inscrições e programação: (www.congres-
sodireitocomercial.org.br).

A - Evento de Inovação
O AppGuardian (www.appguardian.com.br) - app de controle paren-
tal que conecta pais e filhos - levou o prêmio de “Startup Destaque” 
no InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups na 
área de inovação e negócios. A empresa foi premiada na categoria 
Educação em evento que contou com mais de 400 participantes, 
mais de 100 startups e cerca de 200 investidores. O app permite que 
os usuários estabeleçam um acesso saudável à internet para suas 
crianças e adolescentes, estabelecendo limites diários de uso das 
telinhas, de celular ou tablets, monitorando conteúdo acessado e 
trazendo informações relevantes como gráficos de uso e apps mais 
acessados para que pais e mães conheçam melhor seus filhos por 
trás das telas. 

B - Techno Sport
A Trianons, empresa focada em inovação tecnológica, traz Hado ao 
Brasil, o primeiro techno esporte do mundo, em que os jogadores 
participam praticando atividade física ao mesmo tempo que jogam 
em um mundo digital por meio de realidade aumentada. A experi-
ência nascida no Japão ainda é totalmente nova e tem avançado a 
passos largos por combinar uma série de benefícios, conquistando 
desde entusiastas dos games e esportes a investidores interessados 
em liderar o negócio. Atualmente estão ativas pelo menos 60 arenas 
em 10 países e a expectativa é que no Brasil, até o fim deste ano, 
tenham pelo menos 13 arenas em atividade. Saiba mais em (www.
trianons.com.br).

C - Condições de Trabalho
A Philip Morris Brasil (PMB) acaba de ser certiticada, pelo quarto ano 
consecutivo, com o selo do Top Employers Institute – organização 
internacional e independente, com sede na Holanda, que reconhece 
excelentes condições de trabalho proporcionadas pelas empresas para 
seus funcionários. Para a PMB, o título de empresa Top Employer 
tem sido concedido em razão de várias práticas voltadas para gestão 
de pessoas, que potencializam a experiência organizacional de seus 
colaboradores, e por suas ações de engajamento para consolidar 
uma cultura de inclusão e diversidade. “O reconhecimento atesta 
que estamos no caminho certo para alcançarmos esse objetivo com 
sucesso”, destaca Renata Mazoco, gerente sênior de Eficiência Or-
ganizacional da PMB.

G - Melhores Talentos
A Stone, fintech de serviços financeiros, abriu inscrições para o 12º 
Recruta Stone. Destaque entre os maiores processos seletivos do 
Brasil, em sua última edição o programa recebeu mais de 70 mil ins-
crições. Com o objetivo de encontrar os melhores talentos do país, os 
avaliadores não utilizam a formação superior ou o curso universitário 
do candidato como fatores predominantes para sua continuidade na 
seleção ou aprovação final. Com uma proposta diferente dos processos 
seletivos tradicionais, avalia o histórico de cada participante, suas 
conquistas, vontade de evoluir e aprender. Saiba mais em: (www.
recrutastone.com.br). 

H - Compras Públicas
Será realizado em Brasília, entre os dias 27 e 29 de maio o Meeting de 
Compras Públicas, que objetiva promover um amplo debate para a qua-
lificação dos processos de Compras Públicas com inovação, eficiência 
dos gastos públicos, transparência e valorização dos agentes públicos. 
É dirigido a servidores e empregados públicos que exercem a atividade 
de pregoeiro; membros da equipe de apoio e de comissões de licitações; 
fiscais de contrato; gestores de contrato; procuradores; assessores 
jurídicos; ordenadores de despesas e todos os demais agentes públicos 
envolvidos no ciclo da compra pública (http://contreinamentos.com.br/
compras-publicas#inicio).

I - Vendas de Caminhões
Após reafirmar a liderança nas vendas de caminhões e ônibus no 
País no ano passado, a Mercedes-Benz começa 2020 com uma grande 
conquista: em apenas três meses após o início das vendas do Novo 
Actros, a Empresa já tem cerca de 500 unidades negociadas do 
caminhão mais inteligente, conectado e eficiente do Brasil, além de 
ser o primeiro digital do mercado. As entregas aos clientes ocorrerão 
a partir de abril. Para os negócios de ônibus, a expectativa é que 
o mercado brasileiro alcance 23.000 unidades em 2020, de acordo 
com a Anfavea. Esse total corresponde a aproximadamente 10% 
de crescimento sobre os 20.741 emplacamentos do ano passado.  

J - Trainee Comercial
A C&A, empresa que oferece produtos e experiências para conectar 
as pessoas por meio da moda, inicia a edição 2020 do seu Programa 
de Talentos. Neste ano, as vagas são para Trainee Comercial, com 
atuação nas áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para 
Liderança Distrital de Loja, com atuação em Operações de Lojas. Os  
selecionados participarão de uma trilha de aprendizado estruturada 
com oportunidades de aprendizado 360º e com possibilidades para 
ascensão de carreira após sua conclusão. A busca é por profissionais 
com formações diversas, que possuam perfil criativo, que sejam 
hands on, protagonistas, que gostem de desafios e estejam dispos-
tos a fazer parte de um ambiente em transformação. Inscrições no 
hotsite: (https://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/).

Em meio ao surto do coronavírus 2019-nCoV, os 
mercados chineses registraram nesta segunda-
-feira (3) a maior queda desde 2015, com as 
Bolsas recuando quase 8%. O índice composto da 
Bolsa de Xangai encerrou com recuo de 7,72%, a 
2.746,61 pontos. A Bolsa de Shenzhen, a segunda 
maior da China, caiu 8,41%, ficando em 1.609,00 
pontos. As Bolsas chinesas estavam fechadas 

desde 24 de janeiro devido ao Ano Novo Lunar. 
Hoje foi o primeiro dia de sessão após o recesso. 
Os mercados estão em pânico com o surto do 
novo coronavírus e os efeitos que ele pode ter 
na economia chinesa e mundial. No domingo (2), 
o Banco Central da China anunciou a injeção 
de US$ 175 bilhões para estimular a economia 
e tentar reverter o cenário (ANSA).

As informações constam no boletim Focus do Banco Central, 
com as projeções das instituições.

A projeção para o Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 

(IPCA – a inflação oficial do 
país – caiu de 3,47% para 
3,40%. A informação consta 
no boletim Focus, pesquisa 
semanal do BC, que traz as 
projeções de instituições 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,50% em 
2022 e 2023. A projeção para 
2020 está abaixo do centro 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
4% em 2020, com intervalo 

Premiê britânico, Boris Johnson: objetivo é abrir mercados, 
mas sem as regulações do bloco.

O premiê britânico, Boris 
Johnson, está determinado 
a buscar um acordo comer-
cial com a União Europeia 
(UE), nos moldes de como 
fez com o Canadá, a fim de 
abrir mercados mas evitar 
as regulações do bloco. 
Johnson apresentou sua vi-
são sobre as relações futuras 
com a União Europeia em 
um discurso ontem (3) – o 
primeiro após o Reino Unido 
ter deixado o bloco na sexta-
-feira passada (31).

O premiê enfatizou que o 
Reino Unido vai ser capaz de 
manter os mais altos padrões 
de proteção social, meio am-
biente e outras políticas, sem 
aceitar as regras da UE. O 
primeiro-ministro disse que 
seu país quer abolir a maioria 
das tarifas, mas que não vai 
se sujeitar às regulações da 
União Europeia, citando o 

Petrobras 
começa venda de 
participação no 
campo de Papa-terra

A Petrobras anunciou, ontem 
(3), que começou a etapa de 
divulgação para a venda da to-
talidade de sua participação no 
campo de Papa-terra, localizado 
em águas profundas na Bacia 
de Campos. A companhia é a 
operadora do campo com 62,5% 
de participação, em parceria 
com a Chevron, que detém os 
37,5% restantes. O campo de 
Papa-terra faz parte da conces-
são BC-20 e está localizado em 
lâmina d’água de 1,2 mil metros. 

O campo iniciou sua operação 
em 2013 e sua produção média 
de óleo e gás, em 2019, foi de 
17,3 mil barris equivalentes por 
dia. O material com as principais 
informações sobre a oportuni-
dade bem como os critérios de 
elegibilidade para a seleção de 
potenciais participantes está 
disponível no site da Petrobras.

Segundo a companhia, as 
principais etapas subsequentes 
do projeto serão informadas 
oportunamente ao mercado. 
A Petrobras informou que a 
divulgação para a venda do 
campo está de acordo com as 
diretrizes para desinvestimen-
tos da estatal. “Essa operação 
está alinhada à otimização do 
portfólio e à melhoria de alo-
cação do capital da companhia, 
visando à maximização de valor 
para os seus acionistas”, diz a 
nota da Petrobras (ABr).
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Mercado financeiro reduz estimativa 
de inflação para este ano

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa para a inflação 
este ano

grupo faz a primeira reunião 
do ano para definir a Selic. 
A expectativa do mercado é 
que a Selic caia para 4,25% 
ao ano até o fim de 2020. 

Para 2021, a expectativa 
é que a taxa básica suba 
para 6%. Para 2022 e 2023, 
as instituições estimam que 
a Selic termine os períodos 
em 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão 
do PIB variou de 2,31% para 
2,30% em 2020. As estimati-
vas das instituições financei-
ras para os anos seguintes, 
2021, 2022 e 2023 também 
continuam em 2,50%. A pre-
visão do mercado financeiro 
para a cotação do dólar está 
em R$ 4,10 para o fim deste 
ano e R$ 4,05 para 2021 
(ABr).

de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo.

Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como 

principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, atual-
mente em 4,5% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Nesta semana, o 

Reino Unido busca obter acordo 
comercial com a UE

exemplo do acordo de livre 
comércio assinado pelo Ca-
nadá com o bloco europeu.

O governo britânico espera 
concluir as negociações de um 
acordo com a UE antes que o 
período de transição expire, 
em 31 de dezembro. As regras 
da União Europeia ainda serão 

aplicadas nesse período, que 
foi estabelecido para evitar 
mudanças bruscas. As duas 
partes ainda divergem em 
muitos aspectos, e a União 
Europeia considera que será 
difícil concluir um acordo 
comercial abrangente em 
apenas 11 meses (ABr).

Bolsas chinesas têm maior queda em 5 anos


