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Software jurídico

@Macdata Tecnologia desenvolveu uma solução que migra 
para dentro de softwares jurídicos toda a informação 

originada nos cálculos; eliminando erros de digitação de 
valores, de verbas e de reflexos, o que viabiliza o atendimen-
to às demandas judiciais dentro dos prazos. Quando uma 
ação trabalhista é aberta, segundo a Lei nº 13.467 de 2017 
torna-se necessário na petição inicial indicar o valor que o 
trabalhador pleiteia. Ou seja, de antemão, o reclamante tem 
uma consciência dos valores que a sua ação pode chegar, 
já a empresa reclamada recebe a petição e só então come-
ça a realizar os cálculos. Se a organização reclamada não 
realizar os cálculos com precisão, corre o risco de ter que 
assumir o pagamento de verbas maiores que as devidas, já 
que dificilmente o reclamante solicitará valores inferiores ao 
que acredita ser merecido (https://www.macdata.net.br/). 
    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Indústria de Brinquedos
Entre os próximos dias 8 e 11, no Expo Center Norte, 

acontece a ABRIN 2020 – Feira Internacional de Brinquedos. 
Com 135 expositores  distribuídos em 30 mil m2, é a maior 
feira de brinquedos da América Latina e principal encontro 
anual do setor e plataforma de lançamentos da indústria 
de brinquedos. O evento movimenta os negócios do varejo 
para o ano todo e cumpre seu papel de colaborar para que 
os lojistas acompanhem as constantes transformações no 
comportamento dos consumidores para melhorarem seus 
resultados. Outras informações: (abrin.com.br).    Leia 
a coluna completa na página 3

O consumidor brasileiro 
está cada vez mais digital 
e conectado, em busca de 
experiências ágeis, seguras 
e que sejam personalizadas 
para as suas necessidades

Assim, a corrida para atingir essa 
expectativa deve ser ainda mais 

intensa em 2020. Entre as diretrizes 
que devem ditar a reinvenção do va-
rejo neste ano estão o planejamento 
do negócio guiado por dados e a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
e também o fim das divisões entre os 
canais de venda, como a loja física e 
o ecommerce.

Segundo estudo da Gartner, 
89% das empresas pesquisadas 
acreditam que a experiência do 
consumidor já é o principal ponto 
de concorrência no e-commerce. 
Na era do consumidor, eficiência 
é a palavra-chave – independen-
temente da compra ter sido feita 
online ou na loja física. Isso significa 
acabar com as filas ao oferecer 
diferentes formas de pagamento 
e experiências de compras imper-
ceptíveis, ou "invisíveis", em todos 
os canais.

Uma pesquisa recente da 
Adyen aponta que consumidores 
de todas as idades comprariam 
com mais frequência se pudessem 
evitar filas (75%), pagar por QR 
codes na própria loja (59%) e 
comprar produtos não disponí-
veis no estoque da loja física pelo 
e-commerce e recebê-los em casa 
utilizando o Unified Commerce 
(67%). Essa tendência é ainda 
mais evidente com a Geração Z, 
nascida entre meados dos anos 
90 e 2010 – 54% deles já compra-
ram online e optaram por buscar 
os produtos presencialmente, 
enquanto 48% esperam ter a 
possibilidade de devolver itens 
comprados pelo e-commerce em 
um loja física.

Essas preferências do con-
sumidor também são refletidas 
no mercado. Um exemplo dessa 
experiência integrada é a Amaro, 
varejista brasileira que oferece 
showrooms físicos para que os con-
sumidores tenham a oportunidade 
de experimentar os produtos antes 
de comprar online na própria loja, o 
que evita filas. Consumidores tam-
bém podem escolher comprar na 
loja, recebendo o produto em casa 
em poucas horas, além de devolver 
ou buscar as compras realizadas 
pelo e-commerce na loja física.

Não chega a ser uma novidade, 
mas os varejistas têm utilizado 
dados de forma inteligente para 
personalizar as experiências de 
compra há alguns anos. Um le-
vantamento da Serasa Experian 
aponta que 79% das empresas 
brasileiras utilizam dados de Big 
Data para melhorar o atendimento 
e proporcionar melhores experiên-
cias para os consumidores. Porém, 
inovações como machine-learning 
e a inteligência artificial serviram 
para expandir as possibilidades 
recentemente.

No caso do varejo de moda, é 
possível usar a tecnologia para 
prever as preferências de roupas, 

Demócritos 
e Heráclitos

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Com um CNPJ, a figura do MEI surgiu com o objetivo de formalizar 
profissionais que desempenhavam as mais diversas atividades sem pro-
teção legal ou jurídica. Os MEIs representam uma força expressiva de 
trabalho, além de ter se tornado o sonho ou a necessidade de empreender. 
Os últimos dados apresentados pelo Portal do Empreendedor do governo 
federal apontam que já passam de 9,5 milhões os registros de MEIs em 
2020 e, com a primeira década de implantação completa, estima-se um 
crescimento de 1 milhão de novos CNPJs por ano no programa.   

MEI é alternativa?

Investir em brechós, tem sido uma alternativa para quem quer ter o 
próprio negócio. E para quem está pensando em abrir esse modelo de 
negócios, a diretora do Brechó Agora é Meu, Siomara Leite, dá três dicas. 
O primeiro passo para quem quer montar esse tipo de negócio é enten-
der que, assim como em muitos outros segmentos, a moda tem algumas 
vertentes e é preciso definir em qual delas irá investir. “É importante 
definir o público que se quer atingir para prosperar com o negócio. O 
brechó de luxo, por exemplo, tem peças de grifes famosas é voltado 
para clientes com maior poder aquisitivo”, explica a executiva.   

Montar um brechó

A Vindi, uma das 25 startups mais desejadas do Brasil, segundo 
o Prêmio Linkedin TOP Startups, acaba de divulgar um estudo 
inédito para entender o comportamento dos pagamentos recor-
rentes no Brasil em 2019. A pesquisa revela que este mercado 
cresceu 38,3% em número de transações e o método de pagamento 
mais utilizado foi o cartão de crédito (82%), seguido do boleto 
bancário (17,7%) e débito em conta, cartão de débito e carteira 
digital (0,03%).   

Pagamentos recorrentes

pressfoto/Freepik

Varejo neste ano será pautado pela personalização 
da experiência do consumidor e LGPD

assim como hábitos de compra e 
modelagem de peças, que são ana-
lisadas para repensar as próximas 
coleções ou utilizadas para melho-
rar a experiência do consumidor 
em tempo real. Abordar consumi-
dores com ofertas direcionadas e 
personalizadas no momento em 
que entram na loja ou ecommer-
ce é outro dos benefícios do uso 
destes dados, permitindo prever o 
comportamento e as necessidades 
do consumidor.

O big data pode ser utilizado em 
aplicações no combate a fraudes 
de cartões ao reconhecer os há-
bitos de compra do consumidor, 
analisar seu comportamento e 
diferenciá-lo daquele do fraudador 
são essenciais para evitar falsos po-
sitivos e bloquear fraudadores. São 
identificados diferentes aspectos, 
como dispositivo usado na compra, 
número do cartão, telefone, email e 
qualquer outro campo de cadastro 
disponível na jornada de compras. 
Caso o pagamento apresente traços 
diferentes daqueles que o consumi-
dor geralmente utiliza, o sistema 
define o nível de risco caso a caso 
e bloqueia a tentativa de fraude.

Prestes a entrar em vigor no 
mês de agosto, a LGPD tem 

pautado eventos, cursos, artigos 
e também a indústria varejista. 
Seu principal objetivo é oferecer 
regras que auxiliem o cidadão a 
ter maior controle sobre seus 
dados. Se até então havia pouco 
que o consumidor pudesse fazer 
para proteger essas informações, 
com a nova lei tudo muda: será 
possível solicitar às empresas 
quais informações elas têm 
armazenadas sobre si próprio, 
assim como identificar com quais 
instituições esses dados foram 
compartilhados e com qual fim. 
Também será possível requisitar 
a correção de informações e até 
mesmo a exclusão daqueles que 
forem julgados como desneces-
sários ou excessivos. 

Essas iniciativas aumentam 
a confiança dos consumidores 
ao comprar no e-commerce e, 
indiretamente, também favorece 
os varejistas. Atualmente apenas 
20% dos brasileiros se sentem 
completamente seguros ao realizar 
compras online, segundo pesquisa 
do SPC Brasil e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas. 
Para o varejista, a boa notícia é o 
menor risco de brechas de segu-
rança graças às regras mais rígidas 
e processos mais robustos. Essas 
falhas resultam em um gasto mé-
dio de US$ 3,86 milhões por ano, 
segundo a IBM. 

A exceção à regra são os dados 
utilizados na proteção à fraude. 
Neste caso, a LGPD considera que a 
utilização das informações dos con-
sumidores configura um cenário de 
"legítimo interesse", o que exime as 
empresas de pedir a autorização do 
consumidor. Para os fornecedores 
financeiros, a adequação costuma 
ser mais simples pela natureza dos 
dados envolvidos, que por serem 
altamente sensíveis já recebiam 
tratamento com transparência e 
segurança.

Fonte e mais informações: 
(www.adyen.com).

Divulgação

RH Profissões

QuALIDADE E 
SEGuRANçA 
DOS ALIMENTOS 
PRECISAM 
ESTAR ATENTOS 
AOS PADRõES 
DO MERCADO 
GLOBALIzADO 

    Leia na página 6

GLOBALIzAçÃO

tii
ns

id
e.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Na era do consumidor, eficiência é a palavra-chave.

Prevenção do coronavírus
O Governo de SP mobiliza 

nesta semana as 1.095 escolas e 
os 959.685 estudantes da rede 
estadual da capital em ações 
de prevenção ao coronavírus. A 
Secretaria Estadual da Educação 
está orientando as escolas para 
que realizem um “Dia D” com pa-
lestras de especialistas, dicas de 
higiene e cuidados, entre outras 
informações e esclarecimentos 
para a comunidade escolar. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/qualidade-e-seguranca-dos-alimentos-precisam-estar-atentos-aos-padroes-do-mercado-globalizado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/democritos-e-heraclitos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mei-e-alternativa-para-driblar-a-crise-ou-para-quem-busca-o-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-inedito-sobre-o-mercado-de-pagamentos-recorrentes-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tres-dicas-para-montar-um-brecho-e-ter-o-proprio-negocio/

