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Websérie Respira e se Inspira nas redes digitais

@O Canal OFF procura amenizar os efeitos do isolamento 
social e promove, em todas as suas plataformas digitais, 

conteúdos exclusivos destinados ao bem-estar, tranquilidade 
e hábitos saudáveis. Atletas do canal irão incentivar o cuidado 
com a saúde física e mental e a série #RespiraeSeInspira, com 
a yogini Milla Monteiro, levará práticas e exercícios simples de 
meditação, respiração e Yoga que podem ser realizadas de forma 
segura dentro de casa. Serão videoaulas no aplicativo do Canal 
OFF, IGTVs explicativos no Instagram, meditação guiada no 
YouTube e lives e stories com a Milla para dúvidas, sugestões 
e interação com o público. O primeiro episódio está disponível 
(https://appcanaloff.com.br/p/novidades-off/v/respira-e-se-
-inspira---episodio-1).    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Negociação para Lojistas
A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping anun-

ciou duas medidas de apoio aos varejistas que estão em 
dificuldade, dado o cenário de restrição ao funcionamento 
do comércio, em especial dos centros de compra para bar-
rar a expansão da pandemia do Coronavírus. A associação 
criou um canal de atendimento sobre como proceder para 
negociar taxas de locação e condomínio junto aos shoppings. 
No e-mail (contato@alshop.com.br) uma equipe de espe-
cialistas irá orientar os lojistas agilizando o atendimento. 
Também anunciou uma primeira medida de liberação de 
crédito obtida junto ao Governo Estadual pelo Desenvolve 
SP e Banco do Povo.    Leia a coluna completa na página 3

O presidente na 
manifestação

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Se você é empreendedor digital, não pode ignorar o potencial das 
redes sociais para a divulgação e venda de seus produtos. Mas com 
tanta informação e tantos usuários nesses canais de comunicação é 
preciso fazer algo diferente para se destacar de seus concorrentes 
e chamar a atenção de clientes em potencial, em especial se o seu 
produto está direcionado ao público feminino.   

Vender para mulheres na internet

O futuro da área de Recursos Humanos (RH) vem sendo ampla-
mente debatido em nível global. Diversos seminários e grandes 
congressos realizados a cada ano discutem novas perspectivas, 
alçando os profissionais do setor a um lugar de destaque dentro 
da estratégia de crescimento das organizações. Este merecido 
destaque chega depois de muitos anos, mas, como tudo na vida tem 
sempre dois lados, juntamente com o reconhecimento cresce o nível 
de exigência para quem trabalha com a gestão de pessoas.   

Atuação na área de RH

Em Finanças e Contabilidade, terão destaque as empresas que 
tiverem equipes mais bem estruturadas e adotarem soluções tec-
nológicas, vistas como importante diferencial competitivo. Já no 
Mercado Financeiro, as expectativas estão depositadas em bancos, 
butiques ou fintechs. O reaquecimento do mercado tende a elevar 
o poder de escolha do candidato. Por isso, é vital que as empresas 
invistam em um processo seletivo ágil.   

Contratações na área financeira
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A AbAD – Associação 
brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores 
tem acompanhado 
com atenção os 
desdobramentos da 
pandemia do Coronavirus 
no cenário econômico 
nacional e vem a público 
fazer alguns importantes 
esclarecimentos:

1Gostaríamos de tran-
quilizar o mercado e o pú-
blico consumidor quanto 
à atividade de distribuição 
no país, que segue fun-
cionando normalmente 
até o momento. Enquanto 
a indústria fornecedora 
mantiver a normalidade na 
operação, o desabasteci-
mento não deve acontecer. 
O comportamento da in-
dústria nos países também 
atingidos pela epidemia 
reforça nosso prognóstico. 
De qualquer maneira, a 
recomendação é de calma 
e racionalidade. 

2O setor atacadista e 
distribuidor, por meio da 
ABAD, está em permanen-
te contato com o governo 
federal para manter-se a 
par das medidas contin-
genciais tomadas para mi-
tigar os efeitos econômicos 
do Coronavírus. No início 
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desta semana, a ABAD 
respondeu a uma pesquisa 
do governo e deu sua con-
tribuição com a sugestão 
de medidas que visam 
amenizar os impactos da 
pandemia em nosso setor;

3Informamos também 
que as empresas do setor 
estão vigilantes quanto à 
saúde de seus colaborado-
res e têm empregado todos 
os cuidados sanitários 
necessários ao manuseio 
dos produtos a serem dis-
tribuídos, com o objetivo 
de evitar a propagação do 
vírus;

dista e distribuidor apoiam 
as medidas até o momento 
adotadas pelo governo e 
confiam que essas iniciativas 
terão pleno sucesso no duplo 
objetivo de conter a propa-
gação do vírus e proteger a 
nossa economia.

Emerson Destro
Presidente da ABAD

4Reiteramos, por fim, a 
importância de se garantir o 
abastecimento do pequeno 
varejo, principal cliente 
do nosso setor, pelo que 
estamos nos empenhando 
ao máximo. O varejo de 
vizinhança é um importante 
canal de compras para o 
consumidor em razão da 
proximidade e praticidade, 
características que se tor-
nam ainda mais relevantes 
neste momento em que 
boa parte da população é 
orientada a reduzir a circu-
lação pela cidade.

A ABAD e o setor ataca-

ExPERIêNCIAs DO 
CONsuMIDOR 
TORNAM 
MARkETINg E 
RELACIONAMENTO 
MAIs EFICIENTEs

    Leia na página 6

Exame de suficiência 
O Conselho Federal de Contabili-

dade (CFC), vem a público informar 
o adiamento da aplicação das provas 
do Exame de Suficiência 1/2020, 
previstas para ocorrerem em 19 de 
abril. A nova data para realização das 
provas será oportunamente informa-
da aos examinandos e interessados, 
bem como as demais informações 
pertinentes ao exame, através dos 
endereços eletrônicos (www.consul-
plan.net) e (www.cfc.org.br).

Atacadistas e Distribuidores
se posicionam sobre os efeitos do 

Coronavírus na cadeia de abastecimento

Enquanto 
a indústria 

fornecedora mantiver 
a normalidade 
na operação, o 
desabastecimento 
não deve acontecer.

Emerson 
Destro

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/experiencia-do-consumidor-tornam-marketing-e-relacionamento-mais-eficientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/este-ano-marca-a-retomada-das-contratacoes-das-areas-financeiras-como-um-todo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-em-midia-social-da-dicas-de-como-vender-mais-para-mulheres-na-internet/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desafios-e-perspectivas-para-a-atuacao-na-area-de-recursos-humanos/

