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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Thiago Cavalcante (*)

Com a restrição aos shoppings e o fecha-
mento das lojas de rua este canal começa 
a despontar como destino natural para 

suprir as necessidades cotidianas. Neste senti-
do, certamente num primeiro momento haverá 
um aumento do número de consumidores que 
serão praticamente obrigados a optar pelas 
compras on-line à medida que evitam locais 
públicos. 

Por outro lado, também pode ser uma fonte 
de preocupação a existência de problemas 
na cadeia de suprimentos como a escassez 
de produtos ou dificuldades de logística. 
Seja como for, a verdade é que o país está 
entrando num momento no qual a empatia, 
a sensibilidade e a solidariedade serão muito 
valorizadas. Presas em suas casas, as pessoas 
desejarão ouvir vozes conhecidas, ver pessoas 
amadas e buscar informações de alguém em 

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  5.437.571,72 7.028.754,90
Caixa e Equivalentes a Caixa  284.706,48 1.633,80
Clientes  67.051,00 -
Estoques  4.687.744,50 6.609.115,00
Imoveis a Venda  396.113,11 396.113,11
Adiantamento a Empregados 
 e Representantes  1.956,63 21.892,99
Não Circulante  7.734.495,70 8.153.349,54
Realizavel a Longo Prazo
Depositos e Cauções  8.829,59 54.133,72
Investimentos  2.559.753,39 2.559.753,39
Imobilizado  5.165.912,72 5.539.415,35
Intangível  - 47,08
Total do Ativo  13.172.067,42 15.182.104,44

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  872.674,62 1.137.525,62
Fornecedores  39.790,62 60.260,80
Obrigações Trabalhistas e Sociais  195.021,29 208.240,13
Obrigações Tributárias  37.862,71 29.571,35
Adiantamento de Clientes  600.000,00 839.453,34
Não Circulante  8.829.473,77 10.273.229,07
Créditos de Pessoa Ligadas  8.829.473,77 10.273.229,07
Patrimônio Líquido  3.469.919,03 3.771.349,75
Capital Social  13.005.197,00 13.005.197,00
(-) Prejuízos Acumulados  (9.535.277,97) (9.233.847,25)
Total do Passivo  13.172.067,42 15.182.104,44

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Líquida  4.296.318,72 1.841.425,38
(-) Custos dos Produtos Vendidos  (3.646.882,50) (1.475.619,00)
Lucro Bruto  649.436,22 365.806,38
Despesas Administrativas  625.897,48 381.856,45
Impostos e Taxas  9.987,32 1.773,97
Outras Despesas Operacionais  215.175,00 12.450,96
Prejuízo Operacional  (201.623,58) (30.275,00)
Resultado financeiro  (6.420,14) (15.275,52)
Outras Receitas/Despesas  29.200,00 -
Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  (178.843,72) (45.550,52)
Contribuição Social e I.R.  122.587,00 47.396,04
Prejuízo Líquido do Exercício  (301.430,72) (92.946,56)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  13.005.197,00 - (9.140.900,69) 3.864.296,31
Resultado do Exércício  - - (92.946,56) (92.946,56)
Em 31/12/2018  13.005.197,00 - (9.233.847,25) 3.771.349,75
Resultado do Exércício  - - (301.430,72) (301.430,72)
Em 31/12/2019  13.005.197,00 - (9.535.277,97) 3.469.919,03

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das  2019/R$ 2018/R$
atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  (301.430,72) (92.946,56)
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações  308.475,56 354.634,21
Lucro Liquido Ajustado  7.044,84 261.687,65
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (67.051,00) 196.819,81
Estoques  1.921.370,50 (663.446,00)
Outros ativos  65.240,49 (7.071,06)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (20.470,18) (42.618,23)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (13.218,84) (3.752,09)
Obrigações Tributarias  (6.212,80) (7.202,47)
I.R. e Contribuição Social  14.504,16 (2.226,00)
Outros Passivos  (239.453,34) 839.453,34
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  1.661.753,83 586.049,05
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
Alienação de Imobilizado  65.074,15 -
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  65.074,15 -
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de 
 Empréstimos e Financiamentos  (1.443.755,30) (585.113,16)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (1.443.755,30) (585.113,16)
Fluxo de caixa do exercício  283.072,68 935,89
Saldo no início do exercício  1.633,80 697,91
Saldo no final do exercício  284.706,48 1.633,80
Fluxo de caixa do exercício  283.072,68 935,89

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
C.N.P.J. 50.612.704/0001-93

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 03 de Março de 2020

Notas Explicativas
1- Informações gerais: A Agropecuária Santa Maria do 
Guataporanga S/A., criação e venda de bovinos para corte. 2- 

Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em 
concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. A Diretoria         Marcial Celso de Lima -  CRC  1SP159694/O-5

3- Caixa e equivalentes a caixa, incluem depositos bancários 
(R$284.706,48 em 2019 e R$1.633,80 em 2018). 3- Os estoques 
foram avaliados ao valor de mercado. 4- Outros ativos e passivos 
circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores de 
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas (passivos). 5- O Imobilizado esta 
demonstrado ao custo histórico de aquisição (R$8.368.175,35 
em 2019 e R$8.459.727,43 em 2017), menos aDepreciações 
acumuladas (R$3.202.262,63 em 2019 e R$2.920.312,08 em 
2018). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo 
método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O 
capital social é de R$ 13.005.197,00 totalmente integralizado 
e representado por 9.369.956.888 ações ordinarias sem valor 
nominal. 7-As receitas e despesas são reconhecidas no resultado 
pelo regime de competência. 8-O Imposto de Renda e Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 16.04.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 16 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria;- 4.- Outros assuntos de 
interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09/03/2020
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 09 de março de 2020, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º , da Lei 6.404/76 em 
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas 
lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - 
Sr. Tadaaki Kurakake; e Secretário - Sr Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar acerca da indicação 
do Sr. Takahiro Yamazaki, em substituição ao Sr. Yuta Mori no cargo de Diretor da Companhia. 
Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade 
de votos, a indicação do Sr. Takahiro Yamazaki, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte nº 
TR2517324, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP, em 
substituição ao Sr. Yuta Mori; ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido 
cargo encontra-se condicionada à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral 
de Imigração e obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento 
- Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: 
Tadaaki Kurakake - Presidente da Mesa; Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p/p Tadaaki Kurakake, Tadaaki Kurakake. JUCESP sob nº 152.091/20-8 em 18/03/2020.

AER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 15 de janeiro de 2020 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo   31.12.2019   31.12.2018
Circulante 11.414,28 2.977,05
Disponibilidades 11.414,28 2.741,32
Imposto de Renda na Fonte a Compensar - 235,73
Não Circulante 1.523.929,17 1.335.702,85
Realizável a Longo Prazo 1.523.929,17 1.335.702,85
Impostos e Contribuições à Recuperar 69.615,20 69.097,38
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 1.417.839,04 1.230.130,54

Total do Ativo 1.535.343,45 1.338.679,90

Passivo   31.12.2019   31.12.2018
Circulante 421.597,99 211.589,14
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Credores Diversos 320.000,00 110.000,00
Provisão para Contribuição Social 12,20 12,73
Provisão para Imposto de Renda 9,38 -
Patrimônio Líquido 1.113.745,46 1.127.090,76
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 136.264,15 136.264,15
Resultados Acumulados (680.309,00) (666.963,70)
Total do Passivo 1.535.343,45 1.338.679,90

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

  31.12.2019   31.12.2018
Despesas/Receitas Operacionais (13.277,60) (5.759,33)
Despesas Tributárias - (981,27)
Outras Despesas Administrativas (12.747,70) (14.220,19)
Outras Despesas (811,99) (710,49)
Receitas Financeiras 282,09 10.152,62
Resultado antes dos Impostos (13.277,60) (5.759,33)
Provisão para Contribuição Social (25,39) (913,74)
Provisão para Imposto de Renda (42,31) (1.522,89)
Prejuízo Líquido do Exercício (13.345,30) (8.195,96)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido     Capital Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2017 1.657.790,31 136.264,15 (658.767,74) 1.135.286,72
Resultado do Exercício - - (8.195,96) (8.195,96)
Saldo em 31.12.2018 1.657.790,31 136.264,15 (666.963,70) 1.127.090,76
Resultado do Exercício - - (13.345,30) (13.345,30)
Saldo em 31.12.2019 1.657.790,31 136.264,15 (680.309,00) 1.113.745,46

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019 e 2018  - Em Reais

  31.12.2019   31.12.2018
Atividades Operacionais (13.345,30) (8.195,96)
Prejuízo Líquido do Exercício (13.345,30) (8.195,96)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (187.990,59) (205.167,54)
Impostos a Compensar 235,73 763,51
Imóveis (187.708,50) (205.676,40)
Contas à Receber - 47,44
Impostos a Recuperar (517,82) (302,09)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 210.008,85 108.662,51
Credores Diversos 210.000,00 110.000,00
Provisões de Impostos 8,85 (1.337,49)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 8.672,96 (104.700,99)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 2.741,32 107.442,31
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 11.414,28 2.741,32
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 8.672,96 (104.700,99)

imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada,
conforme previsto na legislação. As provisões para a contribuição social
sobre lucro e o imposto de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e
serão recolhidas nos devidos prazos. As receitas e despesas foram conta-
bilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adotado pela soci-
edade no ano calendário de 2019 foi o de lucro presumido. O capital social
totalmente subscrito e integralizado, está representado por 1.608.804 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa
- Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na so-
ciedade, saldos em poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluído
na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
11.414,28; Caixa e equivalentes de caixa = 11.414,28.

São Paulo, 15 de janeiro de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os depósitos judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre
imóvel. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante estão lançados
pelo seu custo de aquisição. Credores Diversos são dividas contraídos com
terceiros e que serão pagas no próximo exercício. A contribuição social so-
bre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o

André Kissajikian - Diretor Superintendente Maria José Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O-5

Desafios e soluções para o e-commerce 
em tempos de isolamento social

A cada decisão anunciada pelas autoridades como forma de combater a 
pandemia da COVID-19 cresce a importância do e-commerce no cenário nacional

No intuito de minimizar 
os impactos causados pelas 
medidas de enfrentamento 
da propagação do 
Coronavírus (Covid-19), 
o Governo Federal tem 
anunciado periodicamente 
diversas ações

A mais recente delas foi publica-
da no Diário Oficial da União, 
na tentativa de minimizar o 

aumento no desemprego e manter 
os empregos formais existentes no 
país. Trata-se da Medida Provisória 
(MP) nº 927, de 22 de março de 2020, 
que torna mais flexível a negociação 
entre empregados e empregadores, e 
tem como principais alterações, que 
vigorarão enquanto durar o estado 
de calamidade pública, os seguintes 
pontos:
	 •	Tele trabalho: possibilita ao 

empregador transferir para o 
sistema remoto (teletrabalho, 
trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho à distância) diretamente 
com o empregado, com um prazo 
de notificação de 48 horas de 
antecedência por escrito ou por 
meio eletrônico, dispensando que 
tal modalidade esteja previamente 
prevista em acordo individual ou 

coletivo. Determina ainda não 
haver necessidade de registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

  Caso o empregado não possua os 
equipamentos e a infraestrutura 
para a realização do trabalho 
remotamente, o empregador 
poderá fornecer ao empregado 
os equipamentos em regime de 
comodato e pagar pela infraes-
trutura, não caracterizando esse 
pagamento como verba salarial, 
ou seja, não haverá a integração 
desse pagamento na remunera-
ção do empregado. O tempo de 
utilização de aplicativos e outros 
meios de comunicação fora da 
jornada de trabalho não consti-
tui tempo de trabalho efetivo, à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, desde que não 
haja previsão contrária em acordo 
individual ou coletivo.

	 •	Acordos Individuais: empre-
gados e empregadores poderão 
celebrar acordos individuais es-
critos com preponderância à lei, 
respeitados os limites previstos 
na Constituição Federal durante 
o estado de calamidade pública, 

	 •	Férias Coletivas: poderão ser 
concedidas férias coletivas pelo 
empregador,  notificando os traba-
lhadores afetados com no mínimo 
de 48 horas de antecedência, 

sem a necessidade de notificar 
os sindicatos e o Ministério da 
Economia.  Não são aplicáveis às 
férias coletivas o limite máximo 
de período anuais (2 períodos) e 
o limite mínimo de dias corridos 
(10 dias corridos), previstos no 
§1º, do artigo 139, da CLT.

	 •	Antecipação de Férias Indi-
viduais: o empregador poderá 
informar ao empregado sobre 
eventual antecipação de férias, 
com pelo menos 48 horas de an-
tecedência, indicando o período 
a ser gozado, sendo certo que o 
período mínimo deverá ser de 5 
(cinco) dias. A antecipação de 
férias ainda será permitida mesmo 
que o período aquisitivo não tenha 
transcorrido. 

  Pagamento das Férias: (a) adicio-
nal de 1/3 - o empregador poderá 
efetuar o pagamento do adicional 
de um terço até a data de paga-
mento do 13º salário;

  (b) remuneração das férias - o 
pagamento das férias poderá ser 
efetuado até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das 
férias.

	 •	Antecipação de Feriados: o 
gozo de feriados não religiosos 
federais, estaduais, distritais ou 
municipais também poderão ser 
antecipados pelo empregador, 
para que o trabalhador permaneça 

em sua residência, desde que o 
comunique por escrito ou por 
meio eletrônico com no mínimo 
48 horas de antecedência e que 
indique expressamente os feria-
dos aproveitados.

	 •	Banco de Horas: em decorrência 
do estado de calamidade, o empre-
gador  tem a discricionariedade 
de interromper suas atividades e 
constituir um regime especial de 
compensação, por meio de banco 
de horas. A instituição do banco 
de horas deve ser estabelecida 
por meio de acordo coletivo ou 
individual formal, para compensa-
ção em até 18 meses, contada da 
data de encerramento do estado 
de calamidade. A compensação de 
tempo do período da interrupção 
poderá ser realizada mediante 
prorrogação de jornada em até 
duas horas, que não poderá ex-
ceder dez horas diárias, assim 
como a compensação do saldo 
de horas poderá ser livremente 
determinada pelo empregador.

	 •	Prorrogação da Jornada de 
Trabalho (Estabelecimentos 
de Saúde): Aos estabelecimentos 
de saúde, durante o estado de 
calamidade pública, é permiti-
do, mediante acordo individual 
escrito, mesmo para atividades 
insalubres e com jornada de 
12x36, prorrogar a jornada além 

do limite legal na forma do artigo 
61, da CLT, e adotar escalas de 
horas suplementares, sem que 
haja punição administrativa. 

  As horas suplementares poderão 
ser compensadas, no prazo de 
18 meses, contado do encerra-
mento do estado de calamidade, 
por meio de banco de horas ou 
remuneradas como hora extra, 
respeitando a remuneração das 
horas excedentes.

	 •	Suspensão da Exigibilidade 
de Recolhimento do FGTS: A 
exigibilidade do recolhimento do 
FGTS pelo empregador, referente 
às competências de março, abril 
e maio de 2020 (vencimento 
em abril, maio e junho de 2020, 
respectivamente) está suspensa, 
devendo o empregador recolher o 
FGTS referente ao período de sus-
pensão acima, a partir de julho de 
2020, em até 6 parcelas mensais. 
Caso ocorra a rescisão do contrato 
de trabalho do empregado, a sus-
pensão prevista ficará resolvida e 
o empregador deverá recolher os 
valores faltantes, sem incidência 
da multa e dos encargos devidos.

Eduardo Moisés

Medida provisória nº 927/2020 - Calamidade pública Covid 19

quem possam confiar. 
As marcas mais atentas a este sentimento 

poderão corresponder às expectativas de 
seus clientes com soluções que agreguem 
inteligência artificial a influenciadores digitais. 
Nelas a tecnologia teria a função de evitar a 
superexposição e a sensação de que alguém 
está querendo tirar vantagem de um momento 
tão difícil para o país. 

Para isso, seria necessária a inserção do 
influenciador apenas no momento certo e com 
a mensagem corretamente adaptada a cada 
situação. Mandar vídeos com algum famoso 
sugerindo algum produto para um mailing 
geral seria um suicídio de imagem tanto para 
a marca como para o famoso. 

Então a Inteligência artificial entra fazendo 
sua mágica de entender o comportamento do 
consumidor por meio de sua navegação nos 
e-commerces e detectar o momento e a forma 
de fazer com que a participação do influencia-

dor seja recebida como uma ajuda bem vinda 
na hora certa e não como uma exploração 
comercial insensível.

Mas como se faz isso? É possível, por exem-
plo, detectar que alguém se interessou por um 
produto no site, avançou no processo para 
sua compra, mas quando chegou na parte do 
pagamento, achou o preço muito alto e desis-
tiu, deixando o carrinho virtual abandonado.

Então, somente as pessoas que passaram 
por todo este ciclo seriam abordadas em 
seus canais de comunicação (redes sociais ou 
próximas visitas ao e-commerce) com vídeos 
de influenciadores digitais relembrando seu 
interesse por aquele produto e oferecendo 
insumos para que a compra seja executada.

Estes insumos podem ser desde informações 
sobre os benefícios do produto, depoimentos 
sobre seus efeitos até descontos no preço, ofer-
ta de condições de pagamentos diferenciadas 
em relação à exposta a todos no site e isenção 

de cobrança de frete, por exemplo.
Uma pesquisa recente do Ibope Inteligência 

mostrou que 52% dos internautas brasileiros 
seguem influenciadores digitais em redes 
sociais. 

O estudo diz ainda que 50% dos que respon-
deram confessaram que se sentem influencia-
dos em relação aos produtos e serviços que 
essas personalidades indicam nas plataformas. 
A distância das famílias e amigos durante o 
período de isolamento social tem um poten-
cial de fazer com que este poder de influência 
cresça muito nas próximas semanas. 

Que ele seja usado na hora certa, da melhor 
forma possível e com a máxima empatia, sen-
sibilidade e a solidariedade.

(*) - É diretor e sócio-fundador da Inflr, startup 
especializada em ações com influenciadores digitais que 

consegue atingir 100% dos seguidores, multisegmentar 
e direcionar as entregas dentro da audiência de cada 

influenciador.
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