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Atecnologia blockchain está em um processo inicial de validação de 
alguns conceitos. Ainda que esteja neste grau de maturidade em forma-
ção, o blockchain pode resolver alguns tipos de situações no campo dos 
negócios. É importante ter, pelo menos, três partes envolvidas neste 
processo, ou seja, a empresa, o cliente e uma delas vai ser externa. 
Neste ciclo, a desconfiança é um grande aliado, afinal, tudo deve ser 
checado e rechecado para evitar dores de cabeça futuras.   

Blockchain não é criptomoeda

Nosso dia a dia de repente se transformou em uma escalada de 
sensações de insegurança, dúvidas, e, principalmente, trouxe uma 
necessidade de tomarmos rápidas decisões em um cenário incerto. 
Nunca fomos tão desafiados a pensar e agir rapidamente para prezar, 
simultaneamente, pela proteção dos nossos colaboradores, clientes 
e sociedade. Como sabemos, nosso segmento de saúde e proteína 
animal tem vivenciado uma fase de desafios constantes, mas também 
de rápida capacidade de resposta, o que tem refletido em seu amplo 
crescimento.   

Aprender com o Vale do Silício

Documentos e relatórios fiscais eletrônicos já são realidade em mui-
tos países. Diariamente, os governos (federal, estadual e municipal) 
cruzam as informações contábeis que navegam pela rede mundial de 
computadores com aquelas enviadas e armazenadas nos servidores 
das organizações. Fazer essa comunicação entre governo e empresa 
de forma correta é de extrema importância, principalmente no que 
diz respeito à documentação de entrada para, assim, evitar cair em 
alguma auditoria governamental.   

Auditorias do governo

freepik

Negócios em Pauta

Falências e Recuperações 
Os pedidos de falência caíram 67,7% no 1º trimestre de 

2020 na comparação com o mesmo período do ano anterior, 
segundo dados  da Boa Vista. A falências decretadas apre-
sentaram queda de 29,9% em relação a 2019, enquanto as 
recuperações judiciais deferidas e os pedidos de recuperação 
judicial diminuíram 4,5% e 2,7%, respectivamente. Na variação 
acumulada em 12 meses apenas os pedidos de recuperação 
judicial apresentaram resultado positivo (3,9%). Por outro 
lado, as falências decretadas caíram 11,6%, os pedidos de 
falência, tiveram queda de 8,7%, e as recuperações judiciais 
deferidas de 1%.    Leia a coluna completa na página 3
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Planet Franchise será realizada em São Paulo

@Dia 22 de julho, o Club Holms Paulista, na cidade 
de São Paulo, será palco da Planet Franchise. A pla-

taforma digital do evento www.planetfranchise.com.br 
permite que visitantes agendem e realizem gratuitamente 
encontros individuais com franqueadores de diferentes 
marcas, sem risco de aglomeração. “A quarentena termi-
nará antes, mas é preciso oferecer alternativas a quem 
busca investir com segurança para obter fonte de renda”, 
aposta Ricardo Branco, diretor da Planet Franchise. Com 
a crise econômica iminente, o mercado de trabalho estará 
cada vez mais fechado. Mesmo quem conseguir retornar, 
dificilmente terá o mesmo rendimento. De olho no pequeno 
investidor, franqueadores lançam opções de franquias de 
baixo investimento, com valores que, na média, variam de 
R$ 10 mil a R$ 250 mil, com todos os custos incluídos). 

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Planet Franchise

PANDEMIA

A Páscoa, principal 
período de vendas para 
a indústria do chocolate 
durante o ano, se 
transformou, em 2020, 
em um dos maiores 
desafios já encarados 
pelos setores

Com a crise provocada pela 
pandemia do Coronavírus, 

os empresários que esperavam 
um crescimento de 5% a 10% nas 
vendas este ano (de acordo com 
pesquisas do segmento), estão 
tendo de criar soluções alterna-
tivas para reduzir o impacto com 
a restrição de deslocamento dos 
clientes imposta em praticamente 
todos os estados.

A crise foi um duro golpe para 
a empreendedora de Curitiba, 
Rosana Correa, que já trabalhava 
com doces há dois anos, mas que 
começou a se dedicar exclusiva-
mente à atividade no final de 2019. 
Ela já havia comprado embalagens 
e produtos para a produção de 
ovos de páscoa e outros doces, 
além de ter recebido as encomen-
das quando a pandemia atingiu o 
país. “Com a situação atual fiquei 
com receio de atender os clientes, 
mesmo com todos os cuidados 
e com a utilização de recursos 
como o delivery. Comecei a me 
preocupar com os prejuízos que 
teria”, afirma.

Foi quando ela descobriu a cam-
panha nas redes sociais “Páscoa 
Adiada” #pascoaatéjunho, criada 
por confeiteiros de diferentes 
locais para estender os pedidos da 
data para o mês de junho, período 
que daria um fôlego para a produ-
ção dos confeiteiros. Ela resolveu 
aderir à campanha e o resultado foi 
bem recebido pelos clientes. “Mui-
tos clientes me apoiaram. Alguns 

Pequenos negócios de chocolate e doces 
buscam alternativas para clientes na Páscoa
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estavam pensando em cancelar os 
pedidos voltaram atrás e outros re-
alizaram até mesmo mais pedidos. 
Acredito que dessa forma podere-
mos produzir com mais segurança 
qualidade para o nosso cliente”, 
ressalta a empresária. Com isso, 
ela espera começar a produzir os 
ovos em maio e assim recuperar 
boa parte das vendas perdidas ao 
longo do período de Páscoa.

A empresária Adeline Torquato, 
de Pinhais, região metropolitana de 
Curitiba, também afirmou que as 
vendas devem ser muito prejudi-
cadas por conta da crise do Coro-
navirus, especialmente por forçar 
uma contenção de gastos durante 
a Páscoa para muitas pessoas. Ela 
afirma que deve intensificar os in-
formativos para a realização de en-
comendas e retomar o delivery de 
ovos e doces. “Queremos estimular 
a realização de mais pedidos por 
parte de nossos clientes para que 
possamos atingir um faturamento 
mínimo para manter as contas em 
dia”, explica.

O momento pede que empreen-
dedores revejam seus gastos e cui-
dem do controle do fluxo de caixa. 
Repense expectativas de vendas, 

sentes na pele em níveis seguros, 
durante a lavagem das mãos com 
sabonete antisséptico ou por uso 
de agente antisséptico (como 
o álcool 70%) após a lavagem e 
secagem das mãos. Luvas e más-
caras também podem ser aliadas, 
mas devem ser substituídas com 
frequência. No Portal do Sebrae 
estão disponíveis materiais orien-
tativos, incluindo um curso EAD 
de boas práticas, disponível no 
Portal do Sebrae.  

Esteja atento à sua saúde e das 
pessoas ao seu redor, seja sua 
família, fornecedores ou clientes. 
Respeite as distâncias e oriente 
a todos sobre as cautelas neces-
sárias. Muitas confeitarias são 
formadas por empreendedores 
que trabalham sozinhos, ou que 
contam com poucos auxiliares. 
É fundamental que você ou seu 
colaborador se afaste totalmente 
da produção caso haja suspeita da 
doença ou de contato com doentes, 
ainda que a princípio pareça um 
leve resfriado. Monitore a tempe-
ratura corporal e esteja atento a 
tosses e falta de ar.

É importante repensar o modelo 
de negócio nesse momento. Se a 
empresa trabalha com um ponto 
fixo, a alternativa para driblar a 
falta dos clientes é investir ime-
diatamente nas mídias sociais, 
nas plataformas de comércio 
eletrônico e nos aplicativos de 
entrega. Comunique ao cliente 
(o que muitas vezes acontece 
por aplicativos de comunicação 
e redes sociais) que seu negócio 
está adotando todas as medidas 
cabíveis que prezam pela segu-
rança e qualidade do seu produto. 
Atente-se para que todos os seus 
fornecedores e prestadores de 
serviço (como entregadores) 
também tenham todo o cuidado 
necessário com o Coronavírus. 
Fonte e mais informações: (www.
pr.agenciasebrae.com.br).

evitando compras desnecessárias, 
inclusive para o período da Páscoa. 
Se trabalha com encomenda, peça 
mais prazo de produção para seu 
cliente. Se tem contas em aberto 
com fornecedores, renegocie 
prazos de pagamentos. Se neces-
sário, reduza sua oferta (mix) de 
produtos, trabalhando apenas com 
aqueles que garantem boa margem 
de lucro, priorizando liquidar o 
estoque acumulado e não fazer 
compras arriscadas. A hora é de 
apertar os cintos.

Todo estabelecimento de ali-
mentação deve cumprir as Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) e 
manipulação de alimentos. No 
cenário atual, as BPFs devem ser 
revistas e implementadas por com-
pleto, caso haja falhas de operação, 
conforme estabelece a RDC Anvisa 
nº 216/04. A RDC deve ser lida e 
compreendida, destacando-se que 
os responsáveis pela manipulação 
devem ter conhecimentos sobre 
contaminantes alimentares, do-
enças transmitidas por alimentos, 
manipulação higiênica dos alimen-
tos e boas práticas. 

Um exemplo de cuidados é a 
redução de microrganismos pre-

ENTRE O 
ISOLAMENTO 
HORIzONTAL 
E O VERTICAL 
PROPONHO O 
ISOLAMENTO 
EM DIAgONAL!
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Auxílio Emergencial 
O governo começa a pagar ama-

nhã (9) a primeira parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 para pessoas 
inscritas no Cadastro Único com 
conta no Banco do Brasil ou pou-
pança na Caixa. Para os clientes dos 
demais bancos, o pagamento será 
feito a partir do próximo dia 14. O 
aplicativo (https://auxilio.caixa.gov.
br/#/inicio) é para os trabalhadores 
informais, autônomos, microem-
preendedores individuais (MEI) e 
contribuintes da Previdência.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/entre-o-isolamento-horizontal-e-o-vertical-proponho-o-isolamento-em-diagonal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/blockchain-nao-e-criptomoeda-e-preciso-desmistificar-ambos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pequenas-e-grandes-empresas-sao-multadas-por-registro-incorreto-de-documentos-fiscais-eletronicos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-licoes-podemos-aprender-com-o-vale-do-silicio-para-enfrentarmos-o-desafio-atual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-04-2020/
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