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D - Líder de Mercado 
Chegou ao Brasil Lysol®, marca da RB Hygiene Comercial. Líder de 
mercado nos Estados Unidos, onde existe há mais de 100 anos, o produto 
desinfetante elimina 99,9% de vírus e bactérias de mais de 100 germes 
causadores de doenças. Uma pesquisa feita com pediatras no Brasil 
constatou o produto tem recomendação dos médicos. Com fórmula de-
senvolvida nos EUA, oferece uma desinfecção prática e segura, podendo 
ser utilizado nos mais variados ambientes e superfícies e dispensando o 
uso de esponja ou pano. Pode ser aplicado em pias, bancadas, latas de 
lixo, chuveiros, maçanetas e tecidos como sofás e colchões. 

E - Mantendo o Atendimento 
Mesmo diante do isolamento social, a Fronius do Brasil, empresa de 
origem austríaca que se dedica a soluções inovadoras nos segmentos 
energia solar, carregadores de bateria e tecnologia de soldagem, con-
tinua atendendo à grande demanda de clientes e parceiros. Somente 
nos últimos dois meses, a empresa registrou mais de 6 mil chamadas 
telefônicas, respondeu a 2,2 mil e-mails e contabilizou cerca de 2 mil 
mensagens vindas de distribuidores e parceiros, seja por whatsapp ou 
por meio do aplicativo Fronius Solution Partners. Com relação a possí-
veis reparos dos inversores solares da marca, carro-chefe de produtos 
da empresa, realizou quase 200 consertos em sua própria sede, em São 
Bernardo do Campo (http://www.fronius.com/pt-br/brasil). 

F - Mais Influentes da Tecnologia
A Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e 
negócios, anuncia a nomeação de João Lúcio de Azevedo Filho , pre-
sidente da companhia no Brasil, para a lista Hitec 50 dos profissionais 
latino-americanos mais influentes e notáveis do setor de tecnologia. A 
lista Hitec 50, que ganhou destaque a partir de 2011, é uma compila-
ção dos principais profissionais hispânicos em tecnologia da América 
Latina, Espanha e Portugal para celebrar sua liderança e conquistas. Os 
homenageados são avaliados por suas realizações no cenário global da 
tecnologia, em constante mudança, e por suas atividades de orientação 
e desenvolvimento profissional. Confira a lista completa do Hitec 50 em 
(http://hitecglobal.org/page/HITEC-50-2020). 

A - Bovino Clonado
“Lenda” da Embrapa, primeiro bovino clonado a partir de células so-
máticas a chegar à idade adulta no Brasil, e segundo animal clonado 
pela equipe de reprodução animal da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, morreu no último dia 18. Era um clone da raça Holandesa 
nascido em 4 de setembro de 2003, produzido a partir de células da 
granulosa retiradas de um outro animal morto. Lenda foi prova de que 
animais clonados podem ter vida semelhante aos demais, pois teve um 
desenvolvimento completamente normal e produziu quatro gerações de 
filhos, comprovando sua capacidade reprodutiva. Além disto, viveu por 
quase 17 anos, o que para um bovino é uma idade avançada.

B - Empreendedores do País
Empresas de alto crescimento, interessadas em participar do Scale-Up 
Endeavor, têm até o fim de junho para fazer a inscrição no programa. 
Realizado pela Endeavor, líder no apoio a empreendedores de alto 
impacto, o programa busca as chamadas “scale-ups” – com modelo de 
negócios escalável, são empresas maduras que já superaram o momento 
de provar seus produtos ao mercado e, agora, escalam com velocidade. 
A iniciativa oferece aos empreendedores participantes, mentorias e 
conexões com os maiores nomes de diferentes mercados e busca 60 
empresas. As inscrições, até o dia 22 de junho, podem ser feitas em: 
(https://endeavor.org.br/scaleup) ou em:(https://endeavor.org.br/sca-
leup/alimentos-bebidas) .

C - Virando o Jogo
O cenário de instabilidade e incertezas relacionadas à pandemia exige 
respostas e a busca de novos caminhos por todos os setores da sociedade. 
Para superar os desafios deste momento, o mundo corporativo ganha 
um novo aliado, com o surgimento do movimento #VamosVirarOJogo 
(http://www.vamosvirarojogo.org). A iniciativa, idealizada por César 
Souza, presidente do Grupo Empreenda, e por Alexandro Barsi, CEO 
e fundador da Verity Group, tem como propósito ser referência no 
compartilhamento de melhores práticas e ideias inovadoras para que 
as empresas possam passar pelos obstáculos da crise e se prepararem 
melhor para a construção do futuro. A ação já conta com mais de 350 
adesões em apenas 20 dias de atuação. 

G - Loja Virtual
Lançado por Mark Zukerberg na última semana, o Facebook Shops é 
uma nova funcionalidade que promete facilitar a migração do negócio 
off-line para o on-line e aumentar as vendas dos pequenos e médios 
empreendedores na mais popular rede social e no Instagram. Também 
conhecida como Tiendanube para os países que falam o idioma espanhol, 
a Nuvemshop oferece uma solução tecnológica de e-commerce. Sua 
plataforma para o desenvolvimento de lojas virtuais  consegue evoluir 
para acompanhar o crescimento dos negócios, sem importar o tamanho 
da operação. Saiba mais: (www.nuvemshop.com.br).

H - Equipamentos de Proteção 
A Printi, gráfica online e plataforma de produtos personalizados, acaba de 
anunciar a entrada de máscaras de tecido em seu novo portfólio de equipa-
mentos de proteção, criado para ajudar na prevenção e no combate à pandemia 
da Covid-19. Os produtos podem ser comprados individualmente ou em kits, 
além de oferecerem a possibilidade de personalização. A empresa informou 
que destinou um terço de sua operação para a produção de máscaras de 
proteção. Junto com os novos produtos de tecido, há modelos descartáveis 
feitos com TNT de 40 a 50g e contam com abas para nó, vendidos em pacotes 
com 10 unidade cada. Todos os produtos estão alinhados às orientações da 
OMS. Mais informações: (http://www.printi.com.br/mascaras).  

I - Combater a Covid-19 
A divisão Vision Care da Zeiss, líder mundial em tecnologia voltada 
à saúde da visão, lança a campanha #EuTeProtejo, com foco em três 
públicos: sociedade, parceiros e colaboradores. A ação contempla a 
doação de mais de 15 mil óculos de proteção a profissionais da saúde 
que estão na linha de frente no combate à Covid-19, em mais de 40 
hospitais públicos e filantrópicos de todo o país. Para a rede de óticas 
parceiras, a empresa realiza a doação de 15 mil máscaras de tecido e até 
250 mil tratamentos de lentes. A empresa também aderiu ao movimento 
#NãoDemita, assumindo o compromisso de não dispensar colaboradores 
em virtude da pandemia. Saiba mais (www.zeiss.com.br).

J - Bolsas para o Canadá
A University Canada West (UCW), privada e localizada em Vancouver, na 
província de British Columbia, está recebendo inscrições para seu programa 
de bolsa de estudos para outubro de 2020 até 2021 e o estudante já pode se 
matricular para o ano que vem. Em 2021, a UCW estará em um novo campus, 
no empreendimento chamado Vancouver House. De acordo com Luciana 
Duarte, coordenadora de admissões da universidade, os estudantes que se 
matricularem ainda em 2020 terão garantida a America’s Tuition. “Trata-se de 
uma bolsa de estudos que garante que residentes do continente americano 
paguem o valor doméstico, ou seja, o valor que um canadense pagaria, com 
bolsas de até 41 mil dólares”. Saiba mais: (www.cebrusa.com.br).

E agora, José? 

Essa pergunta não 
será feita apenas para 
o José, mas para as 
Marias, Fernandas, 
Antonios e muitos 
outros brasileiros após 
a pandemia

Trinta anos atuando 
exclusivamente no 
mercado de shopping 

centers e passando por 
muitas adversidades, como 
crise econômica e social, 
nunca enfrentei uma situa-
ção tão adversa como essa. 
Em contato com grandes 
amigos profissionais, esta-
mos já apostando em um 
shopping AC/DC – Antes 
da Covid e Depois da Covid. 

Me lembro claramente do 
dia 18 de março de 2020, 
quando, em videoconferên-
cia, recebemos a notícia do 
fechamento dos shoppings.

Bem antes, como sabem, 
já estava se falando de epi-
demia, que virou pandemia 
e, como uma boa brasileira, 
acreditei que talvez passás-
semos por isso com menos 
agressividade do que outras 
partes do mundo. 

De alguma forma esse 
vírus ficaria concentrado 
na Ásia, talvez atingindo 
levemente a Europa. Mas 
o desenho se revelou outro 
ao longo dos meses e cá 
estamos tentando compre-
ender e traçando planeja-
mentos consistentes para 
que possamos superar da 
melhor maneira possível. 
Mas o mundo mudou e o 
consumidor também.

Não vou me ater aos deta-
lhes da crise econômica que 
estamos apenas começando 
a enfrentar. Mas gostaria de 
dividir os meus pensamen-
tos em como o cliente vai se 
comportar. Após a reaber-
tura parcial ou completa, 
vamos nos deparar com 
um misto de desconfiança, 
preocupação e fiscalização 

dos nossos consumidores.
Planos operacionais já tra-

çados para a retomada, mas 
será que vamos conseguir 
atender e entender o que 
o nosso cliente espera dos 
templos de consumo? Será 
que a equipe de limpeza e 
manutenção, ora satisfató-
ria antes da crise, suprirá 
as exigências e a qualidade 
que o nosso consumidor 
espera? O olhar mudará. O 
nosso cliente será o fiscal de 
mall, onde qualquer falha ou 
ausência de cuidado sanitá-
rio reverberará cruelmente 
em canais de mídias sociais.

Por outro lado, estamos 
em um cenário dilacerado 
financeiramente. A corrida 
realizada junto a todos os 
lojistas foi feita. Acordos e 
negociações à beira do limi-
te para manter um pequeno 
equilíbrio financeiro. A 
meta de qualquer shopping 
center é sobreviver para a 
retomada. Mas quando final-
mente abrirmos as portas, a 
saúde financeira será sufi-
ciente para atender a todas 
as demandas e exigências? 

Será que teremos que nos 
reinventar com soluções 
corporativas do mercado 
como um todo? Será que as 
administradoras precisarão 
criar um protocolo unificado 
e uma relação muito mais 
próxima para auxiliar e reter 
o lojista enquanto auxilia e 
retém o consumidor?

Será um desafio que ne-
nhum livro ou especialista 
do segmento pode afirmar 
a solução. Mas uma coisa 
é certa: o profissional ou o 
empreendimento que não 
enxergar as mudanças e 
não criar as soluções mais 
assertivas, estará fadado ao 
fracasso. 

E agora, José? Você está 
se preparando para este 
indecifrável mundo novo?

 
(*) - Bacharel em Comunicação 

Social, com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pela UFF, 

é Superintendente do Center 
Shopping Rio.

Roberta Veloso (*)

Inflação pelo IPC-S 
recua na terceira 
semana de maio

Nesta apuração, cinco das 
oito classes de despesa com-
ponentes do índice registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Alimentação 
(0,71% para 0,50%). Nesta 
classe de despesa, cabe mencio-
nar o comportamento do item 
laticínios, cuja taxa passou de 
1,33% para 0,33%. 

Também registraram decrés-
cimo em suas taxas de variação 
os grupos: Vestuário (-0,18% 
para -0,32%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,28% para 0,23%), 
Despesas Diversas (0,20% para 
0,16%) e Comunicação (0,06% 
para 0,02%). Nestas classes de 
despesa, vale destacar o com-
portamento dos itens: roupas 
(-0,02% para -0,19%), artigos 
de higiene e cuidado pessoal 
(0,31% para 0,10%), alimentos 
para animais domésticos (0,84% 
para 0,50%) e mensalidade para 
internet (0,48% para 0,13%).

Em contrapartida, os gru-
pos Transportes (-2,58% para 
-2,47%), Habitação (-0,12% 
para -0,10%) e Educação, Lei-
tura e Recreação (-2,13% para 
-2,12%) apresentaram avanço 
em suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, vale 
citar os itens: gasolina (-8,76% 
para -8,40%), computador e pe-
riféricos (0,18% para 2,82%) e 
passagem aérea (-17,62% para 
-16,24%) - (AI/FGV).

A previsão é ofertar, na sexta rodada, 22 aeroportos agrupados 
em três blocos regionais.
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O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Freitas, disse 
que aposta no sucesso do 
programa de concessões 
de aeroportos públicos 
à iniciativa privada. Para 
ele, o projeto de transferir 
os 43 terminais hoje ad-
ministrados pela Infraero 
à iniciativa privada não 
será afetada pelas conse-
quências econômicas da 
pandemia da Covid-19. 
“Por mais surpreendente 
que possa parecer, digo que 
nós vamos arrebentar na 
venda de aeroportos”, disse 
Freitas durante seminário 
virtual com investidores do 
banco Santander.

“Como assim? O mercado 
aéreo parou e vocês vão 
vender aeroportos?”. E eu 
respondo, vamos. E vamos 
vender pra caramba. Vamos 
vender os 43 aeroportos. 
Por uma razão simples, 
ousadia”, dissse o ministro, 
destacando que a oferta 
brasileira atrairá investido-
res estrangeiros em busca 
de boas oportunidades de 
negócios. Freitas, garantiu 
que o governo vai extinguir 
a obrigatoriedade de que 

Na avaliação acumu-
lada em 12 meses, o 
indicador apresenta 

retração de 1,3%. No acu-
mulado do ano o indicador 
recuou 6,4% contra o mesmo 
período do ano passado. Já 
em relação ao mesmo mês 
de 2019, o varejo apontou 
queda de 26,3%.

Após iniciar o ano com 
alta, em abril o indicador 
registrou a terceira queda 
mensal consecutiva e passou 
para o campo negativo na 
análise em 12 meses. Reflexo 
de um mercado de trabalho 
bastante fragilizado e com 
fraco crescimento da renda, 
fatores que estão sendo du-
ramente impactados pelos 
efeitos das restrições pela 
pandemia da COVID-19.

Ademais, dadas as adver-
sidades provocadas pela 

O segmento de “Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 83,3% em abril.
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Movimento do Comércio 
caiu 26,6% em abril

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 
cedeu 26,6% em abril na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista

rior, descontados os efeitos 
sazonais. A atividade de 
“Supermercados, Alimentos 
e Bebidas” foi a única que 
evitou perdas, registrando 
variação de 0,1% no mês 
na série dessazonalizada. A 
variação acumulada em 12 
meses foi de 1,6% em relação 
ao ano anterior.

Já a categoria de “Teci-
dos, Vestuários e Calçados” 
recuou 2,9% no mês, expur-
gados os efeitos sazonais. 
Nos dados acumulados dos 
últimos 12 meses houve alta 
de 7%. Por fim, o segmento 
de “Combustíveis e Lubrifi-
cantes” apresentou retração 
de 18,2% em abril conside-
rando dados dessazonaliza-
dos, enquanto, na série sem 
ajuste, a variação acumulada 
foi de queda de 2,5%. Fonte: 
(boavistaservicos.com).

chegada do novo vírus e 
pelas medidas de isolamento 
social, pode-se esperar uma 
piora no emprego e no nível 
de consumo em 2020. 

Cenário que aponta para 
queda da atividade econô-

mica e do movimento do 
comércio nos próximos me-
ses. O segmento de “Móveis 
e Eletrodomésticos” apre-
sentou queda de 83,3% em 
abril após já ter registrado 
baixa de 13,5% no mês ante-

Governo Federal aposta no sucesso 
da venda dos aeroportos

provavelmente, para o dia 
21 de março.

“Estamos muito confian-
tes. E essa confiança não 
é desarrazoada. Ela nasce 
das conversas que temos 
tido com os investidores. 
Sabemos que estamos no 
caminho certo e vamos 
começar a perceber isso 
com os primeiros leilões 
bem-sucedidos. E vamos 
caminhando a passos len-
tos para atingir nossa meta 
de R$ 239 bilhões”, disse 
Freitas, garantindo que não 
faltarão linhas de créditos 
(ABr).

15% do capital do grupo 
econômico que assuma um 
aeroporto pertença a uma 
empresa aeroportuária. 

“Vamos acabar com a 
restrição, permitindo que 
qualquer um possa operar 
um aeroporto com o suporte 
de um operador aeroportu-
ário. Isto abre espaço para 
os fundos de investimento, 
fundos de pensão, fundos 
soberanos. O que já está 
repercutindo bem no merca-
do”, disse o ministro, confir-
mando a realização da sexta 
rodada de concessão para o 
primeiro trimestre de 2021, 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para
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