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Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Um cenário que não se imaginava para um ano que começou efer-
vescente, cheio de projetos e muito trabalho. Trabalhar em casa, no 
chamado home office, é a fórmula (e muitas vezes a única alternativa) 
para quem pode continuar exercendo sua atividade nesse tempo de 
isolamento social. A grande vantagem dos dias de hoje é que dispomos 
de ferramentas online, algumas delas com armazenamento em nuvem, 
que nos permitem trabalhar de qualquer lugar e acompanhar nossos 
negócios remotamente. Porém, o home office também apresenta alguns 
empecilhos, como a quebra da rotina, as distrações das atividades e 
a falta da equipe reunida.   

Gerenciar um negócio em home office

Segundo dados do Sebrae, 98% das empresas do estado de São Paulo 
são de micro e pequeno porte. No Brasil, esse número representa 99% 
do total. Mas, neste momento de crise e isolamento social, essas são as 
empresas que mais sofrem com seu fluxo financeiro. Muitas, inclusive, 
deverão fechar suas portas. A Cuidas têm se preocupado com a saúde 
financeira das empresas e desta forma, a equipe financeira da empresa 
desenvolveu do material que contém algumas dicas para se colocar em 
prática nesse momento e manter os pés no chão em meio à crise.   

Saúde financeira de uma PME
Nos últimos anos, o brasileiro acostumou-se a observar instituições 

públicas com certo receio e desconfiança, considerando o cenário polí-
tico desfavorável em termos de proximidade e identificação relacional. 
No entanto, recuperar a confiança do cidadão não é uma missão que 
deve ser encarada somente sob o punho administrativo de governos 
e prefeituras; as empresas podem e devem compartilhar desse prota-
gonismo em prol de mais transparência e acesso à informação.   

Promover a transparência pública

Freepik

Negócios em Pauta

Reabertura do Comércio 
Para colaborar com o varejista na reabertura de sua loja 

de modo que seu cliente se sinta seguro, é que a Associação 
Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o 
Varejo lança o Projeto ‘Loja + Segura’ (www.lojamaissegura.
com.br), que tem um guia com uma série de orientações 
de medidas a serem tomadas de prevenção à Covid-19, se-
guindo as normas da OMS e as melhores práticas adotadas 
nos mercados nacionais e internacionais, que reabriram o 
seu comércio. O lojista terá acesso a formulários online, 
que preenchidos comprovarão a adoção das medidas de 
proteção e darão o direito ao estabelecimento de usar o 
Selo ‘Loja + Segura’.     Leia a coluna completa na página 3

marisa.com/reprodução

NOVAS OPORTUNIDADES

POTENCIAL 
DE NEgóCIOS 

FORAM 
AUMENTADOS 
COM AS LIVES
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News@TI

Conteúdos para ajudar empreendedores com 
vendas e gestão no e-commerce

@Uuma maratona online com conteúdos educacionais 
para ajudar empreendedores com as vendas e gestão no 

e-commerce vai até o dia 19 de junho e acontece das 17h às 
19h com agenda pensada no empreendedor digital. A iniciativa 
é da startup Bling - (www.bling.com.br) - empresa que oferece 
sistema de gestão empresarial para PMEs e MEIs - em parceria 
com o Sebrae - Rio Grande do Sul. A Maratona - que será trans-
mitida pelo Youtube, com transmissão simultânea no canal do 
Bling e do Sebrae RS - traz a discussão de temas relacionados 
ao comércio eletrônico que serão apresentados por especia-
lista de diversas áreas. Entre as empresas convidadas estão: 
Mercado Livre, Google,Carrefour, B2W, Melhor Envio, Reclame 
Aqui, Arezzo, entrou outras (https://mailchi.mp/f675eb50806e/
bling-e-sebrae).   Leia a coluna  completa na página 2
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O trader é um 
profissional que vive de 
operações realizadas 
na Bolsa de Valores. Em 
inglês, trade significa 
“troca”. Ou seja, neste 
caso, o trader é alguém 
que vive de fazer trocas 
no ambiente da Bolsa de 
Valores

Essas trocas na realidade são 
as movimentações de ativos, 

via compra ou venda. A ideia é 
que o trader atue como um es-
pecialista nessas movimentações 
de mercado, seja defendendo 
seus próprios interesses, seja 
defendendo os de terceiros.

O que é preciso para se tor-
nar trader - Não há exigências 
técnicas para essa profissão, até 
porque qualquer pessoa com a 
situação regularizada pode operar 
no ambiente da Bolsa de Valores. 
Entretanto, é recomendável que o 
trader atue como um especialista, 
o que exige muita dedicação, de 
preferência, com a formação em 
uma escola de trading apta a en-
siná-lo a trabalhar com métodos.

Existe uma série de mecanismos 
que são úteis para quem investe 
em ações. Entre eles, pode-se citar 
a análise gráfica, o tape reading e o 
position trade. Estas metodologias 
servem como suporte, principal-
mente, para os procedimentos de 
maior risco. 

Basicamente, o trader preci-
sa dominar conceitos básicos 
de economia e ter boa noção 
de questões que envolvem a 
formação de preços dos ativos. 
Isso pode ser feito por qualquer 
pessoa vinda de qualquer área 

Conheça a profissão de Trader 
e como atuam na Bolsa
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de formação, mesmo 
que não seja de ciên-
cias exatas.

As ferramentas 
necessárias para 
o trader - É possí-
vel começar a atuar 
como trader apenas 
com um bom compu-
tador e uma conexão 
segura com a inter-
net. De preferência, 
uma conexão que 
garanta a agilidade 
no envio de dados 
para o ambiente da Bolsa de Va-
lores, uma vez que a velocidade 
nas operações pode ser um dife-
rencial nesse tipo de atividade.

Além disso, o trader só pode 
começar a operar a partir do 
momento em que abrir uma conta 
em uma corretora de valores. 
Neste caso, ele precisa apenas 
ter atenção aos custos envolvidos 
com as operações e optar por 
uma instituição que apresente 
diferenciais nesse sentido.

Em alguns casos, como na 
Genial Investimentos, existe 
uma série de funcionalidades 
para quem deseja começar com 

deles seja a definição de um valor 
máximo de prejuízo por dia.

Nesse contexto, surgem ferra-
mentas como o Stop Loss, referente 
ao limite de desvalorização. Esse 
tipo de recurso é um exemplo 
do que o trader pode usar na 
busca por um maior controle de 
riscos. O ambiente da Bolsa de 
Valores apresenta uma série de 
possibilidades nesse sentido, mas 
todas dependem de um profundo 
conhecimento do operador para 
apresentar melhores resultados.

A importância da ação es-
tratégica - É muito difícil que 
os resultados apareçam sem esta-
rem associados a uma estratégia 
bem elaborada. Principalmente 
quando a operação precisa ser 
feita em espaços reduzidos de 
tempo, como no Day Trade. Nes-
se tipo de prática, a negociação 
não leva mais do que um dia, 
o que exige do trader um jogo 
de cintura maior do que o do 
investidor que aplica pensando 
no longo prazo.

É preciso ir além do chamado 
“feeling” nesse contexto. Sendo 
mais indicado dominar procedi-
mentos que envolvem a análise de 
gráficos e estatísticas que as ações 
apresentam em conformidade 
com seus fundamentos. Quando o 
trader tem a disciplina necessária 
para tanto, ele trabalha com metas 
e critérios, tornando mais racional 
o seu dia a dia na Bolsa.

Do contrário, a incidência de 
erros é muito maior, pois sem uma 
base sólida para tomar decisões, 
qualquer oscilação pode levar a 
decisões equivocadas, gerando 
prejuízo para o profissional.

 
Fonte e mais informações: (https://

blog.genialinvestimentos.com.br)

O trader precisa 
dominar 
conceitos básicos 
de economia e 
ter boa noção 
de questões 
que envolvem 
a formação de 
preços dos ativos. 

maior segurança 
nesse mercado.

O risco na ativi-
dade profissional 
do trader - O maior 
risco é uma condi-
ção natural para o 
mercado de renda 
variável. Por isso 
mesmo, ela tende 
a oferecer os me-
lhores resultados. 
Cabe ao investidor 
assumir os riscos 
e partir em busca 

de seu sucesso. Não por acaso, 
é recomendável que o investidor 
iniciante comece por títulos de 
perfil conservador na renda fixa. 

Assim, dentro de um processo, 
recorra a soluções tidas como 
moderadas em um segundo 
momento. E somente em um 
terceiro momento avance rumo 
a ativos menos seguros e mais 
rentáveis, como o mercado de 
ações. Consequentemente, é 
fundamental que o profissional 
que se dedica a esse segmento, 
saiba lidar com riscos. O controle 
deles envolve uma série de en-
tendimentos. Talvez o principal 

Estátuas de Colombo 
Após ataques contra estátuas de 

racistas no Reino Unido e na Bélgi-
ca, manifestantes se voltaram con-
tra monumentos em homenagem 
a Cristóvão Colombo nos Estados 
Unidos. Em Richmond, uma estátua 
do explorador italiano foi derrubada 
e atirada em um lago. Já em Boston,  
manifestantes "decapitaram" uma 
escultura de Colombo. Para os ma-
nifestantes, o explorador simboliza 
o "genocídio" dos povos americanos 
nativos (Ansa).
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