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O cenário competitivo no setor de distribuição está mais agres-
sivo do que nunca. Mudanças rápidas nas demandas dos clientes, 
interrupção da cadeia de suprimentos e um mercado de trabalho 
em mutação estão aumentando a pressão sobre os distribuidores, 
enquanto a digitalização acelerada força o setor a reavaliar seus 
negócios. De acordo com o Gartner, pelo menos 50% das maiores 
empresas globais estarão utilizando Inteligência Artificial (IA), 
Análise de dados e Internet das Coisas (IoT) em suas operações 
de supply chain até 2023.   

Setor logístico e computação na nuvem

Entre os efeitos colaterais das medidas de isolamento social 
adotadas para conter a COVID-19 está o aumento do sedentarismo, 
que pode contribuir para a deterioração da saúde cardiovascular 
mesmo em curtos períodos de tempo. Idosos e portadores de 
doenças crônicas tendem a ser os mais afetados. O alerta foi feito 
por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP em artigo de 
revisão publicado no American Journal of Physiology.   

“Fique em casa, mas não fique parado”
Com as discussões acerca da flexibilização na quarentena devi-

do à pandemia do novo Coronavírus, as empresas do mundo todo 
precisam se reinventar e traçar estratégias para a retomada das 
atividades com segurança. O primeiro passo para enfrentar mais 
esse desafio é avaliar as principais mudanças no mercado e no seu 
negócio, além de observar aspectos como produtividade, bem-estar 
e saúde dos colaboradores.   

Atividades para implementar na empresa

Freepik

Negócios em Pauta

Mensagens de Apoio
Como forma de homenagear os profissionais da área da 

saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, 
a Vigor está levando mensagens de apoio às equipes de 
colaboradores do Hospital das Clínicas de São Paulo. Os 
agradecimentos chegam por meio de um totem eletrônico 
instalado pela marca no local, e o envio pode ser feito por 
pessoas de todo o Brasil. As mensagens podem ser en-
viadas em formato de texto, por meio do link (http://bit.
ly/2UYYIJ3), que será inserida nas peças de comunicação 
da ação.    Leia a coluna completa na página 3
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Online e gratuito: 'Imersão venda Mais com 
Instagram’

@As empresas que conseguem se destacar nas redes sociais 
não apenas chamam a atenção para a marca ou o produto, 

como conseguem gerar relações mais duradouras com o público, 
atingindo a fidelização. A especialista em marketing digital Júlia 
Munhoz, autora do livro ‘Instagram para Negócios’ revela que 
esta plataforma evoluiu para algo muito além de uma rede social 
onde se postam fotos de férias e pratos de comida e pode ser 
decisiva para os negócios, especialmente em uma época onde 
estamos vivendo a quarentena devido à Covid-19: “O Instagram 
assumiu o protagonismo entre todas as demais redes sociais 
e se tornou o grande destaque para quem quer fazer negócios 
na internet. As empresas e marcas que aprenderem a trabalhar 
de forma correta nessa rede agora, estarão na vanguarda e no 
top of mind do consumidor” (http://www.juliamunhoz.com/
maratona)   Leia a coluna  completa na página 2
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O rendimento em dólar é 
um grande atrativo para 
gestores e empresários. 
Por isso, boa parte das 
instituições que possuem 
estabilidade financeira 
visam ampliar seus 
negócios nos Estados 
unidos

Para esses, o mais indicado 
é o visto L1 que contempla 

a transferência de um sócio, 
gerente ou administrador, que 
atuará na subsidiária americana. 

Daniel Toledo, advogado 
especialista em direito de in-
ternacional e sócio da Toledo 
e Advogados Associados, ex-
plica que é fundamental que 
o solicitante exerça um cargo 
hierárquico e estratégico. “O 
ideal é que a empresa matriz 
possua estrutura com fun-
cionários, contabilidade em 
ordem e capacidade financeira 
para realizar a transferência" 
explica. Empresas familiares 
também se encaixam no perfil 
do L1, desde que o solicitante 
seja um dos sócios ou que tenha 
função administrativa. 

“Não importa qual o segmen-
to de atuação, mas é preciso ter 
habilidade e competências para 
gerenciar uma equipe, aliadas à 
capacidade de gestão e imple-
mentação de novos negócios", 
recomenda o advogado.

Comprovar o faturamento 
também é um ponto importante 
neste processo. “As empresas 
no Brasil costumam enxugar 
os números, principalmente 
quando o assunto é declara-

Pequenas empresas podem ampliar suas 
atividades nos EuA através do visto L1
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ção de imposto de 
renda. Talvez o 
governo brasilei-
ro possa acreditar 
nesse cenário, mas 
o americano, não”.

Por esse motivo, 
o ideal é apresentar 
um valor disponível 
para a implantação 
a partir de $ 120 mil 
dólares, pelo me-
nos, e documentos 
que devem ser de-
monstrados atra-
vés do imposto de 
renda, declaração 
do contador devi-
damente assinada 
e com firma reconhecida, além 
de folha de pagamento, balan-
cete e extratos que comprovem 
a movimentação e a capacidade 
financeira.  “A documentação 
será analisada pelo órgão con-
sular que aprovará ou negará a 
aplicação”, afirma Toledo.

A empresa americana não 
precisa ter o mesmo objeto 
social da brasileira. “É possí-
vel abrir uma floricultura, pet 

que seja concedida a estada 
do empresário, é preciso que 
o negócio esteja funcionando 
com lucratividade, equilíbrio 
nas contas e contratação de 
empregados para que o apli-
cante possa manter o seu visto 
e o da sua família. 

“O visto deve ser, sempre, 
consequência de uma ini-
ciativa bem estruturada e 
sustentável. Por isso, é muito 
importante fazer essa análise 
empresarial com profissional 
experiente e competente”, 
avalia Daniel, ao explicar que 
o próximo passo é fazer a apli-
cação do visto no Consulado, 
ainda no Brasil. Após um ano 
da concessão do L1, é preciso 
fazer a prestação de contas 
para comprovar o que foi es-
tipulado no plano de negócios, 
para que que a prorrogação do 
visto seja aprovada. 

O índice de lucratividade 
pode variar ou até mesmo não 
atingir o valor esperado, o que 
é normal. Se os números não 
fugirem muito do que foi provi-
sionado, o visto é renovado para 
mais dois anos. Daniel reforça 
que muitas pessoas conseguem 
o green card a partir do L1. 
Em um prazo de um ano e seis 
meses, é bem provável que o 
gestor tenha conquistado a 
solidez necessária para manter 
a empresa com toda a estrutura 
necessária e com um fatura-
mento relevante. A partir deste 
cenário, é possível analisar a 
mudança de visto que conduza 
ao sonhado Green Card.

Fonte e mais informações: (www.
toledoeassociados.com.br) ou 

contato por e-mail (daniel@
toledoeassociados.com.br).

Não importa 
qual o segmento 
de atuação, 
mas é preciso 
ter habilidade 
e competências 
para gerenciar 
uma equipe, 
aliadas à 
capacidade 
de gestão e 
implementação 
de novos 
negócios

Atendimento do INSS
O retorno gradual do atendi-

mento presencial nas agências do 
INSS está previsto para o dia 13 de 
julho. Serão priorizados serviços 
de perícia médica, avaliação social, 
cumprimento de exigência, justifi-
cação administrativa e reabilitação 
profissional. Para isso, o segurado 
deve realizar o agendamento pelo 
site ou aplicativo do Meu INSS ou 
pelo telefone 135.

shop, academia, 
desde que apre-
sente o valor de 
80 a 100 mil dis-
poníveis em con-
ta corrente para 
subsidiar a compra 
de equipamento, 
contratação de 
pessoas, mobiliá-
rio, afinal não se 
alcança um lucro 
exorbitante logo 
no primeiro mês, 
por isso é preciso 
ter uma reserva 
para pagar todas as 
despesas”, orienta 
o advogado. Essa 
organização, que 

vai garantir o bom funciona-
mento e a lucratividade, deve 
estar no plano de negócios. 

O ideal é provisionar para 
cinco anos, o que traz uma 
solidez muito bacana para um 
projeto como um todo. Vale 
lembrar que a empresa no Bra-
sil deve se manter ativa e com 
uma vida financeira saudável. 
Caso ocorra o fechamento ou 
falência, a solicitação do visto 
pode ficar comprometida. Para 
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