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D - E-Commerce Brasileiro 
No Brasil, de acordo com o Mastercard SpendingPulse, índice que 
rastreia as vendas gerais de varejo em todos os tipos de pagamento, as 
vendas pelo e-commerce cresceram 75% em maio e a média de cres-
cimento dos últimos três meses (março, abril e maio) foi de mais de 
48%, acima do registrado no primeiro trimestre: 14%. Ambos os dados 
são na comparação com o mesmo período do ano passado, ressaltando 
a mudança mais ampla para o digital na forma como se trabalha, mora 
e compra. Os relatórios baseiam-se na atividade agregada de vendas 
na rede de pagamentos da Mastercard, combinada com estimativas 
baseadas em pesquisas para determinadas outras formas de pagamento, 
como dinheiro e cheque. 

E - Serviços em Tecnologia
Já estão abertos os editais de credenciamento de prestadores de 
serviços do Sebraetec, que têm como meta credenciar empresas 
para prestar serviços tecnológicos para os pequenos negócios. O 
objetivo da iniciativa é promover a melhoria de processos, produtos 
e serviços, ou introduzir inovações nos pequenos negócios. Essas 
novas prestadoras de serviço atuarão nas áreas de design, produção e 
qualidade, desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade. Os editais 
abertos preveem o credenciamento de empresas especializadas em 
serviços tecnológicos, para atuar em duas modalidades. As informa-
ções dos editais podem ser encontradas em: (www.datasebrae.com.
br/sebraetec).

F - Conexões para Inovação
A Petrobras e o Sebrae estenderam o prazo de inscrições do edital do 
programa ‘Petrobras Conexões para Inovação’. O novo prazo para re-
presentantes de startups e pequenas empresas de base tecnológica de 
todo país vai até a próxima sexta-feira (3). Os candidatos disputarão 
verba total de até R$10 milhões. Dividida em nove áreas tecnológicas, 
a seleção visa a efetiva implantação dos produtos nas operações da 
companhia. Podem ser inscritas propostas nas seguintes áreas: tecno-
logias digitais, robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, 
redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção 
e tratamento de água. Informações: (www.sebrae.com.br) Petrobras 
Conexões para Inovação.

A - Renegociação de Dívidas 
A Serasa, braço da Serasa Experian voltado ao consumidor, passa 
a disponibilizar o serviço do Serasa Limpa Nome nas agências dos 
Correios de todo o Brasil. Desde ontem (29), mais de 7.000 ende-
reços da estatal espalhados pelo país ofertarão os serviços de rene-
gociar dívidas atrasadas e/ou negativadas com condições especiais 
e descontos que podem chegar a 90%. Será possível a realização de 
acordos diretamente nos guichês de atendimento. O consumidor 
precisará se deslocar até uma agência mais próxima com seu CPF 
e/ou documento com foto e pedir no balcão renegociar através do 
Limpa Nome do Serasa. 

B - Trajes Exclusivos 
Há 40 anos fazendo parte da história de São Paulo, a Browns, pri-
meira grande casa de alfaiataria do Brasil e responsável por vestir 
grandes nomes da sociedade brasileira, agora se expande para ir 
muito além de seu próprio produto. Nasce o Browns Club, a mais 
qualificada rede de relacionamentos do Brasil. Entendendo que o 
Networking e a inovação são as principais ferramentas para fomen-
tar os negócios durante e após o período da pandemia, a Browns 
Alfaiataria idealizou o clube de assinaturas para o público masculino 
onde o retorno aos membros será com 100% do valor investido em 
produtos de altíssima qualidade. Os membros do clube têm acesso 
exclusivo em: (www.brownsclub.com.br) onde contam com con-
teúdos digitais únicos que são, na maioria das vezes, fomentados 
pelos próprios membros do clube. 

C - Assessor de Investimentos
Os assessores autônomos de investimentos, são profissionais que 
conhecem as regras do mercado financeiro, tirando dúvidas e acon-
selhando seus clientes sobre investimentos. Dessa maneira, só em 
2019 o número desses profissionais cresceu mais de 50%, o que 
mostra um maior interesse por parte da população em trabalhar no 
mercado financeiro. A corretora Nova Futura Investimentos com a 
Eu Me Banco, lançaram a campanha StartFutura, onde é possível 
iniciar uma carreira no mercado financeiro com profissionalização, 
de forma 100% gratuita. Mais informações: (http://info.novafutura.
com.br/startfutura#rd-form-joq3m2m5).

G - Segurança da Informação
A Becomex, consultoria estratégica e tecnologia especializada nas áreas 
tributária e aduaneira, recebeu a ISO 27001, uma certificação internacional 
em Segurança da Informação (Information Security Management System). 
A empresa é a primeira do Brasil no segmento de gerenciamento na área 
tributária a ter o certificado, onde pouco mais de 100 organizações brasileiras 
de TI possuem. Entre as exigências, as candidatas devem seguir regras em 
proteção de dados, como alinhamento a LGPD, que inicia em 2021. O plano 
da companhia é triplicar o seu faturamento nos próximos cinco anos, de 
R$ 110 milhões  para R$ 300 milhões. Saiba mais:(www.becomex.com.br).

H - Sistema de Teletrabalho
A Ticket realizou um levantamento com quase 3,5 mil usuários de seus bene-
fícios, como o Ticket Restaurante e o Ticket Alimentação, em todo o Brasil. 
Os trabalhadores foram questionados sobre a experiência do home office. 
Destaca-se o fato de que, entre os 71% que se declararam em home office, 
64% consideram-se completamente satisfeitos, e 53% completamente adap-
tados à nova experiência. Quando questionados sobre o grau de satisfação, 
79% relataram estar satisfeitos em relação à experiência de trabalho remoto. 
As mulheres apresentam um grau de satisfação bastante superior ao dos 
homens:  82% das respondentes estão completamente satisfeitas ou muito 
satisfeitas com o sistema de trabalho, enquanto entre eles o índice é de 76%. 

I - Banco Múltiplo
A partir de agora o Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour 
Brasil, passa a fazer parte da Rede do Sistema Financeiro Nacional. Com o 
aval do Banco Central, a instituição se integra aos sistemas e ambientes de 
liquidação bancária, trazendo, assim, uma maior amplitude aos produtos 
e serviços oferecidos. Como primeiro diferencial, o Banco Carrefour já 
passa a emitir os boletos para pagamento dos cartões Carrefour e Ata-
cadão sob o código 368. O movimento traz praticidade para o cliente, 
já que, de agora em diante, com o pagamento da fatura, a liberação de 
crédito pode ser imediata. Além disso, abre-se possibilidade do consu-
midor utilizar a rede Banco24Horas para fazer a quitação de boletos. 

J - Energia Elétrica 
Consumidores têm procurado os canais de atendimento do @proconsp 
para reclamar de contas de energia elétrica em valores muito acima do 
esperado. Será realizada uma força-tarefa por especialistas para analisar 
todas as reclamações e avaliar as cobranças. Contas com aumento acima de 
30% vão ser auditadas pela força-tarefa; os consumidores devem registrar 
uma reclamação na plataforma do @proconsp e juntar a conta questionada 
e a do(s) mês(es) anterior(es). O @proconsp irá notificar a Enel indivi-
dualmente para que esclareça os cálculos e detalhe como chegou ao valor 
final. Constatado erro no faturamento, a empresa deverá retificar a fatura e 
enviar uma conta com os valores corretos, sem cobrança de multa ou juros. 

Seu e-Commerce ampliou 
a demanda? Gerencie 

seus estoques! 

Estamos num cenário 
de crise, tanto 
econômica, quanto 
social, em decorrência 
do novo Coronavírus

Somado aos impactos 
da pandemia, vemos 
mudanças de com-

portamento e, como con-
sequência, oportunidades 
que se abrem no mercado. 
Este é o caso do e-commer-
ce, que se tornou essencial 
para esse período de qua-
rentena. Segundo dados 
da EbitNielsen, o comércio 
eletrônico cresceu 48,3% 
quando comparado à se-
gunda quinzena de março 
até o final de abril de 2019. 

Com a nova cultura de 
compra online, a tendência 
é que esse modelo conquiste 
cada vez mais mercados e 
segmentos. Dentro dessa 
oportunidade que se abre 
em meio ao caos, para as em-
presas surfarem nessa onda, 
há um cuidado essencial: a 
gestão do estoque aliada à 
tecnologia. 

Antes, num cenário bem di-
ferente do que vivemos hoje, 
a alternativa para controlar 
a demanda e manter a saúde 
financeira era aumentar os 
preços dos itens e ampliar a 
base de consumidores. Por 
um compilado de motivos, 
essa medida não é aplicável 
a este momento. 

Mais do que ter disponi-
bilidade de produtos, evi-
tando a ruptura, é preciso 
reduzir custos, pois vamos 
entrar num período em que 
os gastos serão cortados 
em função de uma possível 
recessão. Frente a esses de-
safios, a tecnologia pode ser 
uma excelente aliada. Não 
tem segredo: para manter 
seu comércio saudável, seu 
estoque precisa estar bem 
organizado e integrado ao 
seu sistema de gestão. 

Com uma visibilidade 
completa da operação, seu 
e-commerce consegue ali-
nhar-se aos prazos dos for-
necedores e às expectativas 
dos clientes. O controle, 
seja de produção ou de 
armazenamento, é uma das 
questões mais críticas e 
estratégicas no varejo e na 
indústria, impactando direta 

e indiretamente no caixa. 
E quando falamos em 

produtos perecíveis, aí o 
cuidado deve ser redobrado. 
Além de mascarar os vilões 
do prejuízo, pois a falta de 
controle sobre o armaze-
namento acarreta perdas 
de itens devido à avaria, o 
vencimento e a maturação 
dos produtos é outra preo-
cupação, além do o excesso 
de produção de itens que 
não têm saída. 

Como consequência dessa 
ausência de visão e controle 
sobre o estoque, os itens 
são perdidos e as entregas 
atrasam. No final das contas, 
o impacto está nas receitas, 
bem como no relacionamen-
to com os clientes. 

Todas essas questões, que 
prejudicam o fluxo de caixa 
e o abastecimento, são maxi-
mizadas em cenários de crise 
e poderiam ser evitadas por 
meio do uso da tecnologia, 
que se tornou primordial 
para lidar com o novo con-
ceito de venda. 

Com uma gestão de es-
toque automatizada, apro-
veitando toda a informação 
gerada pelos documentos 
eletrônicos sendo processa-
das em infraestrutura de Big 
Data, os gestores conseguem 
planejar a estocagem e a dis-
tribuição dos itens de acordo 
com suas dimensões, além de 
controlar o apontamento das 
diferenciações de um mesmo 
produto, obtendo o conheci-
mento daqueles que não são 
vendidos e há quanto tempo 
para uma tomada de decisão 
que não traga prejuízo. E 
tudo isso em tempo real. 

Com o controle de custos 
e os dados de entrada e sa-
ída em mãos, os próximos 
pedidos para abastecimento 
do estoque serão mais es-
tratégicos, resultando numa 
gestão de ponta a ponta e, 
mais importante, obtendo 
redução de custos. Num ce-
nário de extremos, como o da 
atualidade, essa tomada de 
decisões baseada em dados 
pode determinar o cresci-
mento e a sobrevivência, ou 
não, das empresas. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de TI especializada em 

soluções integradas na nuvem para 
otimizar processos, reduzir custos e 

aumentar a produtividade.

Carlos Kazuo Tomomitsu (*) 

Indústria e 
agronegócio se 
recuperam em 
‘ciclo de estoque’

Apesar dos sinais de re-
cuperação da indústria e do 
agronegócio, o processo de 
retomada destes setores ocorre 
em “ciclo de estoque”, não re-
presentando ainda uma efetiva 
expansão nos negócios. “Para 
configurar alta, é preciso que a 
taxa de variação seja superior à 
da pré-pandemia, o que ainda 
não está ocorrendo”, explica 
Rodrigo Marques de Almeida, 
CIO do Andbank Brasil.

Para estimular a retomada da 
atividade econômica aos níveis 
pré-crise, Rodrigo Almeida 
destaca a importância de me-
didas anticíclicas adicionais, e 
não descarta a possibilidade 
de alternância nos protocolos 
de abertura e fechamento da 
economia em razão da pande-
mia do novo Coronavírus.

Em relação ao desempe-
nho do mercado acionário 
nacional, o CIO do Andbank 
Brasil aponta uma redução na 
intensidade de recuperação se 
comparada às expressivas altas 
observadas recentemente. “A 
bolsa brasileira não vai subir 
na mesma velocidade por causa 
da realização de lucros, que 
já vem acontecendo”. Fonte: 
(marqueterie.com).

Limpeza e higienização de veículos nas concessionárias devem 
ser constantes.
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brasileiro em 2020 é de as-
sustar: os números variam 
entre os 4,7%, previstos pelo 
governo, até os 9,1%, indica-
dos pelo FMI. Enquanto isso, 
o setor de higiene pessoal e 
produtos de limpeza fechou 
abril com alta de 1,3% na 
produção industrial. Apesar 
do bom momento, o setor 
também enfrenta desafios 
para se adaptar à nova rea-
lidade. E isso passa por uma 
rápida mudança de tendên-
cia nos hábitos de consumo 
de produtos de limpeza.

“Produtos como álcool 
para limpeza tanto líquido 
como em gel, dentre outros, 
tiveram altas expressivas nas 
plataformas de e-commerce 
e isso pode ser uma mudança 
relevante para o setor, pois 
muitos fabricantes baseiam 
suas estratégias em estudos 
de gôndolas e forma de ex-
posição de produtos”, afirma 
Paulo Engler, diretor-execu-
tivo da Associação Brasileira 
das Indústrias de Produtos 
de Higiene, Limpeza e Sane-
antes de Uso Doméstico e de 

O indicador chegou a 
69,3 pontos, atingin-
do o menor patamar 

desde julho de 2016. No 
comparativo anual, o recuo 
foi ainda maior: -24,1%. O 
índice está abaixo do nível 
de satisfação (100 pontos) 
desde 2015.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, rei-
tera a influência dos im-
pactos econômicos do novo 
Coronavírus nos resultados 
da pesquisa. “Essa insatis-
fação na expectativa de 
consumir corrobora os no-
vos hábitos de compra dos 
brasileiros, demonstrados, 
no momento atual, com as 
famílias mais cautelosas 
com a sua renda, tanto 
no curto prazo quanto em 
relação ao ano passado”. 
Mais da metade das famílias 
(58,9%) acredita que vai 
consumir menos nos pró-

Mais da metade das famílias (58,9%) acredita que vai consumir 
menos nos próximos três meses.
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Intenção de consumo das 
famílias tem nova queda histórica
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
acumulou a terceira retração mensal consecutiva em junho (-14,4%), renovando o recorde de queda 
mais intensa desde o início da realização da pesquisa, em janeiro de 2010

tisfação das famílias nesse 
sentido”, diz a economista 
da CNC responsável pelo 
estudo, Catarina Carneiro 
da Silva.

Em relação à perspectiva 
profissional, 60,1% dos 
entrevistados demons-
traram pessimismo para 
os próximos seis meses, 
contra 51,5% em maio e 
43,5% em junho de 2019. O 
indicador que mede o nível 
de acesso ao crédito foi o 
único entre os subíndices 
que apresentou variação 
anual positiva (+1,1%). A 
parcela de consumidores 
que acreditam ser um mau 
momento para compra 
de duráveis, como eletro-
domésticos, eletrônicos, 
carros e imóveis, atingiu 
77%, o maior percentual 
deste item desde a primeira 
Intenção de Consumo das 
Famílias (Gecom/CNC). 

ximos três meses – o maior 
percentual desde setembro 
de 2016.

A parcela de brasileiros 
que se sentem menos se-
guros com o seu emprego 
atingiu o nível mais ele-
vado da série (32,6%). O 
subíndice Emprego Atual 
registrou suas quedas 

mais significativas, tanto 
no comparativo mensal 
(-12,6%) quanto no anual 
(-23,7%), caindo ao menor 
nível histórico (88,5 pon-
tos). “É a primeira vez, des-
de junho de 2016, que esse 
indicador entra na zona de 
pessimismo (abaixo de 100 
pontos), revelando a insa-

O “novo normal” 
em produtos de limpeza

Uso Profissional (ABIPLA).
Engler conta, também, 

que, apesar do crescimento 
do setor, alguns segmentos 
enfrentam dificuldades, já 
que empresas dependentes 
de produtos importados e fa-
bricantes que trabalhem com 
um portfólio não voltado para 
a desinfecção, por exemplo, 
podem ter tido queda nas 
receitas em 2020. “O setor, 
como um todo, está dentro 
da expectativa de crescimen-
to projetado para este ano, 

embora alguns segmentos 
estejam sendo afetados”, diz.

Para Engler, com a retoma-
da das atividades econômicas, 
a expectativa é que os produ-
tos de limpeza e desinfecção 
de superfícies continuem com 
boa demanda. “Já há uma ten-
dência de alta nas vendas de 
desinfetantes e água sanitária 
para uso residencial. Acredito 
que isso será replicado na 
limpeza de ambientes comer-
ciais e institucionais” (Fonte: 
ABIPLA).


