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D - Inovação no Varejo
Está em desenvolvimento, pela CDL Porto Alegre, um programa de 
inovação para conectar startups de todo o Brasil ao setor do varejo. A 
iniciativa propõe uma transformação 360° do mercado varejista com 
um olhar para o futuro a partir da implementação de soluções que 
qualifiquem e desenvolvam empresas para superar desafios que, nesse 
período de incertezas, é fundamental para preparar as empresas ao 
novo momento que virá. O programa já conta com inscritos de diversos 
polos tecnológicos do País. Além da possibilidade de aceleração, as 
startups selecionadas receberão prêmios de até R$ 30 mil. Inscrições 
até o próximo dia 17 em: (www.cdlpoa.com.br). 

E - Testes Remotos 
Fabricante de soluções de processamento e envase de alimentos e be-
bidas, a Tetra Pak lançou um tour virtual pelo seu Centro de Inovação 
ao Cliente como forma de estimular a cocriação e a inovação no setor. 
A ferramenta apresenta toda a estrutura do local e simula a mesma ex-
periência vivenciada pelos clientes em visitas presenciais. Com o apoio 
da ferramenta, clientes podem conhecer novos modelos de embalagens, 
trabalhar em protótipos e acelerar o desenvolvimento de novos produtos. 
Os testes na planta piloto têm acontecido de forma remota, com clientes 
enviando os ingredientes e indicando as etapas de processamento que 
devem ser seguidas, enquanto especialistas da Tetra Pak executam os 
testes no local (www.tetrapak.com.br).

F - Realidade Digital
O Zendesk Showcase Brasil, maior evento de customer experience da 
empresa fora dos Estados Unidos, discutirá o novo comportamento 
do consumidor, a evolução das relações entre marcas e pessoas, e as 
tendências em experiência do cliente. Marcado para 20 de agosto, a 
partir das 14h, será totalmente virtual, seguindo a estratégia global da 
empresa em migrar seus eventos para o mundo digital desde o início 
do ano, como forma de se adaptar ao novo cenário global. Serão 13 
palestras e painéis divididos em 3 trilhas simultâneas, relacionadas aos 
mais recentes avanços tecnológicos em CX e CRM, e com a participa-
ção de executivos de destaque no Brasil e no mundo. Inscrições e mais 
informações: (https://zendeskshowcase.com/br/).

A - Profissionais com Deficiência
A MRV, plataforma líder em soluções habitacionais, está com 
oportunidades de emprego abertas, em São Paulo, para pessoas 
com deficiências ou reabilitados do INSS. No total, são 40 vagas 
disponíveis para atuar como pedreiro, eletricista, auxiliar de lim-
peza, ajudante de limpeza, pintor, carpinteiro e servente. Além 
do salário compatível com a vaga, as oportunidades oferecem 
benefícios como vale alimentação e vale transporte. A data para 
inscrição vai até o próximo dia 15, e os interessados deverão 
encaminhar currículo e laudo médico para o e-mail: (arianne.
souza@mrv.com.br). 

B - Startups Connected 
A 5ª edição do Programa Startups Connected, que busca promover o 
desenvolvimento de novos negócios entre grandes empresas e star-
tups do Brasil e da Alemanha, está com inscrições abertas. Iniciativa 
da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, 
o programa reúne anualmente grandes empresas que buscam por 
startups aderentes aos seus desafios. No certame, a startup melhor 
avaliada em cada desafio será selecionada para participar do progra-
ma de aceleração, no qual deverá desenvolver um projeto-piloto em 
conjunto com a empresa-âncora. Inscrições e mais informações pelo 
site (www.startupsconnected.com.br).

C - Atualização Terapêutica 
Estão abertas as inscrições para o II Masterclass de Atualização 
Terapêutica, evento organizado pelo Centro de Estudos Paulista 
de Psiquiatria, que abriga médicos do Departamento de Psiquiatria 
da EPM/Unifesp, que será realizado entre os dias 31 de julho e 2 
de agosto, 100% online. A programação do evento, que tem como 
público-alvo alunos de graduação e profissionais da área da saúde, 
vai proporcionar aos participantes 30 horas de transmissão de 
atualização terapêutica em tempo real, com um corpo docente de 
altíssimo nível, com dezenas de profissionais considerados referência 
na área de psiquiatria. Os participantes poderão interagir e tirar suas 
dúvidas ao vivo. Inscrições e mais informações: (https://www.cepp.
org.br/masterclass2020/). 

G  - Testes a Domicílio
A rede de centros médicos dr.consulta e o Helpie, que conecta consumi-
dores e fornecedores de serviços por meio da web e aplicativos móveis, 
firmaram parceria e criaram o movimento ‘Testa SP’ para realizar testes 
rápidos de detecção da presença de anticorpos contra o Coronavírus em 
colaboradores de empresas de São Paulo, que podem fazer o pedido pelo 
site (www.helpie.com.br), que direciona o profissional de saúde especia-
lizado mais próximo por meio de geolocalização. Após a solicitação, os 
kits de aplicação dos testes rápidos são entregues aos “Helpers”, como 
são chamados os profissionais cadastrados para fazer o atendimento, 
entre técnicos de enfermagem, farmacêuticos, médicos e biomédicos. 

H - Educação no Brasil 
Com o objetivo de apontar caminhos e soluções para os principais desafios 
da vida escolar no Brasil pós-Coronavírus, entre os próximos dias 13 e 
19 será realizado o Educa Week 2020, considerado o maior e principal 
evento da área da Educação do País. Em sua quinta edição, o Educa 
Week será totalmente on-line e gratuito. No total, serão realizados mais 
de 30 painéis com a participação de 70 especialistas, entre líderes do 
setor, autoridades e educadores, que vão debater o futuro da educação 
no Brasil, além de compartilhar experiências de sucesso de ensino e 
aprendizagem na pandemia. Para acompanhar o evento, que acontece 
durante uma semana inteira e é aberto a toda a população, basta acessar 
(www.educaweek.com.br).

I - Qualidade do Solo
Pesquisadores estão enterrando saquinhos de chá para avaliar a qualidade 
do solo em sistemas produtivos. Trata-se de uma metodologia holandesa 
chamada Tea Bag Index e está sendo usada por cientistas da Embrapa 
Pecuária Sudeste em parceria com o Departamento de Ciências Ambien-
tais da UFSCar. A técnica permite acompanhar a taxa de decomposição 
da matéria orgânica contida em cada saquinho e comparar esse valor 
entre os diferentes sistemas produtivos. “Em geral, quanto mais o solo 
decompõe matéria orgânica, mais qualidade ele tem. É sinal de que a 
comunidade microbiana está funcionando”, explica o professor da UFS-
Car Marcel Tanaka. Saiba mais em: (http://www.teatime4science.org/).

J - Ajuda aos Pequenos
A Marfrig, maior fabricante global de hambúrgueres e segunda principal 
produtora de carne bovina do mundo, lançou oo programa #TMJMarfrig, 
cujo foco é apoiar mais de 5 000 micro e pequenos empreendedores do 
segmento de food service, formado por bares, restaurantes, lanchonetes, 
padarias e churrascarias. A Marfrig investirá cerca de 50 milhões de 
reais para ampliar o prazo de vencimento das faturas e aumentar, em 
até três vezes, o limite de crédito para compras de clientes parceiros. 
Estabelecimentos interessados devem procurar a área comercial de 
food service da companhia.

Como o Coronavírus 
mudou o olhar para o 
mercado de logística

A pandemia do novo 
Coronavírus provocou 
um aumento na 
demanda de entregas 
de diferentes tipos de 
produtos: alimentos 
prontos, itens de 
supermercado, 
remédios e presentes, 
entre outros

A alta procura pelos 
serviços de entrega 
tem impactos na in-

fraestrutura e na força de 
trabalho em diversos estabe-
lecimentos no mundo. Para 
a grande maioria das em-
presas no Brasil, incluindo 
as consideradas essenciais 
pelo governo, o serviço de 
entregas tornou-se a única 
maneira possível de manter 
os negócios funcionando. 
Por esse motivo, quando 
propomos a discussão sobre 
o “novo normal”, depois da 
pandemia, a expectativa é 
que a maior demanda pelo 
delivery permaneça. 

Acredito que, durante a 
pandemia, ficou claro que 
qualquer produto pode ser 
entregue. Isto não quer 
dizer, entretanto, que es-
truturar uma estratégia de 
logística seja uma tarefa fá-
cil. Muitos empresários que 
‘resistiram’ a entregar seus 
produtos antes do isolamen-
to tiveram que rapidamente 
procurar alternativas para 
continuar funcionando. 

Vivemos uma verdadeira 
mudança no comporta-
mento do consumidor. Tal 
transformação impacta toda 
a cadeia produtiva, pois o 
fato de os consumidores 
estarem evitando as com-
pras em lojas físicas não 
quer dizer que o consumo 
diminuiu - ele apenas migrou 
para o e-commerce. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
a demanda cresceu tanto 
que alguns dos maiores 
players de vendas online 
alertaram sobre possíveis 
atrasos e indisponibilidade 
do delivery no mesmo dia 
ou no dia seguinte à compra. 

Mas em meio às incerte-
zas, podem existir muitas 
oportunidades. Uma pesqui-
sa do Business Continuity 

Institute descobriu que mais 
de dois terços (69%) das 
empresas não conhecem 
todos os estágios da cadeia 
logística de seus produtos, 
o que pode levar a dificul-
dades no planejamento e 
na reação a situações atípi-
cas, como a pandemia que 
estamos vivendo ou crises 
econômicas localizadas. 

Com isso, as pequenas e 
médias empresas (PMEs) 
estão em posição vantajosa 
porque podem dinamizar 
rapidamente, aproveitando 
a tecnologia existente e 
adaptando-se às mudanças 
mais facilmente. 

A verdade é que as neces-
sidades do mercado estão 
mudando e os serviços de 
entrega precisam se adap-
tar rapidamente às novas 
demandas, especialmente 
agora, pois a segurança no 
transporte de produtos é 
primordial. 

Além dos custos mais 
acessíveis, a eficiência ga-
nhou um papel mais impor-
tante do que nunca. Com 
isso, a implantação de servi-
ços de entrega terceirizados 
pode ser uma opção capaz 
de manter os custos baixos. 
Acredito que, da mesma 
forma que foi difícil prever 
as medidas para controlar a 
crise, prever as circunstân-
cias pós-Coronavírus não é 
uma tarefa exata. 

No entanto, há algumas 
tendências que devem se 
fortalecer, como, por exem-
plo, a criação de empre-
sas de qualquer setor que 
funcionarão apenas como 
delivery. Por praticidade 
e também por segurança, 
cada vez mais os consumi-
dores irão adotar práticas 
cotidianas online, sem sair 
de casa. E, como vivemos 
uma época volátil, incerta, 
complexa e ambígua, todos 
os empreendedores devem 
ficar atentos a mudanças 
no seu modelo de negócios. 

Quem estiver mais pre-
parado para as mudanças 
terá mais oportunidades de 
crescimento. 

(*) - Formado em Gestão de Negócios 
e Negócios Internacionais, 

é diretor regional de Lalamove 
na América Latina 

(http://www.lalamove.com/brasil/home).

Albert Go (*)

Mantida a base de 
comparação, os pe-
didos de recupe-

ração judicial, as falências 
decretadas e as recupe-
rações judiciais deferidas 
aumentaram 82,2%, 93,0%, 
e 103,3%, respectivamente. 
No primeiro semestre ape-
nas as falências decretadas 
registraram resultado nega-
tivo, com redução de 14,5% 
contra o mesmo período do 
ano passado. 

Por outro lado, os pedi-
dos de falência avançaram 
34,2%, os pedidos de recu-
peração judicial 32,8% e 
as recuperações judiciais 
deferidas 45,3%, mantida 
a base de comparação. 
Da mesma forma, na va-

A tendência é de que as empresas continuem apresentando piora 
nos seus indicadores de solvência.
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No consignado, o consumidor acaba voltando a recorrer a outro 
tipo de crédito, mantendo um circulo vicioso.
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Clientes bancários superendividados nem sempre tornam-
se inadimplentes, mas vivem em um ciclo vicioso de tomar 
mais crédito para conseguir pagar os empréstimos antigos e 
manter as contas em dia. A avaliação é de especialistas que 
participaram de seminário virtual para debater os resultados 
do Relatório de Endividamento de Risco no Brasil, elaborado 
pelo Banco Central (BC).

No Brasil, a população com carteira de crédito ativa atingiu 
85 milhões de tomadores em dezembro de 2019. Desse to-
tal, 5,4% ou 4,6 milhões de tomadores estavam em situação 
de endividamento de risco, ou seja, devem às instituições 
financeiras mais do que podem pagar. O BC destaca que a 
população de renda média – entre R$ 2 mil e R$10 mil – e com 
idade acima de 54 anos é financeiramente mais vulnerável. 

No relatório o BC define como superendividamento “o 
resultado de um processo no qual indivíduos se encontram 
em dificuldade de pagar suas dívidas a ponto de afetar de 
maneira relevante e duradoura seu padrão de vida”. A juíza 
Caroline Santos Lima, do TJDFT, destacou que cidadãos 
com renda alta são os que mais acionam a Justiça, mas o 
superendividamento atinge a todas as classes sociais“.

A defensora pública Patrícia Cardoso Maciel Tavares, da 
Defensoria Pública do Rio de Janeiro, disse que o superen-

Pedidos de falência 
subiram 28,9% em junho
Os pedidos de falência voltaram a subir e registraram alta de 28,9% em junho, na variação mensal, 
segundo dados com abrangência nacional da Boa Vista

meses, apesar das falências 
decretadas ainda registra-
rem queda, já se nota um 
aumento nos pedidos de 
falências, refletindo as difi-
culdades que as empresas 
encontraram em manter 
suas atividades nesse 1º 
semestre. Ademais, com 
os impactos econômicos 
causados pela chegada do 
novo Coronavírus, e como 
já observado na análise 
mensal, a tendência é de 
que as empresas continuem 
apresentando piora nos seus 
indicadores de solvência du-
rante o período mais agudo 
da crise.

Fonte e mais informa-
ções: (www.boavistaservi-
cos.com.br).

riação acumulada em 12 
meses apenas as falências 
decretadas apresentaram 
queda em junho (-6,5%). 
Já os pedidos de falência 
subiram 28,8%, assim 

como os pedidos de recu-
peração judicial (28,2%) e 
as recuperações judiciais 
deferidas (37,4%).

De acordo com os resul-
tados acumulados em 12 

Superendividamento afeta 
de forma duradoura qualidade de vida

dividamento geralmente começa com dívidas no cartão de 
crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor com 
débito em conta. “Como são linhas de crédito mais caras, 
o cliente acaba sendo aconselhado a trocar por dívida mais 
barata e aí troca por consignado”, disse. E como as parcelas 
do consignado são descontadas do salário, o consumidor 
acaba voltando a recorrer a outro tipo de crédito, mantendo 
um circulo vicioso (ABr).

O IPC-S de 07 de julho de 2020 subiu 
0,50%, ficando 0,14 ponto percentual 
(p.p) acima da taxa registrada na última 
divulgação. Nesta apuração, sete das oito 
classes de despesa componentes do índi-
ce registraram acréscimo em suas taxas 
de variação. A maior contribuição partiu 
do grupo Educação, Leitura e Recreação 
(-0,40% para 0,08%). Nesta classe de des-
pesa, cabe mencionar o comportamento do 
item passagem aérea, cuja taxa passou de 

1,37% para 9,93%. 
Também registraram acréscimo em suas 

taxas de variação os grupos: Transportes 
(1,05% para 1,33%), Habitação (0,00% 
para 0,13%), Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,18% para 0,31%), Comunicação (0,88% 
para 0,93%), Alimentação (0,57% para 
0,60%) e Despesas Diversas (0,19% para 
0,23%). 

Nestas classes de despesa, vale desta-
car o comportamento dos itens: gasolina 

(3,28% para 4,01%), tarifa de eletricidade 
residencial (-1,17% para -0,59%), artigos 
de higiene e cuidado pessoal (-0,72% 
para -0,42%), mensalidade para TV por 
assinatura (0,93% para 1,28%), frutas 
(-0,43% para 0,60%) e cigarros (-0,49% 
para -0,01%). Em contrapartida, o grupo 
Vestuário (0,08% para -0,31%) apresentou 
recuo em sua taxa de variação. Nesta classe 
de despesa, vale citar o item roupas (0,14% 
para -0,33%) - (AI/FGV). 

Inflação pelo IPC-S inicia julho com avanço para 0,50%


