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A pandemia não estava nas previsões do comércio brasileiro para 
2020. A quarentena forçada válida para grande parte do país atingiu em 
cheio as pequenas e médias empresas. O último boletim “O impacto do 
Coronavírus nos Pequenos Negoócios” produzido pelo Sebrae mostra 
que 89% dos empresários tiveram queda de até 64% no seu faturamento. 
Depois de estabelecimentos comerciais permanecerem fechados por 
semanas e agora funcionando em horários restritos, a saída é investir 
mais do que nunca nas vendas online.   

Tecnologia é aliada durante crise

Startups e pequenos negócios (entre 5 e 100 colaboradores) estão 
entre os que mais ganham com a transformação digital. Pesquisa da 
Forbes, por exemplo, mostra que as startups podem incrementar 
a receita em 34% ao confiar em estratégias digitais, ante 23% das 
grandes empresas. Pode ser que você tenha começado um negócio 
dentro de casa, e agora vê que precisa de mais recursos e apoio. En-
quanto experimenta um crescimento continuado, sua meta de hoje é 
simplesmente que tudo transcorra bem. A melhor maneira de fazê-lo 
é assegurar a base das comunicações de seu negócio.   

Contact center para startup 
Depois de um ano e meio de dedicação e investimentos na obtenção da 

licença de produtos envolvendo a cannabis nos Estados da Califórnia e 
do Colorado, nos Estados Unidos, a My Green Network (MyGN) nasceu 
em 2018 com um objetivo inovador: transformar ideias em realidade. O 
objetivo da empresa é garantir que empreendedores e conhecedores 
do assunto possam, finalmente, viabilizar negócios. Sediada em Orange 
County, na Califórnia, tem como proposta ser um espaço completo para 
desenvolvimento de projetos baseados na planta - de produtos alimentícios 
a medicamentos, passando por cosméticos, cervejas e muito mais.    

Co-working de Cannabis nos Estados Unidos

LuckyCom/reprodução

Negócios em Pauta

Sabor e Alegria
A fábrica Refrigerantes Max Wilhelm, de Blumenau, 

completou 95 anos de história na última quinta-feira. Foi a 
primeira a produzir refrigerantes, industrialmente, à base 
de laranja. Fundada em 1925 pelo imigrante alemão Mo-
ritz Max Wilhelm, conta com um repertório de mais de 75 
produtos e tem a bebida Max Laranjinha como carro chefe 
de vendas. Depois da China, a empresa acaba de fazer o 
primeiro contrato com um distribuidor no Japão, para ex-
portação do refrigerante sabor guaraná. Saiba mais: (www.
maxwilhelm.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: afrebras.org/reprodução
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Evento da Automotive Business Promove 
Networking Virtual

@Durante os cinco dias do ABPlanOn – Planejamento 
Automotivo, promovido pela Automotive Business, 

de 24 a 28 de agosto, todos os inscritos poderão participar 
de uma plataforma online de networking inédita no setor 
automotivo. A plataforma permitirá visualizar o perfil dos 
profissionais que estão participando do evento e convidá-
-los para reuniões. “Todos nós devemos usar o networking 
a nosso favor. Por intermédio de uma boa rede, é possível 
trocar ideias, buscar soluções e encontrar novos parceiros de 
negócios. Vivemos um momento desafiador, e a proposta do 
ABPlanOn é gerar conexão entre as empresas e os profissio-
nais e ajudá-los a fortalecer seus negócios”, diz Paula Braga, 
diretora da Automotive Business (http://automotivebusiness.
com.br/abplanon/).    Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

O comércio eletrônico tem 
ganhado cada vez mais força. 
No entanto, fazer sucesso no 
e-commerce pode ser muito 
difícil para certos lojistas.

Para se ter ideia, cerca de 60% das lojas 
virtuais no Brasil quebram em até cinco 

anos, segundo o IBGE. Pensando nisso, o 
olist - plataforma que ajuda qualquer lojista, 
online ou offline a vender mais e dar liquidez 
ao estoque, reuniu os 5 maiores erros mais 
cometidos ao fazer a integração a loja física 
com o universo digital. 

"Vender pela internet é uma excelente 
estratégia para as lojas aumentarem o fatura-
mento, mas se isso não estiver alinhado pode 
ser uma grande armadilha. O ideal é que antes 
de migrar um negócio para o meio digital o 
empreendedor entenda o comportamento 
do seu público e conheça as plataformas de 
venda. Porém, existem erros bem comuns 
que atrapalham todo esse processo", comenta 
Tiago Dalvi, CEO da empresa. Segundo o 
empreendedor, entre os erros mais comuns 
cometidos pelos lojistas estão: 

1. Achar que os clientes vão encontrar 
os produtos da loja por conta própria - 
Uma loja física só performa bem se estiver 
localizada em um endereço movimentado - do 
contrário, é como se estivesse no meio de um 
deserto. O mesmo vale para as vendas online, 
pois a concorrência é acirrada. 

"Não adianta ter um site super bem es-
truturado se o público não consegue chegar 
até ele. É preciso pensar em estratégias de 
marketing para atrair novos compradores ou 
até se unir a grandes marketplaces para au-
mentar a capilaridade e atração de clientes", 
comenta Tiago. 

2. Desconsiderar a demanda online 
para formar o mix de produtos - Ape-
sar de suas particularidades, não é correto 
dizer que os produtos que vendem bem na 
loja física com certeza terão alta demanda 

Os 5 maiores erros que lojas físicas 
cometem ao entrar na internet 

no e-commerce. Montar o portfólio da loja 
virtual sem entender qual é a real demanda 
dos consumidores online pode ser fatal para 
os negócios. 

Segundo Tiago, para evitar esse erro, é pre-
ciso pesquisar as tendências nas categorias 
com as quais trabalha e entender o padrão de 
consumo do seu público. "O Google Trends 
é uma ferramenta muito útil, que permite a 
identificação dos termos mais procurados 
pelo público em um período determinado", 
comenta. 

3. Ignorar a importância de um catálo-
go assertivo e de qualidade - No comércio 
eletrônico os consumidores não conseguem 
tocar no produto, por isso, os anúncios são 
extremamentes importantes para atrair os 
clientes. Dedicar atenção especial ao ca-
dastro das mercadorias é praticamente um 
requisito básico para a loja ser bem-sucedida 
no e-commerce. 

Imagens de qualidade, títulos completos e 
informativos são fatores de ranqueamento em 
qualquer canal online. Além disso, descrições 
que esclareçam as principais dúvidas do pú-
blico pode ser um bom gatilho para incentivar 
o cliente a comprar o produto. 

4. Ter preços pouco competitivos e 
não monitorar os concorrentes - Segundo 
pesquisa da SPC Brasil e da CNDL, existem 
dois fatores muito importantes que também 
influenciam na decisão de compra no e-
-commerce: o preço do produto e o valor do 
frete. Os lojistas precisam precificar adequa-
damente os produtos e o frete, equilibrando 
a margem de lucro e a competitividade. 

5. Ser muito imediatista - Assim como 
qualquer outro negócio, os resultados do 
sucesso no mundo online levam tempo para 
começar a aparecer. É muito importante 
entender que só o anúncio na internet não 
significa necessariamente uma alta no volume 
das vendas. 

"Mais do que publicar produtos na internet, 
é preciso investir em técnicas eficientes, 
portanto, tenha consciência do contexto de 
mercado ao planejar as estratégias digitais 
da sua loja", explica Tiago. 

Segundo o empreendedor, é muito impor-
tante se atentar a esses erros e entender as 
particularidades do negócio para crescer de 
forma sustentável. "Muitos lojistas chegam 
até nós sem saber quem é seu público e 
sempre os orientamos a entender melhor 
isso para pensarmos na estratégia que melhor 
se encaixa ao momento e segmento que a 
empresa está inserida. 

Por exemplo, quem quer vender em mar-
ketplaces precisa entender quais serão esses 
canais, se a logística está de acordo com a 
cobertura do negócio e até se o produto pode 
ser vendido nessas plataformas. O ideal é se 
apoiar em plataformas como a nossa e contar 
com profissionais experientes que ajudam em 
toda essa construção", finaliza Dalvi. 

Fonte e mais informações: (https://olist.com/).

REINVENTAR E OBTER FONTES MENOS ONEROSAS

MARkETINg 
EMPREENDEDOR E 
SUA IMPORTâNCIA
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É preciso pensar em estratégias 
de marketing para atrair novos 
compradores ou até se unir 
a grandes marketplaces para 
aumentar a capilaridade e atração 
de clientes

Eficácia da vacina
A vacina Coronavac se mostrou efi-

caz e segura, segundo estudo publica-
do pela farmacêutica chinesa Sinovac 
Life Science. O trabalho analisou o 
comportamento de 600 voluntários 
vacinados na China durante a fase 2 
dos testes clínicos. A vacina é desen-
volvida em parceria com o Instituto 
Butantan. Os estudos demonstraram 
que mais de 90% dos voluntários 
que receberam as vacinas tiveram 
anticorpos capazes de neutralizar o 
Coronavírus, o que é um diferencial.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/marketing-empreendedor-e-sua-importancia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-a-17-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-a-17-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-15-a-17-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-e-aliada-de-empresas-digitais-durante-crise-economica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasileira-lanca-o-primeiro-co-working-de-cannabis-nos-estados-unidos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/criacao-de-contact-center-para-startup-ou-pequeno-negocio/
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OpiniãO
5 motivos pelos quais 
a receita digital deve 

permanecer após a pandemia  

Prescrever 
medicamentos 
digitalmente não é 
uma novidade, desde 
a década de 1990, a 
tecnologia vem sendo 
usada em diversos 
países da Europa e 
nos Estados Unidos.

No Brasil, a primeira 
solução de prescrição 
digital inteligente sur-

giu em 2012. Porém, é fato que 
até há pouco tempo muitas 
pessoas ainda não sabiam 
exatamente o que era uma 
receita digital. E talvez até o 
momento ainda exista quem 
pense ser uma foto da receita 
tradicional manuscrita, ou 
ainda a receita redigida pelo 
médico em um editor de texto 
e depois impressa.

Mas, mesmo entre aqueles 
que já sabiam o que era a pres-
crição digital, muitos ainda 
não tinham conhecimento de 
todos os seus benefícios e do 
seu real valor. E, indo além, 
diversos médicos, pacientes 
e varejistas de medicamentos 
tinham certo receio de sair da 
zona de conforto, avaliando a 
prescrição digital como um 
fator complicador. A pergunta 
clássica sempre foi “por que 
mudar algo que já funciona 
há tanto tempo?” Até surgir a 
pandemia, o isolamento social, 
e aí, como todos já sabemos, a 
telemedicina e a receita digital 
tornaram-se artigos de primei-
ra necessidade e ganharam 
notoriedade.

A receita digital tornou-
-se essencial para garantir 
o acesso da população aos 
medicamentos, viabilizou uma 
das etapas mais importantes 
do tratamento e, ainda, ajudou 
a proporcionar segurança ao 
paciente garantindo o enten-
dimento exato do produto 
prescrito na receita.

A verdade é que, sem dúvida 
nenhuma, ela veio para ficar. 
Mas, por quê?

Simples. Seus benefícios 
são inúmeros e o médico pode 
prescrever eletronicamente 
tanto em consultas no modelo 
tradicional –  aquela em que o 
paciente vai até o consultório 
– como a distância. Mesmo 
antes da pandemia, a prescri-
ção de alguns medicamentos 
já havia sido regulamentada 
digitalmente. Mas e quando a 
pandemia passar, a prescrição 
digital ainda será necessária?

Elenquei abaixo os cinco 
principais motivos que escla-
recem por que a receita digital 
é um recurso irreversível e que 
permanecerá após a pandemia:

Evita incompreensões
A famosa “letra de médico” 

e a ilegibilidade das receitas 
manuscritas sempre foi uma 
preocupação para pacientes 
e farmacêuticos.

A receita digital garante a 
compreensão de 100% do que 
foi prescrito, diminuindo as 
chances de eventos adversos 
ou de erros médicos associa-
dos à medicação. Ou seja, traz 
segurança para o farmacêutico 
que sabe exatamente o que 
deve dispensar. Além de evitar 
que o paciente cometa algum 
equívoco na administração 
do medicamento porque não 
entendeu a orientação escrita.

Diminui os riscos 
de fraudes

Ter acesso a receitas e ates-
tados médicos falsos não é 

nada complicado, em especial 
nos grandes centros urbanos. 
Isso porque, clonar dados pes-
soais de médicos para utilizar o 
nome, o número do Conselho 
Regional de Medicina (CRM) 
e criar um carimbo falso são 
práticas recorrentes em pres-
crições de receitas médicas 
escritas à mão, uma vez que 
estas não oferecem nenhuma 
camada de segurança real-
mente eficiente (o carimbo, a 
rubrica do médico e até mesmo 
o layout do receituário podem 
ser facilmente copiados).

A receita digital não abre 
espaço para isso acontecer, 
pois só tem validade com a as-
sinatura eletrônica no padrão 
ICP-Brasil e com um QR Code. 
Ela segue todos os padrões e 
orientações do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) e do 
Conselho Federal de Farmácia 
(CFF).

É mais segura
A receita digital tem por 

detrás de seu desenvolvimento 
aspectos que visam garantir 
tanto a segurança do paciente, 
do ponto de vista de sua saúde, 
como da privacidade de dados.  
Falando especificamente da 
segurança digital, políticas de 
segurança ajudam a garantir a 
privacidade e resguardar as in-
formações que são trafegadas 
na plataforma de prescrição 
médica digital. Além disso, é 
uma forma do médico contar 
com recursos extras para 
apoio, como uma base de dados 
de medicamentos e exames, 
que aliada às ferramentas de 
apoio à decisão clínica, auxilia 
os médicos a tomarem suas 
condutas. É possível saber 
quando um medicamento inte-
rage com outro, por exemplo, 
ou até quando o paciente tem 
alergia a algum princípio ativo 
do medicamento receitado - 
tudo em tempo real.

Traz comodidade e agilida-
de no atendimento

Chegar ao balcão da farmácia 
e perceber que esquecemos a 
receita em casa (ou até mesmo 
perdemos este documento) é 
algo muito comum.

Com a receita digital sendo 
enviada por SMS ou e-mail, 
ela estará sempre disponível 
e acessível para o usuário. 
No balcão, basta apresentar o 
documento, que contém um 
QR Code – que serve como um 
certificado de autenticidade, 
e o farmacêutico, em poucos 
minutos, pode dispensar o 
medicamento ao cliente.   

Médicos e farmácias estão 
usando cada vez mais

O uso da receita digital só 
cresce, não só por existirem 
plataformas seguras e gratui-
tas para médicos, pacientes e 
farmacêuticos, mas também 
por seus benefícios. Mais de 
130 mil médicos de diversas 
especialidades e regiões do 
país usam a solução na sua 
rotina de atendimentos. As 
farmácias também já se adap-
taram para receber a receita 
digital e dispensar os medica-
mentos usando o novo formato 
do documento. Mais de 30 mil 
drogarias já aderiram e isso não 
é uma exclusividade das gran-
des redes, abrange também as 
chamadas redes independen-
tes. E a tendência é que, cada 
vez mais, esse número cresça.

(*) É CMIO da Memed, healthtech 
pioneira e líder em prescrição médica 

digital, assinada com o certificado 
ICP-BR, usada por mais de 130 mil 

médicos no Brasil.

Rafael Moraes (*) 

Inovação e segurança: essenciais 
para a experiência de compra 

nos classificados online
Jean Marie Truelle (*)

Audaciosa, ela abriu mercados 
para sua empresa da área far-
macêutica nos países árabes 

em plena Guerra do Golfo, também 
me ensinou que o mundo inteiro era a 
nossa oportunidade e me mostrou que 
cliente satisfeito é aquele que tem a 
melhor experiência.

Com esse mesmo entusiasmo que 
desde que chegamos ao Brasil, em 
2018, para lançar um aplicativo de 
classificados online, o Popsy, é que 
não medimos esforços para aprimorar 
a plataforma, para que ela seja o meio 
mais rápido, fácil e seguro para todo 
mundo negociar qualquer item, novo ou 
de segunda mão, totalmente gratuito.  

É cada vez mais comum encontrarmos 
pessoas que já foram vítimas de algum 
golpe ao tentar comprar pela internet. 
A alta do e-commerce durante a pan-
demia também tem feito disparar as 
reclamações no Procon por conta de 
problemas com a entrega, especialmen-
te. No mercado de classificados online, 
a situação é a mesma.

Nesse sentido, investimentos em 
tecnologia e logística para a melhoria 
dos processos e que agreguem mais 
segurança nunca são demais. No 
Popsy, por exemplo, além de dispo-
nibilizar o pagamento via aplicativo, 
por cartão de crédito, evitando que 
os negociadores tenham que fazer 
transferências ou pagamentos pes-
soalmente, também foram fechadas 
parcerias com as empresas Loggi e 
Lalamove, para que as entregas das 
mercadorias também possam ser 
feitas pelo app, sem que os negocia-
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“É cada vez mais comum 
encontrarmos pessoas que 
já foram vítimas de algum 

golpe ao tentar comprar 
pela internet. A alta do 

e-commerce durante 
a pandemia também 
tem feito disparar as 

reclamações no Procon por 
conta de problemas com a 
entrega, especialmente.”

Outra prova da inovação do aplicativo 
é ser o único que conta com ferramen-
ta de geolocalização que atua como 
facilitador crucial para o encontro de 
compradores e vendedores. O app 
reconhece a localização dos usuários 
em tempo real e mostra os anúncios de 
acordo com a proximidade e segmenta-
ção, descomplicando o contato direto 
entre os interessados. Também criamos 
modelos de machine learning para 
detectar comportamentos suspeitos na 
plataforma. Todos os dias detectamos 
e rejeitamos muitos golpistas.

Cada vez mais os clientes procuram 
não o mais barato, mas o melhor serviço. 
E as empresas dispostas a proporcionar 
experiências positivas e seguras, certa-
mente se destacarão no mercado cada 
vez mais competitivo e digitalizado.

(*) É empreendedor, fundador do aplicativo Popsy - 
www.popsy.app.

Venho de uma família de empreendedores. Minha mãe, que foi CEO por mais de 25 anos, foi uma 
inspiração para a construção de novos negócios.

Freepik

News@TI 

Nova unidade de negócios focada em 
transformação digital

@A Sambatech cria uma nova unidade de negócios focada no conceito 
de transformação digital. A partir de agora, a nova área promoverá 

mudanças culturais dentro das corporações, adaptará o modelo de ne-

gócios e entregará produtos customizados ao cuidar de ponta a ponta 
das necessidades do cliente, indo desde a identificação do problema 
até a implementação das tecnologias desenvolvidas, como software e 
aplicativos. Com isso, o objetivo é proporcionar vantagem competitiva 
para as empresas e fazer com que elas se diferenciem da concorrência, 
ainda mais em um mercado cada vez mais volátil e dinâmico.

ricardosouza@netjen.com.br

dores precisem se encontrar. Todo o 
sistema de entrega e retirada já pode 
ser realizado via portador em mais de 
20 cidades brasileiras.

O processo de fidelização do público-alvo é 
complexo e necessita de uma abordagem estraté-
gica por parte do gestor, que deve estar amparado 
pelo uso inteligente dos dados disponíveis.

Quando se fala nas consequências da trans-
formação digital nos dias de hoje, a dissemi-
nação de uma mentalidade mutável entre os 
consumidores tem sido personalizada através 
de novas demandas mercadológicas, puxando 
as atenções do empresariado para si. Em outras 
palavras, as empresas não podem se apoiar 
exclusivamente em produtos de qualidade ou 
serviços eficazes, é importante transcender 
esse cenário. Por esse motivo, a aplicação de 
uma política de relacionamento que priorize o 
Customer Experience mostra-se fundamental.

Como deixar o campo das ideias e fomentar 
a construção de uma jornada de compra dife-
renciada? Na teoria, o conceito de priorizar a 
experiência do cliente parece simples, afinal, 
basta compreender o que a persona em questão 
está buscando no mercado. Mas para atingir 
esse nível de maturidade comercial, alguns 
pilares internos precisam se consolidar, sob a 
tutela de ferramentas tecnológicas capazes de 
respaldar a tomada de decisão. Dessa forma, 
o gestor terá a segurança necessária para 
escolher os melhores métodos e oferecer as 
soluções mais adequadas.

Contribuições da tecnologia e sua influ-
ência operacional

Antes de partirmos para a tomada de decisão 
propriamente dita, é imprescindível identificar os 
meios de se preparar a organização e os profissio-
nais inseridos no contexto de transição ao digital. A 
implementação de soluções tecnológicas impacta 
positivamente na medida em que automatiza 
processos acerca do fluxo de informações. Isso 

significa polir o manuseio dos dados, garantindo 
a integridade de materiais essenciais para a con-
tinuidade assertiva das atividades.

Evidentemente, as movimentações do gestor 
não param por aí. A presença de softwares é 
um sinal de que a companhia está interessada 
em mudar, porém, essa condição acaba por 
levantar um questionamento relevante: como 
aproveitar os insumos produzidos pela máqui-
na? É nesse ponto que a noção de Business 
Intelligence (BI) ganha força, simbolizando 
a iniciativa de se conceder o devido valor 
às informações disponíveis. Isso nos leva ao 
próximo tópico.

O BI como aliado estratégico à tomada 
de decisão

Os dados foram unificados e separados pelo 
uso de plataformas automatizadas. E agora? 
O próximo passo é extrair o valor estratégico 
dessas informações. Ao adotar o BI, a empresa 
encontrará alternativas plausíveis de se tomar 
decisões em prol do relacionamento com o 
cliente. Essa tarefa fica a cargo da inteligên-
cia analítica, indicando aspectos comporta-
mentais, bem como elementos individuais, a 
exemplo da regionalidade, hábitos na web e 
caraterísticas que denotem as maiores dores 
enfrentadas pelo público-alvo. No fim, tudo 
se resume ao fator proximidade. Você está 
preparado para assimilar o problema alheio e 
ilustrar os caminhos mais efetivos?

Com a máquina encarregada de conduzir 
análises precisas e estabelecer parâmetros 
seguros sobre o comportamento dos clientes, 
como fica a posição dos profissionais nessa 
equação operacional? Ao contrário do que 
alguns poderiam supor, a tecnologia não irá 
ofuscar o protagonismo humano. O efeito é 

reverso, se as tarefas padronizadas e exaustivas 
estão sob a responsabilidade de soluções inova-
doras, as pessoas, que anteriormente lidavam 
com esses procedimentos, encontrarão tempo 
hábil e disponibilidade para explorar funções 
subjetivas, de pleno caráter estratégico. A valo-
rização humana é decorrente dessa mudança e 
demonstra-se outra grande contribuição do BI.

Afinal, o que os clientes querem?
A empresa possui uma estrutura interna 

consolidada pelo uso da tecnologia. Utiliza 
o BI com frequência a fim de aproveitar os 
benefícios analíticos dos dados para decisões 
mais assertivas. O que falta para criar uma 
situação favorável à fidelização de um número 
cada vez maior de novos clientes? O Customer 
Experience é um requisito mandatório no 
mercado em termos gerais. Não é concebível 
para qualquer organização, seja lá qual for o 
segmento, abdicar de artifícios favoráveis à 
chegada de uma gestão de relacionamentos 
com o cliente apoiada pela tecnologia.

Presumir que as intenções do cliente podem 
ser previstas no seu histórico de relações, 
ignorando a dinamicidade de um mercado 
em constante movimento, é flertar com uma 
ineficiência extremamente prejudicial para o 
negócio. Todas as possibilidades apresentadas 
devem ser encaradas como oportunidades para 
se repensar esse setor das empresas. É sobre 
conhecer cada indivíduo e valorizar sua jornada 
pessoal com a empresa. Desse modo, a satis-
fação com os resultados obtidos será mútua e 
impactante para as duas partes interessadas. 

(Fonte: Guilherme Tavares é CEO do Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC) do Grupo Toccato, 

especialista em Gestão Empresarial, com pós-
graduação em Marketing e Geoprocessamento e 

graduação em Publicidade e Propaganda).

Como a tomada de decisão reflete no 
relacionamento com o cliente?
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D - E-commerce com Varejistas
Em mais de 100 dias de isolamento social, o e-commerce ganhou força 
e tem registrado crescimento exponencial no Brasil. Nesse cenário, 
as empresas tiveram de se adaptar às plataformas digitais, diante 
da mudança de comportamento de consumo. Na esteira desse mo-
vimento, a Nestlé está promovendo o E-Day, uma série de encontros 
virtuais com clientes varejistas para discutir sobre como a aceleração 
de vendas online pode acontecer de forma rápida e sustentável, e 
proporcionar a melhor experiência de consumo no ambiente digital. 
Com cerca de duas horas de duração, os encontros vão abordar temas 
como cenário e modelos de e-commerce no Brasil, performance da 
Nestlé e desafios para o varejo. 

E - Desafio Beneficente 
A UniSoma, empresa de TI com foco no desenvolvimento de soluções 
baseadas em inteligência artificial, está com inscrições abertas para a 
4ª edição do Desafio Unisoma. É uma competição de desenvolvimen-
to de sistemas, utilizando Matemática Aplicada e Desenvolvimento 
Web, que  objetiva solucionar um problema real de uma instituição 
com impacto social. Alunos matriculados em qualquer curso de 
graduação ou pós-graduação com interesse no desenvolvimento de 
sistemas, podem se inscrever. O Desafio Unisoma será dividido em 
duas frentes: uma para desenvolvimento do modelo matemático e 
uma para o desenvolvimento web. A competição será realizada to-
talmente online e por isso vale para participantes de todo o Brasil. 
Saiba mais: (http://matmov.org.br/).

F - Área de Tecnologia
O Banco Safra está com 20 vagas abertas para o Technee, programa vol-
tado a profissionais de tecnologia que buscam impulsionar sua carreira. 
Serão 36 meses focados no desenvolvimento de jovens talentos que vão 
ampliar ainda mais os projetos de tecnologia e negócios do banco. Os 
profissionais que participarem do programa terão uma formação técnica 
com um parceiro educacional e também formação interna, com passa-
gem pelas principais áreas de Tecnologia de um dos maiores bancos 
do país. As inscrições vão até terça-feira (18), de forma online: (http://
technee.across.jobs/). 

A - eSocial Doméstico
O Governo Federal lançou o aplicativo eSocial Doméstico, que vai 
simplificar a contratação de trabalhadores domésticos. O APP eSocial 
Doméstico permite que o empregador possa realizar a alteração salarial 
dos empregados, o fechamento e reabertura das folhas de pagamento, a 
geração das guias de recolhimento e a consulta da situação do pagamento 
das respectivas guias, a partir de qualquer smartphone ou dispositivo 
móvel. O aplicativo está disponível gratuitamente para download nas 
lojas da App Store e do Google Play. Para realizar o login no aplicativo, 
basta que o empregador utilize seu CPF, código de acesso e senha, as 
mesmas informações já utilizadas no site.

B - Banco Digital 
A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais para 
transformação digital e projetos ágeis, anuncia a abertura de mais 
de 100 vagas para atender um projeto de inovação e fazer parte da 
criação de um banco digital. Os profissionais de todo o país podem 
se inscrever no processo seletivo, que ocorre no formato digital. As 
posições são voltadas para as áreas de Java, arquiteto AWS, NOde.
JS, Front-end, Mobile e Full Stack. Não é necessário ter ensino su-
perior na área, já que a companhia oferece incentivos a programas, 
treinamentos, certificações, graduação e pós-graduação. Todas as 
oportunidades são para trabalho remoto neste momento, podendo 
haver mudanças após a pandemia. Para se candidatar, acesse: (http://
jobs.gft.com/search). 

C - Road Show
Para apoiar pequenas e médias empresas, fornecedoras de sua ca-
deia de valor em todo o país, a BASF está organizando rodadas de 
encontros virtuais para que essas companhias tenham a oportunidade 
de apresentar seu trabalho a grupos convidados de decisores de 
compras de diferentes setores. Para o próximo dia 27, está previsto 
um Road Show, em parceria com a Integrare, aberto ao público, em 
que também serão ministradas técnicas de vendas aos fornecedores. 
Os interessados podem acessar a Live por meio do link: (http://www.
sympla.com.br/diversity-talk__935788?token=30a34a4f33262eac-
181d097e1a80fde6). 

G - Expansão Internacional  
O Grupo Thinkseg acaba de concluir a aquisição de 30% da plataforma 
digital de seguro auto Compare em Casa (nome em português), que 
tem sua sede em Londres e atua por enquanto na Argentina, México e 
Brasil. A transação marca o início da expansão internacional do Grupo, 
neste primeiro momento, pela América Latina e, em seguida, pela Eu-
ropa. Pioneira no desenvolvimento do seguro Pay Per Use no Brasil, a 
Thinkseg também foi a primeira insurtech a fazer uma aquisição interna 
no País, em meados de 2018, quando adquiriu a plataforma digital de 
seguros, chamada Bidu e uma participação relevante no Cilia Tecnologia. 

H - Tomada de Decisões 
Na próxima quarta-feira (19), a Vistage, organização com mais de 24 mil 
membros em todo o mundo, realiza um evento voltado a novos integrantes 
que tenham o perfil da entidade, como empresários, presidentes e CEOs. 
Na ocasião, serão apresentadas suas diretrizes e os objetivos dos encontros, 
que visam promover rodas de debates que geram novas perspectivas para 
os desafios enfrentados pelos líderes participantes. A organização utiliza um 
método comprovado de desenvolvimento de altos executivos, por meio de 
reuniões de grupos, mentorias individuais e palestras. Hoje, as lideranças 
precisam tratar de temas como a solidão do poder, alívio das tensões e re-
dução do tempo e do risco das decisões. Inscrições: (sami@vistage.co,.br).

I - Mulheres Empreendedoras
O Porto Digital está com inscrições abertas para o Mind the Minas, programa 
que apoia o surgimento de novos negócios inovadores empreendidos por 
mulheres, por meio do programa Mulheres em Inovação, Negócios e Artes 
(MINAs), iniciativa de equidade de gênero do parque, com apoio Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Na chamada, serão 
selecionados 12 novos empreendimentos, que podem ser startups, empreen-
dimentos criativos, empresas nascentes, negócios de impacto em fase inicial 
ou com modelos de negócio em funcionamento. As interessadas de todo o 
país podem conferir a chamada no link( https://bit.ly/Chamada_MtM2020_2) 
e realizar a inscrição em (https://bit.ly/MindTheMinas_2020).

J - Cadeia de Abastecimento
O Grupo Máxima, especializado em soluções para força de vendas, e-
commerce, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento, 
realiza na próxima quarta-feira (19), das 14h às 17h, o encontro online 
gratuito Versus, que tem como foco a troca de experiências entre 
empresários do setor. Duas gerações de profissionais compartilham 
diferentes pontos de vista sobre a trajetória e evolução dos negócios 
em que atuam. O Grupo disponibilizou créditos de até R$ 4 mil para as 
empresas inscritas no evento utilizarem na compra de produtos das três 
companhias da holding:, LifeApps, onBlox e MáximaTech. Inscrições 
para o evento: (http://conteudos.maximatech.com.br/maxima-versus). 

A instituição financeira 
cooperativa no 

desenvolvimento econômico

Enxergar a relevância de 
uma agência bancária 
ou de cooperativa para 
além dos produtos 
oferecidos por ela pode 
ser desafiador para a 
maioria das pessoas

No entanto, cresce a cons-
ciência de que por trás 
de agências, soluções, 

sistemas e aplicativos, há muitas 
instituições financeiras com papel 
social, geradoras de impactos nas 
regiões onde atuam. Em especial, 
o Cooperativismo de Crédito está 
bastante avançado nesse sentido, 
se caracterizando por propiciar 
um relacionamento mais próximo 
ao associado, que não é cliente, 
mas o próprio dono do negócio. 

No Brasil, com 11 milhões 
de associados, o segmento tem 
crescido consistentemente, mas 
o espaço que ocupa no sistema 
financeiro ainda é pequeno, 
perto do seu potencial, como os 
números dos países desenvolvidos 
demonstram. Mesmo assim, o 
impacto gerado pela sua atuação 
na economia do país já é muito 
relevante e pode ser demonstrado 
por meio de dados oficiais. 

De um lado temos o ótimo tra-
balho feito pelo Banco Central em 
reunir informações sobre o avanço 
do cooperativismo de crédito pelo 
país e a própria Agenda BC#, 
que traz o segmento como um 
pilar importante para a inclusão 
financeira e consequentemente 
para o crescimento econômico. 
De outro, percebemos que as 
instituições financeiras que atu-
am nesse modelo estão muito 
mais empenhadas na produção 
de dados e estudos que possam 
demonstrar os benefícios da sua 
atuação. 

As duas pesquisas anunciadas 
pelo Sicredi neste ano são um 
bom exemplo disso. Uma delas, 
de autoria da Fipe, avaliou dados 
econômicos de todas as cidades 
brasileiras com e sem cooperativa 
de crédito entre 1994 e 2017 e 
cruzou informações do IBGE, evi-
denciando que o cooperativismo 
de crédito incrementa o PIB per 
capita dos municípios em 5,6%, 
cria 6,2% mais vagas de trabalho 
formal e aumenta o número de 
estabelecimentos comerciais em 
15,7%, estimulando o empreen-
dedorismo local. 

Outro estudo, conduzido a pe-
dido do Sicredi pelo especialista 
em  Desenvolvimento Econômico, 
Juliano Assunção, pesquisador 
da PUC-Rio, mostrou que o co-
operativismo de crédito é um dos 
mecanismos mais eficazes para 
promover acesso aos serviços 
financeiros para as pessoas em 
municípios menores, mais distan-
tes e rurais do Brasil. 

Segundo o estudo, enquanto 
bancos tradicionais têm em média 
um limite mínimo de 8 mil habi-
tantes para abrir uma agência, 
uma cooperativa de crédito tem 

capacidade de abertura em muni-
cípios a partir de 2,3 mil habitan-
tes. A comparação em termos de 
renda também chamou atenção, 
apontando que as cooperativas 
conseguem operar em cidades 
com PIB a partir de R$ 79 milhões, 
enquanto para os bancos públicos 
é necessário um PIB mínimo R$ 
146 milhões e para um banco 
privado, R$ 220 milhões. 

A razão para esses resultados é 
a proximidade com os associados, 
como apontou a Fipe, tendo um 
diferencial importante na con-
cessão de crédito, conhecendo a 
realidade de cada um para poder 
tanto aconselhar corretamente, 
quanto medir melhor os riscos. 
Além disso, a cooperativa coloca o 
associado no centro das decisões, 
de tal forma que ele participa 
ativamente dos rumos do negócio. 

Isso faz com que a abertura de 
uma agência em um local longín-
quo não passe apenas por um 
estudo de viabilidade financeira 
em que o resultado financeiro ao 
longo dos anos tem que ser maior 
que o custo de capital e o risco 
da operação. Havendo intenção 
da sociedade e não onerando os 
demais associados, uma agência 
cooperativa pode se concretizar. 

Essas características fazem 
com que elas sejam instaladas 
em locais mais distantes do que 
os alcançados pelos bancos pri-
vados, que são, normalmente, 
os que mais carecem de serviços 
financeiros. No contexto atual 
de pandemia, olhando as regiões 
mais remotas e menores, é ainda 
mais evidente a importância das 
instituições financeiras, espe-
cialmente, das cooperativas de 
crédito. 

Os dados apresentados a partir 
de estudos do professor Juliano 
Assunção têm grande potencial 
para, além de mostrar os bene-
fícios do modelo cooperativista, 
apoiar na organização de políticas 
públicas de apoio à população, por 
exemplo. A capilaridade da atua-
ção das cooperativas de crédito, 
comprovada pelos estudos, é um 
instrumento valioso no que tange 
ao acesso ao sistema financeiro, 
na distribuição de benefícios e 
linhas de crédito. 

Dessa forma, o movimento 
que visa ampliar a percepção da 
sociedade sobre as instituições 
financeiras cooperativas a partir 
da produção e análise de dados 
pode, muito mais do que ratificar 
o que já é dito e sentido pelas 
comunidades locais, contribuir 
cada vez mais com a resolução de 
desafios importantes da agenda 
econômica nacional como a in-
clusão e educação financeira e a 
geração de renda local. 

Nesse sentido, os estudos têm 
também o papel de comprovar 
cientificamente o que é sabido, 
fomentado e realizado há mais 
de um século pelas cooperativas 
de crédito no Brasil. 

(*) - É diretor executivo de 
administração do Sicredi. 

Cesar Gioda Bochi (*)
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Confiança 
do empresário 
cresce e do 
consumidor 
cai

O Índice de Confiança 
Empresarial cresceu 5,8 
pontos na prévia de agosto, 
chegando e a 93,3 pontos 
em uma escala de zero 
a 200 pontos. Por outro 
lado, o Índice de Confiança 
do Consumidor recuou 3 
pontos, para 75,8 pontos, 
na mesma prévia.

De acordo com o econo-
mista da FGV Rodolpho 
Tobler, o resultado da pré-
via de agosto mostra con-
tinuidade na recuperação 
da confiança do empresa-
riado brasileiro, que está 
apenas 2,7 pontos abaixo 
do patamar de fevereiro, 
antes da pandemia do novo 
Coronavírus.

A confiança cresceu mais 
entre os empresários da 
indústria (8,8 pontos) e 
comércio (10,2) do que 
entre o empresariado de 
serviços (3,6) e construção 
(1,7). O Índice de Situação 
Atual dos empresários 
subiu 8 pontos, para 87,7 
pontos, na prévia de agos-
to, enquanto o Índice de 
Expectativas Empresarial 
cresceu 4,8 pontos, para 
90,4 pontos (ABr).

Em meio à pandemia da 
Covid-19, a economia brasi-
leira apresentou retração de 
10,94% no segundo trimes-
tre deste ano, comparado ao 
período anterior. É o que 
mostra o Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br), divulgado 
ontem (14). Na comparação 
entre o segundo trimestre 
e igual período de 2019, a 
queda chegou a 12,03%.

No primeiro semestre, a 
queda do IBC-Br ficou em 
6,28%. Em 12 meses en-
cerrados em junho, o recuo 
da atividade econômica 
foi de 2,55%. Em junho, 
comparado a maio, o índice 
registrou crescimento de 
4,89% (dado dessazonali-
zado). Na comparação com 
junho de 2019, houve queda 
de 7,05%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-

Na comparação com igual período de 2019, 
a queda chegou a 12,03%.

O setor imobiliário foi 
uma das áreas impac-
tadas pela pandemia. 

Com a quarentena e o medo 
de fazer investimentos neste 
momento, aqueles que esta-
vam planejando comprar a 
casa própria no início do ano, 
precisaram dar uma pausa 
no plano por um tempo.

Agora, dados apontam 
uma retomada expressiva. 
Segundo levantamento da 
CrediHome, plataforma di-
gital de crédito imobiliário, 
a procura por financiamento 
de imóveis em junho teve 
um aumento de 181,27%, 
em comparação ao mês de 
maio. O aumento também 
foi percebido em relação aos 
financiamentos contratados. 
O aumento percentual de 
maio para junho foi de cerca 
de 28%. Desde janeiro, é o 
maior índice. Em compa-

Um dos fatores que influenciaram o aumento da procura para 
compra de imóveis foi a queda das taxas de juros.
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Procura por financiamento 
imobiliário aumentou mais de 180%
A expectativa para a retomada da economia no Brasil tem aumentado ao mesmo passo em que 
algumas cidades iniciaram a flexibilização do isolamento social

em imóveis pode se tornar 
mais atrativo para quem 
estava pretendendo sair do 
aluguel e comprar a casa 
própria.

A Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança 
(Abecip) também trouxe in-
dicadores positivos durante 
o período conturbado. O seu 
último levantamento reve-
lou que os financiamentos 
imobiliários  com recursos 
das cadernetas do Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) soma-
ram R$ 7,1 bilhões em maio 
e tiveram um crescimento 
de 23,2% em 2020. Outro 
ponto determinante para 
o aumento da procura por 
financiamento é fazer todo 
o processo pela internet. 
Fonte e mais informações: 
(www.credihome.com.br).

ração ao primeiro mês do 
ano, antes da pandemia, foi 
registrado um aumento de 
quase 50%.

Um dos fatores que in-
fluenciam o aumento da 
procura para compra de 

imóveis, além da retomada 
gradual dos serviços, é a 
queda das taxas de juros 
em financiamentos imo-
biliários. Com a Selic em 
seu índice atual e histórico 
de 2,00%, o investimento 

Atividade econômica recuou 
10,94% no segundo trimestre

dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. 

No entanto, o indicador 
oficial sobre o desempenho 

da economia é o PIB, cal-
culado pelo IBGE. Para o 
mercado financeiro, o PIB 
deve registrar queda de 
5,62% neste ano. Na avalia-
ção do governo, a retração 
será de 4,7%. E o BC prevê 
recuo de 6,4%, segundo o 
último Relatório Trimestral 
de Inflação, divulgado em 
junho (ABr).
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os principais 
benefícios da criação 

de comunidades 
dentro das 

redes sociais

Constantemente 
sou questionado 
sobre o motivo da 
nostalgia e carinho 
dos brasileiros com 
relação ao orkut.com 

Além da memória afe-
tiva, a antiga rede 
social proporcionava 

aos usuários algo que nenhu-
ma outra é capaz de oferecer: 
comunidades.

Quando uma pessoa se ins-
creve em uma rede social ela 
quer contar ao mundo quem 
é, encontrar sua tribo e se 
conectar com os conteúdos 
de pessoas que têm os mes-
mos gostos, preferências e, 
até manias, como acontecia 
com as comunidades “Eu 
odeio segunda-feira” e “Eu 
odeio acordar cedo”. Porém, 
a atual realidade é outra. 

Os feeds e seus algorítmos 
colocaram megafones nas 
mãos de todos e tiraram 
nossa capacidade de troca, 
ou seja, estão todos gritando 
sobre suas vidas e verdades 
sem conseguir olhar para o 
outro e estabelecer diálogos 
agregadores. Por acreditar 
no poder das comunidades, 
o app hello, minha nova rede 
social tem como principal 
objetivo conectar as pessoas 
pelas suas paixões em co-
mum. Por esse motivo para 
nós é mais importante a qua-
lidade das trocas virtuais do 
que o tempo de conexão dos 
usuários no app. 

Por ser um entusiasta das 
comunidades e o poder de 
influência positiva delas em 
nossos consumos de redes 
sociais, separei 5 benefícios 
das comunidades online: 
	 •	Pertencimento: fazer 

parte de um grupo é 
uma necessidade básica 
humana, por este moti-
vo, as comunidades se 
destacam com relação 
aos modelos tradicionais 
de feed e algoritmos das 
redes sociais. A troca 
proporcionada dentro 
das comunidades pro-
move uma comunicação 
horizontal, ou seja, os 
membros falam de igual 
para igual e trocam 
sobre suas paixões por 
músicas, séries e filmes, 
pets, moda e futebol.  

	 •	Acolhimento: a co-
municação horizontal 
também é responsável 
por proporcionar aco-
lhimento e segurança 
aos membros da comu-
nidade em expor suas 
opiniões e pontos de 
vista sobre um assunto. 
A era do cancelamento 
nasce desse modelo de 
vitrine criado pelas re-
des sociais em que uma 
pessoa é constantemen-
te julgada pela sua rede 
de seguidores e conde-

nada a perder curtidas 
e conexões ao mesmo 
tempo que é exposta 
negativamente quando 
sua opinião não condiz 
com as percepções de 
um grande grupo. 

	 •	Polarização:  outra 
questão latente das re-
des sociais é a polariza-
ção que tem impactado 
no cenário político e 
social de vários países 
do mundo, como Brasil e 
Estados Unidos. É muito 
comum perceber nos 
posts uma polarização 
de diversos assuntos, de 
política à gastronomia. 
Esse tipo de diálogo é 
como um jogo do per-
de-perde , pois não há 
diálogo e apenas disputa 
pela razão, o que torna 
esse ambiente hostil e 
o outro é sempre um 
adversário.

	 •	Comunicação com 
o outro: existe uma 
diferença latente entre 
as comunidades e os 
modelos tradicionais 
de redes sociais que 
é a comunicação. Nas 
redes sociais você fala 
para o outro, quando 
nas comunidades você 
fala com o outro, o que 
faz toda diferença nas 
trocas de experiências 
e qualidades de cone-
xão que se estabelecem 
dentro das redes sociais. 
Não é à toa que os usuá-
rios de redes sociais são 
tão preocupados com o 
número de seguidores e 
likes e esquecem que o 
mais importante são as 
conversas que nascem 
de cada publicação. 

	 •	Diversão: quando os 
espaços virtuais tornam-
se locais de disputa de 
voz, números e opini-
ões, a criatividade e, 
consequentemente, a 
diversão são deixados de 
lado e esquecidos pelos 
usuários, o que torna o 
consumo de rede social 
uma atividade que cau-
sa ansiedade, estresse, 
solidão e isolamento. 
As comunidades são 
espaços que despertam a 
autenticidade e a alegria 
de ser quem é. 

Como um entusiasta das 
redes sociais e seu poder 
de conexão me sinto re-
alizado por protagonizar 
inícios de relacionamen-
tos amorosos, amizades e 
histórias memoráveis por 
meio do orkut.com e agora 
no hello. Para mim, rede 
social sempre foi sinônimo 
de comunidades e se não 
é, não faz sentido! Conec-
te-se e encontre sua tribo!

Fonte e mais informações: 
(www.hello.com).

Orkut Buyukkokten (*) O avanço urbano desor-
denado sobre essas 
áreas provoca a con-

taminação por esgoto e lixo, 
além da supressão de áreas 
com aterros e retirada da 
vegetação.

De acordo com pesquisa 
do IBGE, a coleta de esgoto 
no Brasil alcança apenas 
53% dos domicílios e, desse 
total, somente 46% recebe 
tratamento. Os dados divul-
gados em julho mostram que 
quase 40% dos municípios 
não contam com nenhuma 
coleta de esgoto. Tudo o que 
não é coletado ou tratado, é 
descartado nos rios e mares, 
sendo que parte disso se 
deposita nos manguezais.

Além da poluição, outro 
problema que preocupa os 
especialistas é o desmata-
mento e o avanço da urba-
nização irregular em regiões 
ocupadas pelo ecossistema. 
“Continuamos tendo perdas 
nos manguezais por conta 
das ocupações irregulares 
de áreas domiciliares, por-
tuárias e industriais”, afir-
ma Ronaldo Christofoletti, 
membro da Rede de Espe-
cialistas em Conservação 
da Natureza e professor do 
Instituto do Mar da Unifesp.

Ronaldo alerta que a polui-
ção dos manguezais resulta 

O Brasil é o terceiro país com mais usuários do Instagram 
no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos e para a 
Índia. São mais de 85 milhões de pessoas na rede social, uma 
das que mais cresce mundialmente, segundo uma pesquisa 
feita pelo Statista. Além disso, um levantamento pela Ipsos 
revelou que 85% dos usuários afirmaram que o Instagram os 
ajuda a descobrir novos produtos e 83% afirmam que decidi-
ram comprar um serviço por meio da rede social. 

Mas ter um perfil não é o suficiente, é preciso estudar e 
planejar a sua presença online para que seja vista. A A+ Onli-
ne, nova unidade de negócios da Agência A+, desenvolveu o 
InstA+, curso criado para quem precisa entender ainda mais 
sobre o Instagram. O diretor de marketing da Agência A+, 
Leandro Varges, e a especialista em Marketing Digital, Elis 
Monteiro, dividiram cinco dicas importantes para bombar ain-
da mais o seu perfil em busca de resultados efetivos. Confira: 
 1) Pense em sua bio - A bio do Instagram é o novo car-

tão de visitas! É essencial mencionar o propósito de 
seu negócio nela, além de informações relevantes ao 
seu público. Caso você tenha uma loja, por exemplo, 
é essencial colocar telefone e endereço de contatos, 
horário de funcionamento, o que você vende e qual a 
abrangência física de seu atendimento. 

 2) Quem não é visto, não é lembrado - A constância de 
posts é um dos segredos do sucesso! Ter planejamento 
de posts e fazer publicações - tanto no feed quanto 
nos stories - com frequência cria conexão com o seu 
público. “Além disso, os algoritmos do Instagram dão 
preferência aos perfis que têm consistência em seus 
posts, entregando o conteúdo para um público maior”, 
explica o diretor de marketing digital da Agência A+, 
Leandro Varges. 

 3) Cuidado com as hashtags - Usar hashtags é essencial 
para aumentar a alcance dos posts. Mas é preciso usá-las 
com cautela, pois o Instagram pode banir perfis que 
utilizem hashtags banidas pela rede social. Isso significa 
que o Instagram entende que seu perfil está violando 

Quando falamos de poluição nos manguezais, 
falamos também de riscos à saúde pública.
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Poluição e avanço urbano 
ameaçam manguezais no Brasil
Caracterizados como um ecossistema costeiro e de transição entre ambiente terrestre e marinho, 
os manguezais são constantemente ameaçados pelas fortes pressões ocasionadas pela poluição e 
degradação ambiental

de inúmeras espécies de 
moluscos, crustáceos, pei-
xes, aves e mamíferos. Para 
o coordenador de Ciência e 
Conservação da Fundação 
Grupo Boticário de Proteção 
à Natureza, Robson Capretz, 
a saúde dos manguezais 
influencia diretamente na 
conservação de espécies de 
animais e plantas, no forta-
lecimento da economia local, 
na manutenção cultural de 
comunidades tradicionais 
e na resiliência de cidades 
litorâneas. 

Alguns caminhos inte-
ressantes para proteger os 
manguezais são ações de 
saneamento básico em muni-
cípios costeiros, tratamento 
de efluentes e planejamento 
territorial. “Os berçários 
marinhos são componentes 
essenciais para a manuten-
ção dos benefícios que a 
natureza nos dá. Os mangue-
zais ajudam a conter a força 
de tempestades e das marés, 
garantindo maior segurança 
a comunidades costeiras. 
Diante desse contexto, a 
proteção desses ambientes 
deve ser encarada como 
uma prioridade”, destaca 
Capretz.

Fonte e mais informações: 
(www.fundacaogrupoboti-
cario.org.br).

em um ciclo perigoso para 
a saúde pública. “A maioria 
dos resíduos, lixos domés-
ticos e esgotos que chegam 
ao manguezal são absorvidos 
pelas plantas. Em cadeia, 
por meio da alimentação, 
as plantas contaminam 
os animais, que podem 
contaminar o ser humano. 
Quando falamos de poluição 
nos manguezais, falamos 
também de riscos à saúde 
pública”, ressalta.

Localizados em regiões 
tropicais e subtropicais, es-
tima-se que os manguezais 
ocupem mais de 10 mil km de 
extensão em regiões litorâ-
neas do Brasil, território que 

se estende do Amapá a Santa 
Catarina, formando uma das 
maiores extensões do ecos-
sistema no mundo. Contudo, 
este número já foi bem maior. 
Estima-se que, desde o co-
meço do século 20, cerca de 
25% dos manguezais no país 
tenham sido destruídos. Da-
dos divulgados pelo ICMBio 
mostram que, no Nordeste e 
Sudeste, 40% das extensões 
contínuas dos manguezais 
foram suprimidas.

Considerado um berçário 
marinho, o manguezal dis-
ponibiliza um ambiente com 
condições mais tranquilas 
e rico em nutrientes para a 
reprodução e alimentação 

Cinco dicas para a sua empresa 
bombar no Instagram

as diretrizes da rede e ‘esconde’ suas publicações dos 
usuários. 

 4) Seja estratégico - Ter uma rede social não é difícil. O 
mais difícil é pensar de maneira estratégica. De acordo 
com a especialista em Marketing Digital, Elis Monteiro, 
antes de começar a publicar seus conteúdos, é preciso 
entender quem você quer atingir. 

  “O primeiro passo é entender quem são as personas para 
quem você falará. Não somente o seu público-alvo, mas 
refletir sobre quem são aquelas pessoas. Por exemplo: 
seu negócio é uma barbearia focada no público jovem. 
Sua persona poderia ser o Vinicius, de 31 anos, forma-
do em publicidade e com interesse em cultura geek e 
tatuagens”, comenta Elis. 

 5) Use os seus recursos a seu favor - O Instagram atu-
aliza constantemente suas funcionalidades para atender 
a todos os públicos. Nos stories, por exemplo, você tem 
ferramentas para aumentar o engajamento de diversas 
maneiras, como caixa de perguntas, enquetes e outros. 
Fonte e mais informações: (http://instagramnapratica.
agenciamais.com.br/).

É preciso estudar e planejar a sua presença 
online para que seja vista.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO BORGES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juscelino Arruda Borges e de Alexsandra Nas-
cimento Borges. A pretendente: MIRIAN GONÇALES SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Souza e de Rosana Gonçales 
da Costa Souza.

O pretendente: FABRICIO LEONIDAS SILVA DE JESUS, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademir de Jesus e de Paula Fer-
nanda da Silva. A pretendente: NAYARA ASSUNÇÃO DA SILVA, profissão: recupe-
radora de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Benedito Aparecido da 
Silva e de Isabel de Jesus Assunção.

Fernando Pares (*) 

A crise sanitária mundial causada pelo 
novo Coronavírus fez a população antecipar 
um comportamento de consumo que já 
estava batendo à porta. 

A digitalização de serviços vem sendo 
colocada em prática nos mais variados 
setores, tanto no Brasil, como no resto do 
mundo. No início de 2019, o Governo Fe-
deral apresentou um projeto que visava a 
digitalização de 80% dos serviços públicos. 
Nos últimos anos, vimos operadoras de TV 
serem trocadas por serviços de streaming. 

Startups têm surgido em abundância no 
mercado, trazendo inovação para diversos 
setores. Todo esse processo vem aconte-
cendo, com até certa agilidade. Mas desde 
que a pandemia fez com que todos ficassem 
em isolamento social, o aumento foi expo-
nencial e a digitalização foi mandatória em 
praticamente todas as áreas. 

Afinal, como resolver problemas bancá-
rios, comprar suprimentos, se consultar 
com o médico, nesse período, senão 
a distância? E como realizar qualquer 
dessas tarefas a distância, sem digitalizar 
processos? 

Uma mudança na forma como nos 
relacionamos e como realizamos nossas 
atividades, que vinha acontecendo de 
forma gradativa, agora precisou evoluir 
abruptamente. 

Segundo a Embratel, por exemplo, o 
tráfego de dados na rede móvel subiu 20% 
durante o isolamento social. O e-commerce 
teve avanço de 80% em abril. As empresas 
de delivery ficaram sobrecarregadas. Os 
laboratórios estão vivenciando um cresci-
mento significativo de pedidos de coletas 
em domicílio. As instituições de ensino, 
adotaram o formato EAD. 

Os prestadores de serviço, de modo geral, 
tiveram que utilizar as videoconferências, 
quando possível. As lives tomaram conta 
do entretenimento, os show agora são no 
formato drive-in e o Governo digitalizou 
mais de 800 serviços, só nesse meio tempo. 

É cedo para prever qualquer impacto da 
pandemia, mas é nítido enxergar que não 
vamos mais nos contentar com formatos 
antigos e burocráticos de consumo. Se é 
possível realizar um exame em casa, ou 
até mesmo no trabalho, porque vamos 
enfrentar trânsito, filas, e horas de espe-
ra? Se podemos fazer uma movimentação 

bancária pelo smartphone, porque ir até 
o banco? 

Ou, até, se podemos nos exercitar e 
consultar profissionais de saúde de casa, 
comprar comida sem ir ao supermercado, 
porque vamos querer retomar esses costu-
mes? Todas essas indagações mostram uma 
tendência, uma nova forma de consumo, 
que será cada vez mais a distância, simples, 
conveniente e rápida. Os espaços físicos 
talvez não tenham mais tanta importância 
quanto um ambiente digital acolhedor e 
eficiente. 

As empresas poderão reduzir custos com 
trabalho remoto, enquanto os funcioná-
rios podem trabalhar de onde quiserem 
e organizarem seus próprios horários. As 
transformações econômicas vão acontecer, 
levando com elas o perfil de consumo a 
outro patamar. 

Aumenta-se a demanda tecnológica, 
aumenta-se a oferta. Pós-pandemia, o 
mundo, de fato, não será o mesmo. Mas 
será ainda mais digital! 

(*) - Formado em Economia e com MBA em Gestão 
de Saúde pela Insper, é sócio-fundador da ISA Home 

Lab e do rupo Integra Medicina. 

Nova forma de consumo aumenta demanda de serviços digitais
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de agosto de 2020 5

Centro Trasmontano de São Paulo 
CNPJ nº 62.638.374/0001-94

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores Associados: A Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 12/08/2020, foi cancelada por motivos de 
caso fortuito e de força maior, sendo a mesma, redesignada para 26 de agosto de 2020. Em conformidade com a Lei 
14.010 2020, Capítulo III Artigo 5º, e com o artigo 47, inciso I, parágrafos 1º, 3º e 5º do Estatuto Social, ficam V.Sas., 
convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26 de agosto de 2.020 (quarta-feira), 
às 19:15 horas, no Auditório da Sede, sito à Rua Tabatinguera, 294, 2ºandar-Centro-São Paulo-SP, a fim de deliberar 
o seguinte: Ordem do Dia: I) Leitura, discussão e aprovação da redação da Ata da Assembléia anterior;  II) Leitura, dis-
cussão e aprovação do Parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da Diretoria, Balanço e Previsão Orçamentária; III) 
Leitura e ciência do Relatório Anual de Atividades da Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assun-
tos de interesse da Entidade. A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200 
(duzentos) associados e, não havendo número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer número, na 
forma do artigo 47, parágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado associado compareça à Assem-
bleia ora convocada, prevalecemo-nos do ensejo para apresentar nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para 
participar da citada Assembleia é indispensável a apresentação da Carteira Social e prova de quitação com a tesoura-
ria. **Em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) e de acordo com o Decreto 64.959, ressaltamos 
que é OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA.*** São Paulo, 13 de Agosto de 2.020. Julio João Miranda- Presidente

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/000l-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 13 de Julho de 2020
Data, hora e local: Aos treze dias do mês de julho de 2020, às 12:00 horas (doze horas), na sede social da empresa, à Avenida 
Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 01, Bairro Santa Catarina, na cidade de Santa Gertrudes-SP. Convocação: Dispensado o edital 
de convocação pela imprensa em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presenças: Comparecimento da totalidade 
dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência da 
mesa, a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem do dia: a) Tomar 
as contas dos administradores, b) deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 
31.12.2019, c) e a publicação das Demonstrações Financeiras; e d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas 
pela unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2019, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 11/07/2020 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e 
ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. Santa Gertrudes, 13 de julho de 2020. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa; Pablo Antonio Lopes 
de Paula, secretário da mesa. Acionistas presentes: Maria Esther Paraluppi Rodrigues e Marcelo Paraluppi Rodrigues. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues Presidente da Mesa  JUCESP sob nº 301.461/20-0 em 10/08/2020.

EMBRAMACO Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.
CNPJ/MF: 56.883.820/0001-23 - NIRE: 35.300.550.935

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de Julho de 2020
Data, hora e local: Aos treze dias do mês de julho de 2020, às 10:00 horas (dez horas), na sede social da empresa, à Avenida 
Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 03, Bairro Santa Catarina, na cidade de Santa Gertrudes-SP. Convocação: Dispensado o edital 
de convocação pela imprensa em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presenças: Comparecimento da totalidade 
dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência 
da mesa, a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem do dia: a) 
Tomar as contas dos administradores; e b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício 
findo; c) Publicação das Demonstrações Financeiras; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Aprovados sem reservas 
ou restrições, o Relatório da Diretoria, O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 
31.12.2019, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios na edição de 
11/07/2020 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Gertrudes, 13 de 
julho de 2020. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa; Pablo Antonio Lopes de Paula, secretário da mesa. Acionistas 
presentes: Cibramaco Participações S/A p/Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Maria Esther Paraluppi Rodrigues. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente da Mesa. JUCESP sob nº 301.599/20-8 em 10/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 044/2020. Pro-
cesso n.º 069/2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Equipa-
mentos de Proteção Individual – EPI, Proteção Coletiva e Sinalização de 
Segurança. Entrega das Propostas: a partir de 17/08/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 
27/08/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações 

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 24/06/2020
Data: 24/06/2020, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionis-
tas via videoconferência. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário,
Vinícius Nogueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício findo em 31/12/2019. 2. Parte do prejuízo apurado no exercício,
no montante de R$ 4.086.484,37, foi absorvido pelas seguintes reservas: - “Reserva
Legal = R$ 15.921,13”; - “Reservas Especiais de Lucros = R$ 2.547.025,67”; - “Total
= R$ 2.562.946,80”. São Paulo, 24 de junho de 2020. Assinaturas: Presidente:
Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas:
Roberto Amaral de Almeida e Moneycorp Brasil Participações Ltda, neste ato repre-
sentada por seu Diretor Roberto Amaral de Almeida. JUCESP nº 271.363/20-4, em 22/
07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jorge Sanchez e João Carlos Borda – Matrix 
– Jorge, advogado e professor universitário, João, 
jornalista e também professor  universitário, apro-
veitaram a necessária “reclusão” e sempre online, 

reuniram suas doutas opiniões lastreadas em pesquisas e ob-
servações. Traçaram um viés sócio econômico e antropológico, 
de pestes pelo mundo, em todas suas nuances , desde a Peste 
Negra, culminando com o atual flagelo mundial, que tanto nos 
atormenta e principalmente, para nossa total insatisfação, di-
vide opiniões, deixando a população atarantada, desconfiada 
de medidas supostamente profiláticas. Desconcertantes relatos 
de autoridades, principalmente médicas, dão conta de efeitos 
periféricos desastrosos dessa atual pandemia. Impactante!

O Vírus da Incerteza

Ruy Martins Altenfelder da Silva – Sesi – O 
laureado mestre, no píncaro dos seus bem vividos 
80 anos, continua a propalar em seus escritos, para 
jornais brasileiros de larga penetração, valores 

inestimáveis, que aos poucos (?) estamos abandonando: éti-
ca, probidade, honestidade, para dizer pouco. Suas crônicas, 
verdadeiros  conselhos, são lidos avidamente por governantes, 
administradores, professores e demais seres bem pensantes. 
Essa obra compilada com esmero, entre artigos publicados de 
2018 a 2020, portanto atualíssimos, deve ser lida também por 
estudantes, pois retrata com profundidade como está o nosso 
sofrido Brasil. Esclarecedor!

Resgate da Cidadania: 
Coletânea de artigos

Vestibulandos podem ler os clássicos da literatura brasileira 
gratuitamente - Todos os anos, algumas instituições responsáveis 
pelos vestibulares de grandes universidades, como Fuvest (USP) 
e Comvest (Unicamp) disponibilizam uma lista de livros  para 
que os estudantes se preparem melhor para as provas. Geral-
mente são clássicos da literatura brasileira e, no momento que 
estamos vivendo, não está fácil encontrá-los. O Skeelo, uma das 
maiores plataformas de livros digitais do país, decidiu atualizar 
seu aplicativo com algumas obras literárias sem custo algum 
para o usuário. São 12 livros que os estudantes terão acesso, 
para  melhor enfrentarem os desafios de 2021. A  plataforma, 
está  disponível para Android e iOS (skeelo.app/cupom) basta 
inserir o código: CLASSICOS. Para mais informações : www.
skeelo.app . Uma nobre iniciativa.

Dica interessante

Luisa Cretella Micheletti – Laranja Original 
–  Atriz, dramaturga, apresentadora, sempre per-
meando bastidores midiáticos, resolveu causar uma 
verdadeira disrupção no âmbito da poesia nacional. 

Concebeu versos, alguns cínicos, outros enigmáticos, todavia, 
sempre com muita finesse e qualidade textual primorosa. Bom! 
Para poucos.

Dentro do Outro

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Na primeira edição da Semana Brasil, em 2019, houve alta 
de 5,5% na venda do comércio no Estado de São Paulo em 
setembro. O segmento de eletrodoméstico, eletrônicos e lojas 
de departamentos, registrou elevação de 12,4% na comparação 
com o mesmo período de 2018; e crescimento de 3,5% em 
relação ao mês anterior. O comércio eletrônico seguiu a mesma 
linha e registrou aumento de 30% nas vendas em setembro 
de 2019. Contudo, até então, a participação do e-commerce 
era de 5% do faturamento total do varejo.

Para a FecomercioSP, o anúncio do governo federal de uma 
segunda edição da Semana Brasil (entre 3 e 13 de setembro) 
não vai resultar em um desempenho positivo para o comércio, 
mas deve atenuar a retração das vendas. O objetivo  é promo-
ver alguns dias de descontos no varejo e ofertas no setor de 
turismo, com o intuito de impulsionar a economia em um mês 
considerado fraco para vender. A conjuntura atual aponta a 
dificuldade de consumo, devido ao aumento do desemprego, 
à restrição da renda e à restrição de acesso ao crédito. 

Assim, a estimativa é de queda de -4% das vendas de 
setembro no Estado de São Paulo, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Sendo que o segmento de 
eletrodoméstico, eletrônicos e lojas de departamentos tende a 
recuar -11%. A entidade destaca, ainda, que é necessário um 
tempo para que aconteça o amadurecimento da data e para 
que o consumidor passe a considerá-la em seu calendário de 
compras. Além disso, o evento por si só não gera receita, são 
necessárias medidas para estimular as compras.

A Federação recomenda que os empresários preparem um 
planejamento para a Semana Brasil, com a programação de 
vendas, a comunicação e a precificação. Pode-se oferecer 
descontos progressivos para estimular a compra de mais de 
um produto, como o segundo com 20%, o terceiro com 30%, 

Bruce Bastos Martins (*)     
 

Segundo o relatório de 
pesquisa (parcial) do 
Insper sobre tributa-

ção da renda no Brasil, o 
sistema tributário brasilei-
ro é ineficiente e injusto: 
institui distorções que 
podem induzir a alocação 
ineficiente de recursos e 
sobrecarrega a renda do 
trabalho, sobretudo dos 
trabalhadores menos qua-
lificados. 

Assim, o Brasil consegue 
ter a maior carga tributária 
do mundo sobre o consumo, 
mas tem entre as menores 
sobre a renda da pessoa fí-
sica. Daí a alíquota no Brasil 
de 27,5% de IRPF ficar tão 
distante da dos países da 
OCDE, que ultrapassa 40%. 
Nos EUA chega a 37%, por 
exemplo.

Empresas também são 
prejudicadas. Nos estudos 
apresentados, seria, pois, 
um enorme ajuste reduzir 
as alíquotas de IRPJ e CSLL 
dos atuais 34% para, pelo 

O anúncio de uma segunda edição da Semana Brasil 
(entre 3 e 13 de setembro) deve atenuar a retração das vendas.

en
fo

qu
em

s.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

No Brasil a tributação sobre o consumo corresponde 
a 44,28% do total da arrecadação.
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Sistema tributário brasileiro 
é ineficiente e injusto

O Brasil consegue ter a maior carga tributária do mundo sobre o consumo, mas tem entre as menores 
sobre a renda da pessoa física

44,28% do total da arreca-
dação, enquanto a média 
da OCDE é de 32,4%, sendo 
26,3% na Alemanha e 30,9% 
na Noruega. 

Esta é a regressividade 
do sistema tributário, que, 
segundo o relatório, estimula 
inclusive a fuga de capitais 
do país e o investimento de 
portfólio no exterior. Lá o 
rendimento auferido é tribu-
tado na efetiva distribuição, 
sendo ainda mais gravoso 
quando se organiza por meio 
de holdings. 

Deste jeito é possível o 
desenvolvimento? Enfren-
tar a desigualdade social é 
condição primeira sem o que 
não se resolve esta equação 
institucional. Quem afirma o 
contrário, decerto há muito 
parou de ler o que se sabe 
sobre o assunto. O pro-
gresso passa pelo combate 
imediato das causas que 
nos dividem socialmente 
como nação, a começar pela 
tributação.

(*) - É advogado da Lobo & Vaz.

menos, a média da OCDE de 
23,3%, compensando com 
uma tributação progressiva 
de IRPF sobre lucros e divi-
dendos distribuídos. Afinal, 
o alto custo do crédito no 
país exige das empresas 
que reinvistam o seu lucro, 
notadamente os setores que 
requerem intensidade de 
capital.

Por tudo iss, o sistema 
torna-se ineficiente e injus-
to, desonerando as maiores 

rendas para sobrecarregar 
o trabalho desqualificado 
e a produção de capital 
intensivo nas indústrias e 
infraestrutura. Não por ou-
tro motivo o IRPF no Brasil 
representa 7% do total da 
arrecadação, enquanto a 
média da OCDE é de 23,9%, 
sendo 27,1% na Alemanha 
e 29,9% na Noruega. 

E não por outro motivo 
no Brasil a tributação sobre 
o consumo corresponde a 

Semana Brasil pode minimizar 
prejuízos causados pela pandemia

e assim por diante. Além disso, com parte da população ain-
da trabalhando em casa, o comércio eletrônico tem grande 
potencial nessa época de pandemia. 

Outro ponto relevante é oferecer formas de pagamentos 
facilitadas como transferência por aplicativo, podendo dar 
um desconto a mais; entrega a domicílio para clientes que 
residam relativamente perto do estabelecimento, entre outros. 
Também é o momento de analisar o estoque, para selecio-
nar as mercadorias que devem entrar em promoção, como 
modelos antigos que precisam dar espaço para aquisição de 
novas tendências ou para produtos que tenham mais saída 
(AI/FecomercioSP).

Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda 
CNPJ n.º 43.424.134/0001-42-NIRE 35.201.076.828

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Ficam convocados os Srs. Sócios para reunião a ser realizada, no dia 31 de agosto de 2020, às 09hs, em primeira 
convocação, na sede da Sociedade na Avenida Doutor Chucri Zaidan,  80, bloco C, 4.º andar, Vila Cordeiro, São 
Paulo, SP, CEP 04383-110, e em segunda convocação, às 10h, no mesmo dia e local, para discutir e deliberar 
acerca da seguinte ordem do dia: alteração contratual constando a retirada da Sociedade do cotista Durval Heitor 
de Mendonça. São Paulo, 07 de agosto de 2020. Administradores. Colniza Colonização Comércio e Indústria Ltda.

Roberto Vilela (*)

Manter a atividade empresarial em meio 
a uma crise econômica global sem prece-
dentes é mais do que desafiador.

Envolve uma série de decisões e nem 
sempre é fácil para um negócio passar por 
esta situação sem apoio profissional. Em 
condições normais, por exemplo, o IBGE 
destaca que apenas 40% das empresas 
brasileiras seguem abertas depois de cin-
co anos da fundação. O dado é de 2017 e 
aponta a necessidade de profissionalização 
da gestão e da tomada de decisão para a 
redução de riscos.

Neste cenário é que desponta a mentoria 
de negócios como uma opção viável do 
ponto de vista econômico e estrutural. 
Diferentemente do modelo de contratação 
via CLT, o mentor de negócios é um profis-
sional com ampla experiência e expertise 
em diversos tipos de empresas, que soma 
ao seu currículo estudo contínuo para unir 
prática e teoria no ambiente da tomada 
de decisão.

Entre as vantagens desse tipo de tra-

balho para empresas que estão tentando 
superar a crise está o fato de que o mentor 
não tem ligação emocional com o negócio. 
Desse modo, traz para a empresa uma visão 
muito mais crítica e cristalina, levando em 
consideração fatos, oportunidades, erros 
e acertos. Não entram nesta análise pre-
ferências pessoais, comuns especialmente 
nos negócios familiares.

A falta de ligação emocional com o negó-
cio é também essencial para uma análise 
assertiva das oportunidades. Uma pesquisa 
de 2016 do Sebrae mostrou que 88% dos 
gestores abriram seus negócios com recur-
sos familiares e 37% deles apostaram no 
empreendimento porque tinham o sonho 
de ter um negócio próprio. Sob essa ótica 
nem sempre é fácil tomar a melhor decisão 
sem pesar sobre ela o próprio sentimento 
de sucesso ou fracasso, comprometendo 
assim a assertividade.

Outro ponto crucial da mentoria na re-
tomada de um negócio é o fato de que o 
mentor é também um elo muito importante 
para reconectar uma empresa ao mercado 
em que atua. Ao escolher um profissional 

que cultiva e valoriza o networking, a apro-
ximação do negócio com novas oportuni-
dades de mercado se dá mais facilmente.

No pós-crise, se destacarão negócios 
com algumas características distintas: 
resilientes, adeptos da inovação, prontos 
para abrir mão de produtos/serviços de 
pouca adesão e abertos a mudanças em 
todas as frentes da empresa. Para colocar 
estas características em prática sem quei-
mar o caixa – algo essencial no cenário de 
aproveitamento de recursos em que nos 
encontramos – ter o apoio de um mentor 
é também uma saída inteligente. 

Um profissional sem ligação direta com 
a empresa, com a opção de trazer outras 
experiências de mercado para diversificar 
os negócios e sem o fator alto custo fará com 
que muitos negócios se sobressaiam. Basta 
ao gestor ter a visão assertiva sobre a im-
portância de investimentos que priorizam 
o conhecimento e a razão em detrimento 
da emoção, que neste momento pode 
significar o fim de um sonho empresarial. 

(*) - É consultor empresarial.

A mentoria de negócios como saída em tempos de crise
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de agosto de 20206

Georgia Roncon (*)

O que o torna ainda mais interessante é que o termo não 
reúne apenas características de publicidade - divulgação de 
produtos ou serviços - , mas também noções de empreen-

dedorismo. Para inteirá-lo sobre essa nova realidade, elaboramos 
este guia sobre a importância do marketing empreendedor para 
os negócios de um modo geral. Quer garantir o sucesso das suas 
estratégias de comunicação? Então, confira:

O que é marketing empreendedor? - É um conceito que 
surgiu diante das dificuldades dos pequenos e microempreen-
dedores em ter acesso às noções e ferramentas do marketing 
tradicional, desenvolvido sob a perspectiva das grande corpora-
ções. Esse é um cenário formado por pessoas com necessidade 
de saber de tudo um pouco — liderança, marketing, gestão etc. 
Para tanto, recorrem a recursos mais intuitivos, de fácil utilização 
e, sobretudo, que demandem menos tempo e dinheiro.

O objetivo do marketing empreendedor é auxiliar os pequenos 
negócios a conquistar seu espaço em um mercado tão compe-
titivo, mesmo com um orçamento limitado e menos recursos 
disponíveis, se comparados aos grandes players. As campanhas 
de comunicação do marketing empreendedor são construídas 
de modo a destacar os maiores pontos fortes e diferenciais da 
empresa, enfatizando o seu valor para o cliente. 

Muito desse trabalho foi facilitado com a popularização da 
internet — hoje, é possível divulgar a sua marca pelas mais 
variadas mídias:

Facebook; Instagram; YouTube; E-mail marketing; LinkedIn, 
entre outras.

Ao contrário do marketing tradicional, que se inicia com a 
identificação das carências do mercado, o marketing empreen-
dedor atua primeiramente com a inovação — com uma postura 
proativa e sem medo de correr riscos. 

O segredo é usar um conjunto de técnicas assertivas e a cria-
tividade para estabelecer um atendimento de excelência para o 
público-alvo.

As ações são planejadas em pequenos passos, baseadas em 
metas, pessoas e estratégias montadas com metodologias de 
sucesso. Nesse modelo, o que determina a velocidade de cada 
procedimento são as exigências dos clientes — algumas vezes, 
a dinâmica precisará de agilidade, enquanto em outras, será 
necessário um trabalho de longo prazo.

Quais são os princípios do marketing empreendedor? 
- Ele está associado a empresas que buscam melhorias e atua-
lização de posicionamento. Independentemente de qual seja o 
plano adotado, existem alguns princípios que abrangem todos 
os tipos de empreendimentos. Veja quais são:

Além da capacidade de superar os desafios diários, um negócio de sucesso exige competência para adaptar-se às mudanças que acontecem no 
mercado. Nesse contexto, o marketing empreendedor se apresenta como uma resposta à necessidade do marketing tradicional 

de se reinventar e obter fontes eficientes e menos onerosas para interação com o público.

Ter criatividade e inovação - Criatividade e inovação estão 
entre os principais pilares do marketing empreendedor. É preciso 
alinhar as suas campanhas com a linguagem do público-alvo, de 
modo que elas despertem a curiosidade e atraiam as pessoas 
para um envolvimento mais próximo. 

Outro aspecto relevante para esses quesitos é a importância de 
saber direcionar as ações de marketing para os canais de comu-
nicação certos, desenvolvendo ações inteligentes e apropriadas 
para a mídia na qual elas serão direcionadas. Por exemplo, as 
campanhas projetadas para o Facebook têm uma dinâmica di-
ferente daquelas estruturadas para o Instagram. É fundamental 
se atentar a esses detalhes.

Atingir potenciais clientes - Um projeto de marketing só 
pode ser desenvolvido depois que uma empresa determina vários 
aspectos sobre seu modelo de negócio, sobretudo as estratégias 
mais eficientes para atingir potenciais clientes. É preciso deixar 
muito claro quais clientes serão o alvo e quem são os seus con-
correntes. 

A partir de uma auto-análise criteriosa, as empresas emergentes 
são capazes de definir o seu lugar no mercado e estabelecer me-
tas realistas. Isso porque o tipo de negócio que a sua companhia 
busca afetará diretamente as decisões de marketing. Assim, uma 
companhia que atua no formato B2B não deve investir em vídeos 
virais e engraçados no Youtube para atrair clientes profissionais, 
por exemplo.

Usar a rede de relacionamentos - O marketing por meio de 
redes de relacionamento nada mais é do que entregar experiências 
únicas de consumo, a fim de que seus clientes se transformem 
em verdadeiros embaixadores da marca — uma estratégia de 
extrema relevância para a prosperidade e sobrevivência de 
qualquer negócio.

Nesse cenário, a ideia principal é desenvolver ações que ajudem 
na construção de uma identidade para a marca, criando uma 
percepção de como ela contribui para a vida das pessoas. E a 
melhor forma de desenvolver esse objetivo é proporcionando 
boas experiências de consumo. 

Oferecer serviços excepcionais - Nada melhor para promo-
ver uma marca do que oferecer serviços excepcionais. Afinal, não 
adianta ter os melhores recursos de marketing e levar conteúdo 
de valor à sua audiência, se os produtos ou serviços não refletem 
a qualidade prometida. 

Lembre-se de que, em um mercado tão competitivo, os míni-
mos detalhes podem fazer toda a diferença na fidelização de um 
consumidor, e o atendimento de qualidade é uma peça-chave 
para obter sucesso nessa missão.

Quais são os cases de 
sucesso de empresas que 
apostaram no marketing 
empreendedor?

Hubspot - É uma platafor-
ma que ajuda os negócios pelo 
mundo todo a desenvolverem 
estratégias de marketing. 
Fundada em 2006, a empresa 
oferece recursos valiosos para 
gerar leads no seu mercado-
-alvo com ferramentas online. 
Dentre as vantagens ofereci-
das, vale destacar a criação do 
Website Grader, que fornece 
uma análise de um site com 
base em seus recursos de de-
sempenho, SEO e segurança 
— ou seja, uma espécie de 
assessoria gratuita para que 
os empreendimentos tenham 
uma visão da variedade e 
qualidade dos serviços que 
eles fornecem ao seu público.

MArkeTing eMpreendedOr 
e sUA iMpOrTânciA

reinvenTAr e ObTer fOnTes MenOs OnerOsAs

Freepik

Paytrail - É uma startup finlandesa que objetiva ajudar os 
clientes a controlar, de forma eficiente, os seus processos de 
compra. Para isso, ela trabalha com soluções de software base-
adas em nuvem. O segredo do sucesso do marketing de entrada 
desenvolvido pela Paytrail está na escolha das ferramentas cer-
tas. Oferecer conteúdo de alta qualidade é um ponto essencial 
para que suas ações sejam bem-sucedidas. Contudo, se você não 
conseguir distribuí-lo nos canais certos e acompanhá-lo, não será 
possível medir os resultados e verificar a sua efetividade.

Isso foi exatamente o que aconteceu com a Paytrail: apesar 
de contar com boas ferramentas, havia um problema de comu-
nicação. Somente depois de alinhar o seu conjunto, foi possível 
automatizar as estratégias de marketing e expandir o negócio.

Buffer - O salto do Buffer em direção ao marketing empre-
endedor teve início quando seus fundadores perceberam que 
podiam transformar a organização por meio das mídias sociais, 
implementando um programa dedicado ao desenvolvimento de 
conteúdo e aliado à criação de uma estratégia coesa.

A execução da ideia começou em parceria com publicações 
influentes e na oferta de postagens de convidados, o que trans-
formou a empresa em uma referência de credibilidade para o 
seu público. Isso, graças às postagens de blogs convidados, que 
foram muito compartilhadas em todas as mídias sociais — e 
especialmente no Twitter.

Warby Parker - É uma empresa de design de óculos que provou 
existir uma maneira mais eficiente de crescimento, conseguindo 
um aumento de 500% nas vendas de seus produtos em um único 
ano, sem ter gastos com marketing e publicidade durante o seu 
lançamento.

Para tanto, a marca — que desejava atingir o mundo da elite da 
moda — começou a publicar o seu conteúdo editorial em revistas 
de destaque, como Vogue e GQ. Em poucas semanas, foi gerada 
uma lista de espera de 20.000 pessoas para seus produtos.

Scriver - É uma startup sueca que fornece serviços de dados 
de assinatura eletrônica premium para clientes em 21 países. 
Seu sucesso de marketing empreendedor foi alcançado depois 
que ela enxergou a necessidade de manter as coisas simples, 
criando uma estratégia que eliminasse a necessidade de atender 
aos requisitos complexos de seus clientes em potencial.

Ao otimizar seus processos e fluxos de trabalho, a Scrive 
conseguiu fornecer a seus clientes as informações corretas para 
orientá-los na direção certa. Além da simplificação de seus pro-
cessos, essa metodologia também ofereceu uma imagem mais 
clara da jornada dos seus clientes, influenciando na obtenção 
de resultados positivos.

como o mercado reage a empresas que investem em 
marketing? - Empresas que valorizam o planejamento de ma-
rketing têm plena consciência do quão relevante as interações 
bem executadas são para os resultados do seu negócio e posi-
cionamento da marca no mercado. 

O perfil do consumidor está em um processo de constante 
evolução. 

Com isso, quanto mais modernos forem os recursos à disposição 
da empresa e mais flexíveis as metodologias aplicadas às suas 
campanhas, maiores serão as chances de se manter alinhado com 
as expectativas da sua audiência e o potencial de crescimento

A cultura do marketing empreendedor se baseia, acima de 
tudo, em uma comunicação mais simples, intuitiva e próxima ao 
cliente, que está sempre em busca de recursos inovadores. Por 
esse motivo, é de grande importância investir em conhecimento 
e acompanhar as mudanças do mercado — isso vai auxiliá-lo a 
aplicar melhorias no seu negócio de forma bem-sucedida. 

Afinal, as ações de marketing devem refletir as circunstâncias 
reais do cenário enfrentado pela empresa.

(*) - Formada em Letras, com MBA em Gestão Empresarial e Marketing pela FGV, 
é Co- Founder do ECQ Lifelong Learninge e da AGE GROUP. Outras infor-

mações: (https://ecqonline.com.br/).
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O que sustenta a 
economia?

O consumo sustenta 
a economia. O que 
sustenta o consumo é 
a renda, e esta requer 
trabalho remunerado 

Para o país, é funda-
mental que haja pro-
dução e renda, senão 

o capital gerado acaba indo 
para fora, para países que 
produzem e exportam. Se 
o país pode produzir, por 
que ficar importando e en-
gordando o capital externo? 
É indispensável que haja 
equilíbrio nas contas inter-
nas e externas, assim como 
no trabalho e na respectiva 
remuneração. Mas a ânsia 
por ganhos desenfreados 
entortou tudo.

Por milênios, a humani-
dade tem seguido caminhos 
errados em vez de buscar o 
aprimoramento da espécie 
e o viver pacífico. É preciso 
fortalecer as capacitações 
individuais, a força da di-
versidade. Mas a cobiça de 
poder quer uniformizar a 
todos e dar um número aos 
indivíduos, tornando-os de-
pendentes no jugo daqueles 
que encontram no Estado o 
meio de ocultar a sua incom-
petência e impor sua tirania.

O conflito entre o em-
pregador que quer pagar o 
mínimo e o empregado que 
quer melhores condições 
acabou levando grande 
parte das fábricas para a 
Ásia, onde a possibilidade 
de conflito é reduzida face 
a renhida luta pela sobrevi-
vência. Tudo tendeu para o 
desequilíbrio na produção, 
empregos, renda, comércio 
e consumo, e nas contas pú-
blicas. A parada forçada da 
movimentação do dinheiro 
colocou tudo à mostra ge-
rando falências em cascata. 
A economia tem de ser rea-
tivada de forma equilibrada, 
mas não sabemos o que vem 
por aí nem que interesses 
estão envolvidos. 

Pelo mundo todo os acon-
tecimentos estão em ace-
leração. O momento exige 
flexibilidade e constante 
readaptação às novas si-
tuações que se sucedem 
velozmente. Necessitamos 
de pessoas que consigam 
ouvir a intuição e se ponham 
em movimento, ver o que 
está faltando, o que está 
emperrando e ir ajustando, 
senão as falhas aumentarão, 
o tempo passará, e as despe-
sas vão superar as receitas. 
Sem que haja bom preparo 
das novas gerações, a preca-
rização geral será crescente.

No pós-guerra consolidou-
se uma ordenação mundial 
visando a paz, mas com o 
passar dos anos surgiram 
efeitos danosos. No entanto, 
o que se percebe é que a 
estabilidade mundial requer 
equilíbrio entre os países e 
povos, eliminando o mau 

costume de se beneficia-
rem prejudicando outros. 
A cooperação deveria ser 
atuante e quem não puder 
ajudar, não deve atrapalhar 
explorando o outro. 

A ruína da finança pública 
decorre da falta de estadis-
tas sérios e competentes, e 
daqueles que querem inchar 
o Estado e mamar em berço 
esplêndido, então caíram na 
armadilha da dívida. Agora 
se tornaram conhecidos os 
amargos efeitos dessa glo-
balização oportunista que 
buscou mão de obra barata 
para produzir manufaturas 
para exportar, mas com a 
perda de empregos e renda, 
tudo se tornou precário.

É muito difícil para uma 
pessoa de bem se entrosar 
num ambiente de mentiras, 
falsidades, dissimulações. 
Quem são os que ficam? 
Imagine uma pessoa intuiti-
va trabalhando em Brasília. 
Há uma deplorável guerra 
de palavras. Tergiversam, 
isto é, usam palavras para 
mentir, escamotear, difa-
mar, visando destruição gra-
tuita e inconsequente para 
desorganizar e atemorizar.

A ideologia é o escudo 
encobridor, mas o que in-
teressa mesmo, acima de 
tudo, é poder e dinheiro, 
o controle, a submissão. 
A história é bem clara, a 
grande ambição de acumu-
lar riqueza e poder não tem 
fim, agora agravada com 
a limitação dos recursos 
naturais. Pouca atenção foi 
dada ao desenvolvimento de 
condições que possibilitem 
a melhoria continuada da 
qualidade humana.

No mundo áspero, domi-
nado pelos homens subjuga-
dos pelo raciocínio limitado 
à matéria e ao tempo-espa-
ço, os seres humanos intui-
tivos que ainda pressentem 
a existência do espírito, não 
têm vez, são postos de lado 
por aqueles que se tornaram 
mestres na arte de auferir 
vantagens para satisfazer 
seus desejos e cobiças, 
indiferentes ao sofrimento 
que causam, e pouco se 
importam se descaírem. 

Em 2020, o mundo está 
perdendo a esperança. A na-
tureza é explorada de forma 
imediatista. Há despreparo 
da população. Cresce a 
corrupção. O desequilíbrio 
na economia é mundial. 
O ser humano não pode 
agir como ladrão. O Brasil 
precisa produzir mais e ge-
rar empregos para reduzir 
o grande contingente de 
pessoas despreparadas e 
necessitadas.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz parte 
do Conselho de Administração do 

Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 

de vida. Coordena os sites 
www.vidaeaprendizado.com.br e 

www.library.com.br. 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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O principal motivo pelo acúmulo de dívidas 
é a queda no faturamento.

de
du

ca
o.

co
m

/re
pr

od
uç

ãoA crise econômica cau-
sada pela pandemia é uma 
das maiores da história. 
De acordo com o boletim 
Focus, a expectativa é 
que o PIB caia 6,5% neste 
ano. Caso a estimativa se 
confirme, será a maior 
queda desde 1901. Os mi-
cro e pequenos negócios 
estão entre as 3 milhões 
de empresas que estão 
com dificuldades de pagar 
suas contas ou já encer-
raram suas atividades na 
pandemia. 

Estudo feito pelo Sebrae 
estima que, até o final de ju-
lho, já havia R$ 106 bilhões 
em passivos acumulados 
pelas micro e pequenas 
empresas brasileiras. O va-
lor é fruto do cruzamento 
de dados da pesquisa do 
IBGE e pesquisas recentes 
do Sebrae sobre o impacto 
do Coronavírus nas MPE. 
Como as pesquisas do 
IBGE não consideram os 
Microempreendedores In-
dividuais (MEI), é possível 
que as dívidas passíveis de 
disputas judiciais sejam 
ainda maiores.  

Dos R$ 106 bilhões ge-
rados em passivos, R$ 
18,2 bilhões são gastos 
de pessoal; R$ 6,3 bilhões 
em aluguéis e R$ 81,3 
bilhões em outros custos 
e despesas, que são, em 
sua maioria, gastos com 
matérias-primas, insumos 
e serviços contratados ao 
longo da cadeia de supri-
mentos.

No meio da crise causada pelo avanço pela 
pandemia, algumas empresas brasileiras já es-
tão conseguindo se recuperar antes do previsto 
dos danos que iniciaram na segunda quinzena 
de março, contrariando até seus próprios 
prognósticos. A rede Barbearia Vip, a maior 
do segmento da América Latina, já recuperou, 
no meio do ano, 85% do faturamento da rede 
antes da pandemia, sendo que a expectativa de 
recuperação estava estimada para acontecer 
no verão 2020/2021.

A expectativa antes da pandemia era atingir 
o faturamento de R$ 20 milhões e, com a 
pandemia, a meta é de R$ 18 milhões, valor 
acima do total de R$ 15 milhões faturado em 
2019, que representa crescimento de 16,7% 
em relação a 2019, mesmo com a pandemia. 
A franqueadora planeja 10 novas unidades em 
2020: três já foram abertas – Lisboa/Portugal, 
Lages(SC) e no Centro de Florianópolis - e 
outras três  serão inauguradas até novembro. 

Alimentos, Bebidas 
e Bens de Consumo: 
quando devem 
retornar aos 
escritórios 

Um quarto (25%) dos em-
presários brasileiros do setor 
de Alimentos, Bebidas e Bens 
de Consumo disseram que os 
profissionais da empresa onde 
trabalham devem retornar aos 
escritórios somente em 2021. Ou-
tros 22% voltam entre setembro 
e dezembro deste ano, 19,4% não 
tiveram o acesso bloqueado aos 
escritórios, 16,6% devem voltar 
em agosto e 13,8% já retornaram. 

Essas são algumas das conclu-
sões da “Pesquisa nacional: como 
será o retorno aos escritórios”, 
conduzida de forma inédita pela 
KPMG com executivos do setor 
para entender como será a volta 
dos funcionários às organiza-
ções. “A pesquisa aponta que 
as empresas estão buscando se 
adaptar a essa nova realidade, 
implementando medidas para 
que o retorno dos funcionários 
aconteça de forma segura”, afir-
ma André Coutinho, sócio-líder 
de Clientes e Mercados da KPMG 
no Brasil e na América do Sul. 

“Quando olhamos o setor, 
sabemos que os fabricantes 
de produtos essenciais, como 
alimentos e bebidas, implemen-
taram estratégia híbridas para 
seguirem operando. As fábricas 
implementaram protocolos de 
segurança visando o bem-estar 
da equipe em campo, incluindo 
medição de temperatura, uso 
de EPI, teste dos funcionários 
entre outros, enquanto as equi-
pes do chamado back office e 
vendas foram colocadas em 
regime de trabalho remoto. 

Com a retomada dos pedidos 
pelo varejo, vemos esta expec-
tativa de que as equipes voltem 
de forma segura e gradativa 
aos escritórios até o final do 
ano”, destaca Fernando Gam-
bôa, sócio-líder do Setor de 
Consumo & Varejo da KPMG 
no Brasil e na América do Sul. 
Sobre o impacto do trabalho 
remoto na produtividade, quase 
metade (44,34) disseram que a 
produtividade se manteve. Para 
22% houve aumento de até 20% 
na produtividade. Para 11% o 
aumento foi de mais de 20%, 
para 11 houve uma redução de 
até 20% na produtividade e para 
11% a queda foi superior a 20%. 

A pesquisa foi feita em junho 
com 722 executivos de 11 se-
tores: agronegócio (8%); con-
sumo e varejo (11%); energia e 
recursos naturais (8%); governo 
(2%); saúde e ciências da vida 
(7%); mercados industriais 
(16%); infraestrutura (6%); se-
tor financeiro (18%); tecnologia, 
mídia e telecomunicações (9%); 
serviços (14%); e ONGs (1%). 
Já a distribuição geográfica 
dos entrevistados foi 77,9% no 
Sudeste; 8,1% no Sul, 7,6% no 
Centro Oeste, 3,6% no Nordeste 
e 2,6% no Norte (AI/KPMG).

Ao contrário da maioria 
das empresas no Bra-
sil, ela não quebrou 

nos dois primeiros anos, 
mesmo com a pouca idade e 
em um meio tão competitivo. 
Não apenas isso, ela seguiu 
no mundo dos negócios e 
hoje, aos 25 anos, dá cursos 
e é independente financei-
ramente. 

O diferencial desta jovem 
é mais palpável do que se 
pode comumente pensar: 
compreensão do mercado. 
Ao abrir uma empresa, 
seja de qualquer ramo ou 
produto, é crucial fazer 
pesquisa de mercado. “Tem 
que entender o potencial 
do seu público, quem são, o 
que querem e ter clareza de 
quanto dinheiro você dispõe 
para investir, não se gasta 
nem um real se não tiver 
clareza de todos estes aspec-
tos”, afirma a consultora de 
negócios e especialista em 
marketing. 

Essa pesquisa passa por 
conhecer os concorrentes, 
o que oferecem, seus pontos 

O plano serve apenas como um Norte a ser seguido. 
Será necessário fazer adaptações.
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Por que é possível empreender 
em qualquer cenário?

Ellen Moraes abriu o primeiro negócio aos 19 anos: uma loja de roupas com vendas físicas e online

caminho certo e não quebre 
logo no início. 

Por último, e não menos 
importante, deve-se validar 
as vendas:  não basta criar 
um “plano perfeito” sem sa-
ber na prática como vender. 
“Você tem que vender sua 
primeira peça e entender 
como é, isso é como uma 
experiência de ciências, 
que você precisa testar para 
validar, não existe empresa 
sem venda”, ensina a jovem. 
Somente após todas estas 
etapas o empreendedor está 
apto para fazer o CNPJ e 
começar os trabalhos. 

Ellen reforça duas regras de 
ouro para qualquer empre-
endimento: jamais misturar 
despesas pessoais com as da 
empresa e estar preparado 
para as crises. “É importante 
guardar parte do lucro para 
reinvestir nos negócios e tam-
bém ter uma reserva emer-
gencial para os momentos de 
crise, pois não sabemos quan-
do exatamente vai acontecer, 
mas acontecem”. Fonte: MF 
Press Global.

fortes e fracos para assim 
ver como é possível ter um 
diferencial.  Em qualquer 
momento é possível encon-
trar alguma demanda repri-
mida, o que pode virar uma 
oportunidade, mas, para 
isso, é necessário estudar 
profundamente o cenário 
econômico. O passo seguinte 
é encontrar os fornecedores 
ideais da matéria prima ne-
cessária, analisar o preço do 
material e, a partir disso, pre-
cificar o produto ou serviço. 

Com todas estas infor-
mações será possível saber 
quanto deverá ser o investi-
mento inicial. Outra questão 
fundamental que Ellen des-
taca em suas consultorias e 
que ela mesma vivenciou é o 
fato de que o plano, na maio-
ria das vezes, não sai como 
o planejado. “O plano serve 
apenas como um Norte a ser 
seguido”. Será necessário 
fazer adaptações, o que pode 
levar um ano ou mais para 
que a empresa encontre o 

São altos os gastos 
das MPE passíveis de judicialização

O principal motivo apon-
tado pelos empresários 
pelo acúmulo de dívidas é a 
queda no faturamento. 

Dados recentes da Cielo 
mostram que a queda de 
faturamento do varejo na 
semana de 21 a 27 de junho, 
em comparação ao pré-
crise, foi de 24%. Números 
coletados pelo Sebrae com 
donos de pequenos ne-
gócios no mesmo período 
apontaram para uma queda 
de 42%, quase o dobro. 
Para a média de todos os 
segmentos, essa queda foi 
de 51%, cenário melhor do 
que aquele encontrado no 
início de abril (70%), mas 
ainda consideravelmente 
dramático.

Outro agravante que se 
soma à queda de fatura-
mento é a dificuldade em 
conseguir financiamento. 
Segundo os empresários, 
CPF (19%) ou CNPJ (10%) 
negativados são duas das 
principais causas para a 
recusa de crédito por parte 

dos pequenos negócios. 
Um estudo do Sebrae mos-
tra que 40% dos pequenos 
negócios já estão com 
dívidas em atraso, o que, 
de acordo com dados da 
Receita, representam mais 
de 7 milhões de CNPJs 
endividados. 

Dentro desse cenário de 
incertezas e escassez de 
recursos para o pagamento 
de dívidas, o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, de-
mostrou preocupação com 
a manutenção da saúde 
dos micro e pequenos ne-
gócios. “É salutar que go-
verno e instituições como 
o Sebrae se movimentem 
para criar políticas públi-
cas que possibilitem em 
um primeiro momento, 
dar mais liquidez a essas 
empresas e, num segundo 
momento, facilitar a con-
ciliação entre as partes 
envolvidas para não sobre-
carregar o nosso sistema 
judiciário”, afirmou (AI/
Sebrae).

Barbearia Vip cresce na crise e abre até na Europa

A franqueadora planeja 10 novas 
unidades ainda neste ano.

B
ru

no
 M

es
si

na no final do ano ou início de 2021. Conceição 
acredita que os empreendedores, enquanto 
estão reclusos, procuram investir em negócios 
consolidados.

“Muita coisa mudou e não será como antes, mas 
acredito que muita coisa mudou para melhor, 
como maior atenção aos detalhes da operação 
do negócio”, opina. No início da pandemia, em 
março, Conceição colocou em prática o plano 
emergencial com os franqueados, com conge-
lamento de taxas e revisão de custos fixos. Já 
o atendimento nas barbearias foi agilizado pelo 
aplicativo onde os clientes marcam o horário, 
evitando fila de espera. 

Na matriz, no bairro Santa Mônica, na capital 
catarinense, além de não demitir, ainda contratou 
mais funcionários para a limpeza. Para comple-
tar 2020, a Barbearia Vip está em processo de 
compra de uma rede de barbearias concorrente 
para ganhar mercado no sudeste. Fonte e mais 
informações: (www.barbeariavip.com.br).

Faltam apenas quatro para bater meta do ano. 
“Um fato inesperado foi o aumento na pro-

cura por novas franquias, maior até que o 
primeiro semestre de 2019”, explica o CEO da 
rede, o jovem empresário Victor Conceição.  
A franquia de Miami, que estava programada 
para março, foi postergada, mas deve abrir 


