Seguro-desemprego
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As solicitações de seguro-desemprego chegaram a 570.543 em julho.
O número representa uma redução
de 8,8% na comparação com julho do
ano passado, de 625.605 pedidos. Do
total, 377.864 (66,2%) foram realizados pela internet, por meio do portal
(gov.br) ou da Carteira de Trabalho
Digital. Os três estados com maior
número de requerimentos foram São
Paulo (177.305), Minas (62.274) e
Rio (47.075), 39,3% eram mulheres
e 60,7% homens (ABr).

Sexta-feira,
07 de agosto de 2020
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COVID-19: quais são os direitos e deveres
de colaboradores e empregadores?

Leia na página 6

O setor automotivo no Brasil
passou por uma mudança
drástica e muito rápida nos
últimos meses.
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Pandemia altera hábitos de compra de
automóveis no Brasil

Negócios em Pauta

A

s adversidades causadas pela pandemia
da Covid-19 no país obrigaram empresas
deste segmento a se adaptar rapidamente ao
novo formato de venda proporcionado pelas
plataformas digitais.

Cursos Profissionalizantes

Enquanto isso, a população se vê diante do
cenário em que adquirir um novo veículo pode
ser um grande auxílio nas medidas de proteção
contra o novo Coronavírus. Por outro lado, as
vendas online de um bem tão valioso pode
causar insegurança e deve ser feita com cautela.
Glenio Júnior (*), presidente da Associação
dos Revendedores de Veículos de Minas Gerais,
explica que, nesse sentido, o primeiro passo
deve ser buscar uma revenda de veículos de
confiança. “Um bom crivo é olhar se a revenda
possui o selo de credenciamento da Associação.
Uma loja para ser credenciada junto ao órgão
passa por diversas avaliações de qualidade
como tempo de abertura do CNPJ, pesquisas
qualitativas de reclamações nos principais sites
destinados a este fim, consulta junto aos órgãos
de defesa do consumidor, entre outros”, diz.

Com o corte de gastos necessário
que boa parte da população
tem enfrentado, adquirir um
carro zero se tornou uma tarefa
recheada de desafios. Enquanto
isso, o setor de carros seminovos
virou uma excelente alternativa.

de desafios. Enquanto isso, o setor de carros
seminovos virou uma excelente alternativa.
“Exatamente pelo momento que enfrentamos e
as necessidades atuais da sociedade, o consumidor
pode financiar um carro seminovo - em perfeitas
condições de uso, com a menor taxa de juros de
todos os tempos, além de melhores condições de
financiamento. É necessário ficar atento apenas
ao próprio orçamento e a segurança em realizar a
compra em uma revenda de confiança”, destaca.

O segundo passo é exigir um Laudo Cautelar
do veículo que está sendo adquirido. “O laudo
cautelar é como se fosse uma carta de procedência do veículo. Neste documento consta se
ele já teve passagens por leilão ou não, confirma
se o motor realmente é o original de fábrica, se
o veículo já passou por algum sinistro, entre
diversos outros itens. É uma garantia muito
importante para a compra de um bem tão valioso.

continuar trabalhando para manter a fonte de
renda pelos próximos anos ou se deslocar para
resolver assuntos essenciais, se preocupam com
as principais formas de contaminação do vírus:
a aglomeração em ruas, transporte público ou
veículos de aplicativos.

Elis Siqueira, consultor da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de
Veículos Automotores (Fenauto), destaca o
quanto tem crescido as buscas de veículos via
redes sociais. Ele afirma que o setor de revendas de veículos seminovos e usados percebeu
o aumento de pelo menos 20% nas vendas.

Outro ponto que muitos consumidores não
sabem é sobre a garantia de 90 dias que as
lojas dão em um veículo seminovo. Quando se
compra um carro de uma pessoa física fica muito
mais difícil e arriscado exigir este direito caso o
carro apresente algum defeito após a compra”,
acrescenta Glenio.

Atualmente, eles se veem em um momento delicado entre o medo de perder a fonte
de renda ou correr o risco de contaminar
familiares e entes queridos. Por isso, o carro
também se tornou uma importante barreira
sanitária para garantir um nível maior de
segurança”, afirma.

“E com esse aumento, as empresas correm
para facilitar ainda mais a vida do consumidor.
As plataformas digitais aproximam cada vez
mais os clientes, então buscamos formas para
que todas essas vantagens sejam aproveitadas
da maneira mais abrangente possível”, garante.

O atual cenário da sociedade destaca ainda
mais que um carro não é apenas um “luxo”,
mas uma necessidade. “Pessoas que precisam

Com o corte de gastos necessário que boa
parte da população tem enfrentado, adquirir
um carro zero se tornou uma tarefa recheada

(*) - Formado em gestão de negócios e 31 anos de
experiência no mercado de seminovos, fundador
da Alamo Motors há 23 anos, é diretor do Conselho
Deliberativo da Fenauto.

Como manter restaurantes e bares seguros
Com a retomada dos comércios após o período de quarentena, muitos
comerciantes estão receosos com as novas normas de abertura que podem
mudar dependendo do estado. Especialistas de duas empresas focadas
em serviços para pequenos empreendedores de bares e restaurantes separaram uma lista de normas e dicas sobre reabertura dos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Donus (www.soudonus.com.br) é
uma carteira digital que permite ao varejista receber pagamentos direto no
aplicativo, por meio de uma integração com as maquininhas da empresa e
usar o saldo disponível para pagar contas ou fazer transferências.

Responsabilidade socioambiental
Se as pautas ambientais já moviam lideranças mundiais e grande
parte da população antes da pandemia do novo Coronavírus, o “novo
normal” que se desenha após a crise sanitária global de 2020 pede ainda
mais comprometimento da sociedade civil, governos e empresas para
a preservação do planeta. Durante o período de isolamento social e de
lockdown nas principais cidades do mundo mostrou a olho nu como
a interrupção das atividades econômicas não essenciais beneficiou o
meio ambiente.

Casamento ao vivo pela internet
A pandemia provocada pela Covid-19 já não é mais um impeditivo à
realização de um sonho tão especial: o casamento. A cerimônia pode ser
realizada ao vivo pela Internet (live wedding) e deixar de ser adiada, uma
vez que a quantidade de pessoas permitida em eventos ainda é limitada no
Brasil. A Bonfatti Eventos, empresa especializada em eventos corporativos
e de casamentos, proporciona esse tipo de oportunidade, que tem como
grande diferencial a possibilidade de abrir a cerimônia para convidados de
qualquer lugar do mundo.
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O Instituto da Oportunidade Social abriu 1.120 vagas para
cursos gratuitos de formação profissional de adolescentes,
jovens e pessoas com deficiência em suas unidades: 840 vagas
na Grande São Paulo, 100 em Belo Horizonte, 100 em Joinville
e 100 no Rio. Os cursos preparam os alunos entre 15 e 29
anos para o mercado de trabalho na área de Administração,
a partir dos cursos: Gestão Empresarial e Atendimento ao
Cliente. Na área de TI: Programação e Infraestrutura, Montagem de computadores. Inscrições: (http://cursosios.wixsite.
Leia a coluna completa na página 3
com/edicaoespecial).
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Webinar sobre Gestão de Custo em Nuvem

@

As questões relacionadas à gestão eficiente dos serviços
em nuvem são temas do próximo webinar promovido pela
Dedalus, companhia líder em serviços de Cloud Computing
e Dados. Com o título ‘Gestão de Custo em Nuvem’, o evento
gratuito acontece no próximo dia 13, às 18h, e as inscrições
podem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/2OEygAD.
No webinar, que será dividido em três pilares: ‘Visibilidade’,
‘Otimização do custo’ e ‘Gestão’, os especialistas da companhia
mostrarão como as empresas podem ter melhor noção da
origem dos custos e identificar possíveis desperdícios, fazer o
dimensionamento correto, adequando a tecnologia ao negócio,
além de ter uma gestão com métricas de acompanhamento
Leia a
feita por profissionais devidamente certificados.
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