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Questões ambientais estão sendo elevadas à prioridade na agenda de 
debate da retomada do crescimento econômico brasileiro em período 
pós-pandemia. Manifestações abertas de grandes banqueiros, empre-
sários e economistas, muitos com influência política, estão fazendo 
coro com ambientalistas e organizações da área sobre a necessidade 
de preservação das florestas e de outros ecossistemas nacionais, entre 
eles, o pantanal e o cerrado. Em âmbito externo, da mesma forma, 
estamos vendo crescer uma percepção negativa sobre a imagem do 
Brasil quanto a desmatamentos e manejos agropecuários que incluem 
extrativismos predatórios.   

Contadores: falar sobre meio ambiente

Clicar em um link suspeito recebido por e-mail, anotar senhas em 
papéis à vista de todos e conectar o computador da empresa a uma 
rede pública de Wi-Fi sem utilizar os devidos softwares de segurança: 
pequenos erros cometidos pelos colaboradores, mas que podem expor 
as organizações a enormes riscos. Como revela a PwC Workforce Pulse 
Survey, a maioria das pessoas não entende as consequências de uma 
eventual violação de dados ou outro tipo de ataque digital a uma empre-
sa, à sociedade ou até mesmo à sua vida pessoal, embora esteja ciente 
da existência dos roubos cibernéticos e outros crimes digitais.   

Profissionais ignoram ataques cibernéticos
Atualmente, principalmente após a obrigatoriedade do distan-

ciamento social por conta da pandemia da Covid-19, a maioria das 
pessoas está passando grande parte de seu tempo online. Do trabalho 
às compras, do entretenimento à conexão com os entes queridos, 
muitos mudaram grande parte de suas rotinas para o mundo digital. 
Embora seja bastante conveniente fazer tudo online, essa mudança 
de comportamento também traz desafios.   

Como garantir a segurança no online?

Freepik

Negócios em Pauta

Reaquecendo as Vendas
Vem aí a 'Semana Brasil'. Entre os dias 3 e 13 de setembro, 

a iniciativa pretende reaquecer as vendas em todo comércio 
varejista brasileiro. A campanha visa reunir comerciantes 
para potencializem o consumo de bens e serviços de for-
ma geral. A promoção será a primeira grande ação após a 
retomada das atividades econômicas, com a flexibilização 
das medidas de isolamento social. Os micro e pequenos 
negócios podem saber mais sobre como aproveitar a 
oportunidade e participar no site da campanha (https://
www.participesemanabrasil.com.br/).    Leia a coluna 
completa na página 3
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News@TI

Evento online e gratuito abordará 
tudo sobre PIX na AWS

@A BRLink, empresa de tecnologia com foco em 
soluções de Cloud, Data & Analytics e Inteligência 

Artificial & Machine Learning, vai promover um webinar 
para desvendar tudo sobre PIX na AWS no dia 02 de se-
tembro, às 18h. Apresentado pelo CEO da BRLink, Rafael 
Marangoni, o evento online terá participação do Arquiteto 
de Soluções Especialista na Indústria Financeira na AWS, 
João Aragão, e do Enterprise Solutions Architect  na AWS, 
Lucas Lins. As inscrições já estão abertas e podem ser 
realizadas  por meio do link: https://materiais.brlink.com.
br/webinar_pix_na_aws (https://materiais.brlink.com.br/
webinar_pix_na_aws).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/AWS

Estudo realizado pela IZIO, empresa 
que conecta varejo, marcas e 
indústria ao consumidor, revelou 
um salto no uso de seu aplicativo de 
cashback nos últimos três meses.

Os dados apontam que, desde maio, a 
leitura QR Codes de notas fiscais vem 

aumentando 200% ao mês, mostrando que 
o brasileiro pode estar, enfim, se rendendo 
à prática que ainda está longe de ser uma 
realidade em solo nacional, mas que prome-
te uma bela revisão de hábitos de consumo.   

  
Segundo a IZIO, o brasileiro ainda enga-

tinha no uso de ferramentas de cashback 
em comparação aos EUA, onde os cupons 
de desconto e promoções de cashback aju-
dam a movimentar a economia há décadas. 
“Embora a prática aconteça no Brasil há 
pouco menos de dez anos, percebemos que 
o brasileiro ainda não tem tão claro para si 
as diferenças entre cashback e programas 
de milhagem – no qual se acumulam pontos 
e não dinheiro, por exemplo”, diz Christian 
Vincent, CEO da IZIO.   

 
Porém, como em diversos segmentos, 

a pandemia por Coronavírus virou essa 
realidade de cabeça para baixo. “Além do 
aumento brusco na leitura de notas fiscais, 
temos observado uma alta crescente no 
número de novos usuários da plataforma. 
Os downloads subiram 36% de maio para 
junho e 121% de junho a julho, justamente 
o período em que a quarentena começou 
a dar sinais de que se estenderia por mais 
tempo”, destaca o CEO.  

 
Já sob o ponto de vista do varejista, o 

estudo da IZIO mostra um potencial imenso 
de geração de vendas para o varejo em 
geral a partir de campanhas de cashback: 
para cada nova ida ao estabelecimento 
para comprar com recebidos de cashback 
– neste caso, em rede fechada e não para 

Cashback ‘bomba’ durante período 
de afastamento social

saque, o consumidor gasta, em média, 10x 
a mais do que o valor acumulado em sua 
carteira digital. 

Se afunilarmos a leitura para o segmento 
de supermercados, esse total sobe para 
20x. No quesito perfil do consumidor, os 
dados da IZIO revelam, ainda, que mulhe-
res jovens são as maiores entusiastas de 
ferramentas de cashback, respondendo por 
58% do total de consumidores – sendo esse 
um dado que fornece uma leitura muito 
importante para marketing de varejo. 

Já que falarmos em faixa etária, com 
clientes de até 21 anos  63% são mulheres e 
37%, homens. Por outro lado, acima dos 62 
anos essa diferença cai para 55% mulheres 
e 45% homens.  Quanto à localização desses 
consumidores que estão apostando em ter 
parte do dinheiro de volta, a pesquisa indica 
que eles se concentram principalmente nas 
cidades de São Paulo, com 53% das leituras 
e Rio de Janeiro com 22%. 

“Nossa interpretação sobre esses dados 
regionais diz que, uma vez que São Paulo 
é nacionalmente reconhecida por ter a 
população mais “early adopter” do Brasil, 

essa concentração faz sentido, além de 
indicar um cenário positivo para o varejo 
que ainda não se decidiu se trabalha com 
cashback ou não. Por outro lado, a grande 
diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro 
pode revelar uma oportunidade para o va-
rejo carioca no sentido de modernizar seu 
relacionamento com o cliente”, comenta 
Christian Vincent.  

Outro estudo, recentemente publicado 
pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo), corrobora as conclusões da 
IZIO. Segundo o relatório “Panorama dos 
meios de pagamento no varejo brasileiro", 
a pandemia por Coronavírus provocou uma 
aceleração no uso de apps de cashback, que 
saltou de 17% para 25% no cenário nacional. 

Cupons de descontos e programas de 
fidelidade mantiveram índices semelhantes 
aos da edição anterior do estudo (31% e 
22%, respectivamente).  “Os números da 
SBVC reforçam nossa percepção a respeito 
do mercado:  a prática de cashback ainda 
não foi totalmente adotada pelo brasileiro 
e tem muito espaço para ganhar cada vez 
mais adeptos. 

Ainda, a quarentena que estamos vi-
vendo há cerca de cinco meses – e que 
não tem data para acabar, o crescente 
desemprego e os processos de redução 
salarial motivam o consumidor a buscar 
alternativas e conhecer opções que lhe 
tragam retorno financeiro. Assim, enten-
demos que essa ferramenta, se aplicada 
massivamente ao varejo nacional, tem um 
potencial exponencial de crescimento e 
deve ser considerada pelo varejista que 
quer incrementar suas vendas. 

A partir desses dados que levantamos, 
posso dizer que é apenas questão de tempo 
para que essa cultura seja adotada em larga 
escala”, conclui o executivo.  Fonte e mais 
informaçõs: (https://izio.com.br/).

CAuSAR IMPACTO NO MuNDO

STARTuP uNICóRNIO: 
SAIbA O QuE é E 
COMO CRIAR uMA
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Walmart, Microsoft e TikTok
A rede Walmart confirmou ontem 

(27) que se aliou à Microsoft para fazer 
uma oferta de compra do aplicativo 
chinês TikTok, alvo de ações e sanções 
do governo de Donald Trump. Segundo 
nota oficial "a potencial compra é uma 
nova modalidade para atingir novos 
clientes". A mídia norte-americana 
citava que a venda do app pela chinesa 
ByteDance estava cada vez mais pró-
xima. O acordo será fechado por um 
valor que varia "entre US$ 20 bilhões 
e US$ 30 bilhões" (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/startup-unicornio-saiba-o-que-e-e-como-criar-uma/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/presidente-sem-partido/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/profissionais-da-contabilidade-precisam-falar-sobre-meio-ambiente-e-mudancas-climaticas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-garantir-a-seguranca-quando-tudo-e-feito-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-dos-profissionais-ignora-impactos-de-ataques-ciberneticos/

