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No momento em que as atenções do mundo e do mercado financeiro 
internacional estão voltadas para o desmatamento na Amazônia e para o 
fogo no Pantanal, surge em Roraima um modelo econômico virtuoso, que 
permite alavancar o reflorestamento em grande escala, com alta lucrati-
vidade para todos os agentes envolvidos - produtor, investidor e empresa 
fomentadora. Trata-se do plano de negócios do consórcio iPlantForest, que 
prevê um custo de produção de R$ 26 mil por hectare reflorestado em 18 
anos e retorno de R$ 378 mil/ha, somente com a exploração sustentável de 
madeira exótica. O payback se dá em sete anos com TIR (Taxa Interna de 
Retorno) de 23%. A boa notícia para o meio ambiente é que o projeto do 
iPlantForest utiliza tecnologia de ponta com sistemas de "Industria 4.0/Smart 
Agriculture" para criar uma verdadeira "indústria de reflorestamento"..   

Reflorestamento que gera empregos

Construir uma comunicação que não seja apenas útil, mas alinhada 
com a perspectiva de negócios e comunique uma só narrativa em todas 
os canais é extremamente necessário para uma comunicação efetiva. 
Além disso, a prática possibilita a transmissão da narrativa e ação em 
conjunto com os objetivos de negócios. Pensando nisso, a aboutCOM, 
agência de comunicação especializada em atendimento a empresas de 
tecnologia, explica por que uma visão integrada da estratégia de comu-
nicação e marketing é importante para empresas tech.   

Comunicação integrada a empresas de  TI
É preciso uma análise interna, antes de investir em um negócio 

próprio ou em um modelo de franquia", explica Thaís Kurita, advogada 
especializada em franchising da Novoa Prado advogados. De 55 países 
analisados pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgado em 
2020 com dados de 2019, o Brasil está entre os dez primeiros países onde 
a falta de emprego é o que impulsiona o brasileiro a empreender.   

Como não cair em uma armadilha
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Negócios em Pauta

Turismo em Noronha
Depois de cinco meses do fechamento da ilha de Fernando 

de Noronha para o turismo, por conta da pandemia, o Go-
verno de Pernambuco anunciou sua reabertura, de forma 
gradual, para visitantes, a partir desta terça-feira (1º). 
Devido ao risco de uma nova onda de contágio no arqui-
pélago, a retomada do setor será por etapas. No primeiro 
momento, apenas pessoas que já tiveram a Covid-19 vão 
poder desembarcar no arquipélago. Outras informações 
pelo site (www.sounoronha.com).    Leia a coluna com-
pleta na página 3

Gov.de Pernambuco/reprodução

News@TI

Liderança humanizada: curso online 
atualiza gestores

@“Jornada Integral” é o nome do curso que a consultora 
e especialista em liderança e gestão de pessoas, Lucia-

ne Botto, ministra nos próximos dias 1, 2 e 3 de setembro, 
sempre das 19h às 21h, por meio de uma plataforma online. 
O treinamento é voltado aos líderes que desejam obter 
maior performance de seus times - a partir de uma gestão 
mais humanizada - e para os interessados em se conhecer 
melhor, identificar seu perfil e compreender ainda mais a 
relação consigo mesmo, com o outro e o mundo. Mais in-
formações e inscrições pelo site https://www.sympla.com.
br/jornada-integral-com-luciane-botto__911930.   Leia 
a coluna  completa na página 2
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Você já ouviu falar de revenge 
spending? É um termo do inglês  que 
significa “gastos de vingança”, ou 
seja, por ficarem muito tempo de 
quarentena, muitas pessoas tendem 
a comprar compulsivamente no fim 
do isolamento social. 

Agora com o afrouxamento do comércio 
de rua e da reabertura dos shoppings, 

mesmo que em horário reduzido, esse 
pode ser um problema bastante presente 
na população. Isso já vem acontecendo em 
alguns países que formam filas na porta de 
lojas de diversos setores. 

De acordo com Ariane Marta, conta-
dora e diretora da Brascont Contabili-
dade, este cenário é quase que certo e, 
para isso, é essencial que o comércio 
esteja preparado. 

“Por mais que nesse período de 
quarentena muitas pessoas realizaram 
compras online, elas voltarão com sede 
de passear no shopping, comer em res-
taurantes, experimentar roupas antes 
de ir para casa, ou seja, vontade de 
voltar a uma vida normal. O problema é 
que todo esse excesso de vontade pode 
impactar negativamente nas finanças”, 
alerta a especialista.

Ainda de acordo com ela, os comercian-
tes também precisam ficar de olho nessa 
tendência. “Receber clientes com vontade 
de comprar pode até ser uma boa ideia, 
mas isso não significa que devem deixar 
de lado o atendimento online ou delivery, 
adotado durante a pandemia, pois o 
comportamento do consumidor mudou.

Um erro que deve ser evitado, após a 
pandemia da Covid-19 é deixar de uti-

Revenge Spending: 5 dicas para não 
comprar em excesso pós pandemia

lizar os novos canais de atendimento e 
vendas. As estratégias digitais precisam 
ser mantidas para acompanhar essa 
mudança que torna o mercado exigente 
e competitivo para quem empreende”, 
conta a especialista. 

Veja lgumas dicas para ajudar as pes-
soas a consumir em um mundo com o 
seu “novo normal”:

1- Cuidado ao achar que tudo vol-
tou ao normal: por mais que o governo 
tenha afrouxado a quarentena é preciso 
entender que o vírus ainda está conta-
minando e que pessoas ainda estão mor-
rendo. Isso quer dizer que as coisas não 
estão como antes e é necessário tomar 
cuidado com os atos de ir ao shopping 
para fazer compras, por exemplo. 

“Como a crise ainda não acabou, os 
problemas econômicos de empresas e 
pessoas também podem continuar por 
tempo indeterminado, então temos 
que tomar cuidado com esse excesso 
de compras para depois não precisar 

enfrentar uma dívida desnecessária. 
Tenha consciência”, salienta.

2 - Invista apenas no necessário: 
mesmo que a vontade de sair para 
aproveitar a vida seja grande, colo-
que em mente que ainda é tempo de 
pensar apenas no necessário. “Aquele 
restaurante que você tanto ama pro-
vavelmente continuará entregando a 
comida na sua casa, assim como a loja 
de roupa de seu agrado. Pense no que 
você realmente precisa e tome cuidado 
para não comprar/consumir mais do 
que o necessário”, aconselha.

3 - Tenha controle sobre seus 
gastos: pode até ser chato, mas ao 
anotar cada compra é possível ter um 
panorama geral de como pequenos 
custos podem se tornar uma bola de 
neve no fim do mês. “O primeiro passo 
é anotar tudo o que gasta, seja aquele 
cafezinho, almoço ou mesmo uma conta 
maior, como a fatura de um cartão de 
crédito, por exemplo. 

Não é preciso nenhuma planilha, você 
pode pegar um caderninho e ir anotan-
do diariamente seus custos, entradas e 
retiradas. Assim fica mais fácil de evitar 
o consumo em excesso”, aconselha a 
contadora. Segundo Ariane, é espera-
do que em alguns tipos de comércios 
existam mudanças drásticas.

“Já se ouve falar em mercados que 
não conseguirão se recuperar, mas 
acredito que todo negócio pode apro-
veitar as novas oportunidades, e olhar 
para o futuro empregando tecnologia, 
boa gestão, gestão financeira e de 
pessoas, conseguirá superar esse mo-
mento”, finaliza a especialista. 

Fonte e mais informações: (www.brasct.com.br).

OS VINgADORES

DESCubRA QuAL 
SuPER-hERóI 
PODE SALVAR 
SuA EMPRESA

    Leia na página 6

Pi
xa

ba
y

Luciane Botto

Leilões no Porto
No primeiro leilão de ativos 

de infraestrutura incluído no 
Pró-Brasil, o governo conseguiu 
arrecadar R$ 505 milhões com 
as concessões dos terminais de 
celulose no Porto de Santos. O 
grupo Eldorado Brasil Celulose 
arrematou o terminal STS14 com 
o lance de R$ 250 milhões. Já o 
terminal STS14A foi arrematado 
pelo grupo Bracell SP Celulosa 
Ltda por R$ R$ 255 milhões.
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