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Boa parte dos varejistas em todo o mundo aguardam ansiosos pelo mês 
de novembro, período em que acontecem as tradicionais promoções Black 
Friday. Que vem sendo encarada com esperança para uma tentativa de 
recuperação do nível de vendas e, consequentemente, do faturamento 
das empresas, que ficaram comprometidos em 2020, em decorrência 
do isolamento social exigido no combate à Covid-19. A esperança e o 
otimismo não são infundados. De acordo com uma pesquisa realizada 
pela TracyLocke Brasil em parceria com a Behup, 67% dos brasileiros 
pretendem aproveitar as promoções da Black Friday.   

Black Friday: esperança para recuperação

A liderança do passado ficou no passado. O conceito de "líder como 
herói" já não funciona mais. De acordo com Andrea Iorio (*), ex-diretor 
do Tinder na América Latina, escritor, palestrante e empreendedor, é 
preciso desconstruir e construir novamente um modelo de Liderança 
na era digital. Ainda mais no Brasil, onde segundo uma pesquisa da 
Deloitte, o grau de preocupação com o tema de liderança é o mais 
alto do mundo. Para que essa mudança ocorra, é preciso que o líder 
desenvolva novas competências e habilidades ao longo de três eixos 
de transformação na era digital: uma transformação Cognitiva, uma 
Comportamental e uma Emocional.   

Eixos de transformação do líder do futuro

Com a pandemia, os brasileiros têm vivido uma mudança gradual de 
comportamento - e não só em relação à saúde. Estão buscando mais por 
informação sobre como proteger seu patrimônio, abrindo espaço para um 
olhar com mais cuidado e consciência para as finanças. O recente levanta-
mento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) 
demostrou que o seguro de vida individual está entre os produtos de maior 
representatividade no segmento de seguros de pessoas e obteve resultado 
positivo no acumulado de janeiro a maio de 2020.   

Investir em um seguro de vida ainda jovem

Comunicação ABII/reprodução 

Negócios em Pauta

Lojas de Shopping 
O anúncio da passagem para fase verde dentro do Plano 

São Paulo, altera o horário de funcionamento das lojas de 
shopping. As lojas irão funcionar entre 11h e 21h nos dias 
úteis e sábados, e das 12h às 20h nos domingos e feriados. 
Outra consequência do avanço de fase é a permissão para 
a reabertura de espaços de entretenimento dos shoppings 
como cinemas e teatros, com limitação de público e venda 
de ingressos preferencialmente online. Também serão 
permitidos eventos dentro dos shoppings em geral com 
até duas mil pessoas. O pleito para retomar o atendimento 
em horário normal das 10h às 22h, continua.    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Responsabilidade civil nas redes sociais 

@A Associação dos Advogados (AASP) realiza na 
terça-feira, 13/10, às 17 horas, o webinar gratuito: 

“Responsabilidade civil nas redes sociais". Os expositores 
serão os seguintes: Carlos Eduardo Elias Oliveira, Marí-
lia de Ávila e Silva Sampaio e Eduardo Lemos Barbosa 
(moderação). Durante o evento serão discutidos, entre 
outros temas, a responsabilidade dos provedores de in-
ternet, dos youtubers, das postagens feitas entre todos 
os envolvidos na sociedade de redes, além de identificar 
os diretos e deveres de cada um quando ocorre um dano 
e como este é mensurado. Será debatida, ainda,a utiliza-
ção das redes sociais, suas consequências e os possíveis 
danos causados pelos precursores da informação. Quem 
realiza compartilhamento e comentários referentes ao 
conteúdo inicial, também pode ser responsabilizado? 
Inscrições: www.aasp.org.br/eventos.   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Ir em busca de capacitação 
profissional se tornou algo 
primordial nos últimos meses para 
enfrentar essa crise ocasionada pela 
pandemia.

A busca por capacitação tornou algo muito 
evidente, principalmente para os milhões 

de brasileiros que ficaram desempregados e 
estão em busca de uma nova recolocação no 
mercado de trabalho que agora ficou ainda 
mais concorrido.

Especialistas acreditam que o mercado 
de educação profissionalizante continuará 
como tendência no pós-crise devido ao for-
talecimento que o segmento criou neste ano 
levando em conta que as pessoas se tornaram 
mais abertas a ampliarem os conhecimentos. 
Principalmente por ter sido uma oportunida-
de de autoconhecimento no campo pessoal 
e profissional. Por isso, negócios voltados a 
esse segmento estão muito otimistas com 
esse novo cenário. 

E é apostando nisso, que a rede de fran-
quia Via Certa Educação Profissional busca 
a expansão dos negócios através do sistema 
FDA (Franqueado Desenvolvedor de Área), 
também conhecido como máster-franqueado. 
Esse profissional é como um “braço da fran-
queadora”, que possibilita comercializar 
novas operações, bem como transmitir todo 
know-how de implantação e operação dos 
produtos e serviços de uma franquia.

Jilo Shimada, diretor de expansão da fran-
quia, conta que o foco para trabalhar com o 
sistema FDA é a nível Brasil e acredita que 
o Sudeste tem as melhores oportunidades. 
Por ser uma rede nascida em Birigui, inte-
rior de São Paulo, há grandes vantagens de 
abrir um negócio próximo à franqueadora, 
principalmente pela referência na região. 
Com isso, a Via Certa está de olho nos 
estados de Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, região da Grande SP, bem como Ribei-
rão Preto, São Carlos e Sorocaba, além do 
estado do Paraná.

Mercado de educação profissionalizante 
deverá ser tendência pós-pandemia

Shimada acredita que ainda há algumas 
regiões Brasil que são carentes dos serviços 
profissionalizantes, como o Centro Oeste, 
Norte e Nordeste. Mas que há grande poten-
cial para receber um modelo de negócio como 
a Via Certa. “Por isso estamos apostando no 
sistema de FDA. Isso possibilita expandir 
os negócios, e levar a rede para áreas mais 
remotas, com um ensino profissionalizante 
de qualidade e que esse profissional de FDA 
possibilitará estar mais próximo e presente 
em regiões distantes da franqueadora”, 
avalia Shimada.

 
O negócio possibilita um rendimento maior 

que um franqueado comum. Mas também re-
quer muita disciplina e responsabilidade. Para 
se tornar um franqueado pelo sistema FDA o 
investimento inicial varia entre R$130.573,00 
e R$290 mil, conforme o potencial da região. 
O retorno do capital é estimado em até 24 
meses, com faturamento bruto mensal de 
40% dos royalties gerados por território, 
além de 30% da taxa de franquia obtida na 
venda das unidades.

“Não é obrigatório que o FDA tenha uni-
dade própria. Mas recomendamos que ele 
tenha uma operação que possa servir como 
modelo para mostrar aos investidores inte-
ressados no negócio, bem como vivenciar 
o dia a dia da operação”, salienta o diretor. 

Para acelerar o processo de crescimento da 
rede, a Via Certa tem como meta conquistar 
ao menos dez FDAs até o final de 2021. Para 
isso, a estratégia de venda vem ocorrendo 
através de telemarketing e até mesmo pelo 
WhatsApp.

“Desde o início da pandemia conseguimos 
comercializar 12 operações. A procura por 
cursos profissionalizantes também aumentou 
em todas as unidades e cresceu em 50% o 
número de matrículas durante esse período 
de isolamento. Por isso, estamos muito 
confiantes nessa captação de FDA para os 
próximos meses”, afirma Shimada.

O executivo é específico sobre o perfil 
do profissional: “É necessário ter facilidade 
de relacionamento interpessoal; perfil de 
liderança; ter um excelente perfil comercial; 
conhecimento do território onde atuará, e 
que preferencialmente também resida no 
próprio território”, conclui o diretor.

A Via Certa está no mercado de franchi-
sing desde 2014 e hoje soma cerca de 40 
unidades ativas. A rede oferece mais de 30 
opções de cursos nas áreas de Administração 
e Negócios, Indústria e Energia, Informática, 
Línguas, Preparatório, Saúde, Beleza e Es-
tética, com um sistema de ensino  híbrido 
que mescla a disciplina entre aulas por uma 
plataforma online – em que apresenta uma 
série de lições e explicações, e com especia-
listas da área. 

A novidade é que agora adotou o Sistema 
Flex, onde o aluno pode optar em fazer as 
aulas da plataforma 100% em casa ou onde 
estiver, ou na Unidade Via Certa, ou até 
mesmo uma parte online e outra parte na 
escola, tudo à livre escolha do aluno. “Vale 
salientar que mesmo aulas sendo 100% 
online, a Via Certa não abrirá mão do seu 
DNA que é suporte diário ao alunos através 
da equipe pedagógica com controle de pre-
senças, avaliações, atividades práticas, etc., 
tudo para manter a qualidade dos cursos e 
alto nível de aprendizado”, salienta Shimada.

Fonte e mais informações: 
(https://viacertacursos.com.br/).

DESENvOLvER hABILIDADES PARA TER uM DESEMPENhO SuPERIOR

7 DICAS QuE TODO gESTOR PRECISA SABER 
SOBRE A PERFORMANCE DE PESSOAS

    Leia na página 6

Fr
ee

pi
k

Produção Agropecuária
O Valor Bruto da Produção Agrope-

cuária (VBP) de 2020 é 11,5% superior 
ao de 2019, saltando de R$ 723,4 bilhões 
para R$ 806,6 bilhões. Em cinco anos, 
esse indicador aumentou em R$ 100 
bilhões. O faturamento das lavouras 
aumentou 15%, atingindo R$ 543 
bilhões e a pecuária, 4,9% alcançando 
R$ 263,6 bilhões. Soja, bovinos, milho e 
café foram os principais responsáveis 
por esses resultados da agropecuária 
(AI/Mapa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/7-dicas-que-todo-gestor-precisa-saber-sobre-a-performance-de-pessoas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-a-13-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-a-13-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-10-a-13-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-tres-eixos-de-transformacao-do-lider-do-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/educacao-financeira-cinco-dicas-para-investir-em-um-seguro-de-vida-ainda-jovem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/black-friday-esperanca-para-a-recuperacao-do-nivel-de-vendas/

