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Com a onda de demissões decorrente da pandemia, uma parcela 
significativa da população demonstra interesse em investir economias 
e/ou multas rescisórias nos mais variados tipos de franquias como 
fonte de renda. As microfranquias, cujo investimento inicial é de até 
R$ 90 mil, viram crescer nos últimos meses o número de interessados, 
venda de unidades franqueadas e o lançamento de modelos com esse 
perfil por parte de redes tradicionais.   

Segurança jurídica a franqueados e interessados

Basta surgir o menor sinal de crise no horizonte para que os inves-
timentos em novos projetos sejam sumariamente cortados da lista de 
ações nas empresas. As razões para isso, evidentemente, não faltam. É 
preciso considerar as variáveis, economizar quando possível e garantir 
que os movimentos sejam feitos com muita precisão e cuidado. Mas nem 
sempre a melhor saída é congelar as ações.  Às vezes, investir pode ser 
a solução para economizar – e parece ser esse o caso, agora, quando 
falamos de evolução digital e o cenário global imposto pelo Coronavírus. 
Isso não significa dizer que sua empresa deve sair gastando o que tem 
e o que não tem para contratar novos serviços e sistemas ou adotar as 
tecnologias da moda, que estão ganhando espaço pelo mundo afora.   

Evolução Digital: o momento para investir é agora

Durante boa parte da minha carreira, me beneficiei, significati-
vamente, de pessoas que tinham mais confiança em mim do que, 
algumas vezes, eu mesma. Também fui apoiada por pessoas que me 
deram feedbacks muito diretos sobre como poderia estar bloque-
ando meu crescimento (muito obrigada a elas) e de tantas outras 
que apontaram os pontos cegos e as etapas a serem seguidas para 
que eu continuasse meu desenvolvimento profissional (muitíssimo 
obrigada a estas).   

Transformação digital nas organizações

Freepik

Negócios em Pauta

A Volta da Alitalia 
A companhia aérea italiana Alitalia retoma seus voos di-

retos para São Paulo e Buenos Aires, suspensos por causa 
da pandemia. A rota para o Brasil será reaberta em 15 de 
dezembro e para a Argentina no dia 19. As viagens terão 
frequência semanal, e não diária, como acontecia. O voo 
entre Roma-Fiumicino e São Paulo será sempre às terças, 
enquanto a rota no sentido inverso partirá às quintas. A 
volta da Alitalia ao Brasil também permitirá a retomada 
do acordo de codeshare com a Gol. A maior companhia 
de aviação civil italiana está em processo de reestatização, 
após mais de três anos de intervenção (Ansa).    Leia 
a coluna completa na página 3

ANSA

News@TI

Workshop Impactos e Desafios da LGPD 
para empresários

@A FecomercioSP se une à Opice Blum Academy e 
apresenta um curso especialmente desenvolvido para 

atender às necessidades dos empresários sobre a adaptação 
às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
O workshop Impactos e Desafios da LGPD será realizado na 
modalidade presencial a distância, nos dias 26 e 27 deste 
mês, das 9h às 13h. As inscrições já estão abertas, e as va-
gas são limitadas. É importante destacar que a adequação 
à LGPD vai além da adaptação às novas regras, já que um 
dos pontos mais relevantes é a necessidade da criação de 
uma nova cultura empresarial. Por isso, a FecomercioSP e 
a Opice Blum Academy desenvolveram um workshop que 
reúne os mais capacitados especialistas do setor para expli-
car os principais pontos de atenção na mudança de mindset 
dos empresários (https://representa.fecomercio.com.br/
workshop_lgpd).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Infinitas possibilidades do WhatsApp 
Business são capazes de animar 
empresas de todos os tamanhos.

Mas é preciso tomar cuidado com 
sua implantação. O WhatsApp é o 

aplicativo de mensagens mais popular do 
mundo e suas estatísticas são igualmente 
impressionantes. 

Com mais de 5 bilhões de instalações 
apenas na Google Play Store, são cerca 
de 2 bilhões de usuários mensais, sendo 
5 milhões deles usuários da plataforma 
WhatsApp Business. O Brasil é o segundo 
maior mercado mundial, ficando atrás ape-
nas da Índia. Segundo o Sebrae, a versão 
Business está presente em 72% dos micro 
e pequenos negócios. 

Fundamental para os empreendimentos 
brasileiros, o aplicativo ganhou ainda mais 
importância a partir da pandemia. Com as 
portas físicas fechadas os comerciantes 
descobriram no aplicativo uma excelente 
maneira de continuar trabalhando, minimi-
zar os prejuízos e fazer a economia girar.

E os consumidores responderam da 
melhor forma possível. Acostumados a 
utilizar o WhatsApp para conversar com 
amigos e a família, foi mais do que natural 
começar a fazer pedidos, tirar dúvidas e ser 
atendido das mais diversas formas. O inte-
ressante é que a plataforma é super aberta 
aos diversos tipos de utilização – inclusive 
inovações como a possibilidade de realizar 
treinamentos, aplicar provas, posicionar 
sobre o andamento de encomendas e uti-
lizar como uma agenda virtual, marcando 
consultas e reuniões.

Isso leva o WhatsApp a ser adotado por 
outros tipos de negócio que inclusive po-
dem nem lidar com vendas diretas, como 
os de Educação, Logística e Saúde, entre 
muitos outros. As infinitas possibilidades 
são capazes de animar empresários de to-
dos os tamanhos, principalmente pelo custo 

WhatsApp Business API: 
cuidado para não ser banido

acessível, mas acende a luz amarela para 
uma importante questão: é preciso tomar 
muito cuidado com a sua implantação.

Todos os recursos citados acima são pos-
síveis a partir do uso da API do WhatsApp 
Business. Sigla para Application Program-
ming Interface, que significa em tradução 
para o português Interface de Programação 
de Aplicativos, a API conecta os sistemas 
da empresa (que contém as informações 
necessárias) ao WhatsApp. 

A questão é que não é qualquer desen-
volvedor ou profissional de tecnologia que 
é capaz de realizar essa operação. Bom, 
ele até pode, a questão é que o aplicativo 
não permite e aprova essa ação. O correto 
é procurar uma empresa autorizada, ho-
mologada pelo WhatsApp, e realizar uma 
integração oficial. 

Esse parceiro é especializado na aplica-
ção e sabe muito bem o que está fazendo. 
Somente com uma operação realizada por 
uma empresa homologada é possível ter 
a segurança para integrar todos os seus 
sistemas à ferramenta e ter acesso aos 
templates de mensagem, por exemplo. E 
isso sem dizer que apenas o autorizado é 
capaz de seguir todos os passos recomen-
dados pelo WhatsApp: sendo que alguns 
deles precisam da participação do time 
técnico da própria ferramenta. 

Mas aí você pode me falar: Mas Marcos, 
eu conheço um cara fera que faz rapidinho 
e baratinho! Bom, você pode até tentar e 
o resultado ser ótimo. A questão é que ele 
(ou ela) não conhecem em profundidade 
os meandros da parte técnica e nem as 
melhores práticas recomendadas pelo 
Facebook, o dono da ferramenta.

Sim, o senhor Zuckerberg faz questão 
de que tudo seja feito de maneira correta 
quando se trata do seu aplicativo. Não sei 
se você se lembra quando o WhatsApp 
ainda era apenas para pessoas físicas, não 
sendo permitido o uso por empresas. Vá-
rios negócios foram simplesmente banidos 
por desrespeitar essa importante regra. O 
mesmo pode acontecer com a sua empresa 
caso use os serviços do ‘cara fera’.

É, simplesmente, violar os termos de 
serviços do WhatsApp, tornando a sua 
utilização ilegal – o que pode levar a até 
um processo. Não é isso que você quer, 
não é mesmo? Aposto que só a ideia de 
perder – além do investimento feito no 
desenvolvimento – sua base de clientes e 
todos os dados que ela traz, causa arrepios.

Então resista à tentação e faça o certo! 
Seu negócio agradece.

(Fonte: Marcos Abellón é criador da AnnA, 
plataforma que conecta pessoas a sistemas 

através do WhatsApp, Telegram e Messenger).
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uSP é a melhor brasileira
A organização britânica Quacquarelli 

Symonds divulgou na quinta-feira (11), 
a lista das melhores universidades da 
América Latina, entre 410 concorren-
tes. A USP está classificada como a ins-
tituição brasileira mais bem colocada: 
aparecendo na segunda posição, atrás 
apenas da PUC do Chile. Do total de 94 
universidades brasileiras ranqueadas, 
13 delas estão entre as 50 melhores. A 
Unicamp ficou na quinta colocação; a 
UFRJ em 9º e a Unesp na 12ª posição. 
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