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A economia mundial parece ter entrado em uma nova fase, marcada 
por taxas de juros persistentemente baixas, uma intensificação do es-
crutínio regulatório e uma volatilidade crescente no mercado de ações. 
Diante desse cenário, é importante que os consultores financeiros 
revisem seus objetivos e indicadores de sucesso e o que pode ser feito 
para melhorar seu trabalho de maneira permanente. Como você mede 
atualmente o valor que entrega aos clientes? Mais importante: como 
seus clientes medem o valor que você entrega a eles? É simplesmente 
uma questão de desempenho financeiro?   

Gerenciar o comportamento do investidor

O universo das startups tem ganhado destaque no mercado ano 
após ano. Com soluções inovadoras são elas quem transformam 
o universo dos negócios. Com toda essa projeção e milhares de 
ideias, as startups ganharam o mundo do entretenimento, que 
tem investido cada vez mais em programas e reality shows que 
busquem negócios interessantes para empresários, conhecidos 
como investidores-anjo, para que eles possam apoiar a jornada 
empreendedora.   

Acertos ao apresentar seu negócio aos investidores

Uma boa gestão de pessoas é um diferencial capaz de fazer com 
que as empresas se tornem cada vez mais bem-sucedidas, não apenas 
pelo que produzem, mas também pela manutenção de um de seus 
principais ativos: o capital humano e intelectual. Organizações com 
colaboradores satisfeitos e motivados são capazes de manter em alta 
a sua produtividade, mesmo em tempos de crise - isso porque o tur-
nover é um dos maiores vilões dos departamentos de RH e financeiro 
de uma organização.   

Práticas para ter um excelente lugar para trabalhar

Foto de Julia M Cameron no Pexels

Negócios em Pauta

Resiliência Financeira 
Na próxima semana, de 23 a 29, acontece a 7ª edição da 

Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa 
do Fórum Brasileiro de Educação Financeira para promover 
ações educativas aos empreendedores e à população em 
geral. O tema é “Resiliência financeira: como atravessar a 
crise?”. A programação conta com a participação do Sebrae 
na realização de painéis para discutir temas de práticas 
financeiras, relacionadas aos micro e pequenos negócios. 
Objetiva proporcionar conhecimento sobre educação fi-
nanceira, securitária, previdenciária e fiscal no país. Saiba 
mais em: (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
semanaenef).    Leia a coluna completa na página 3

Ilustração: previc.gov.br

News@TI

Live sobre PIX com João Manoel, diretor do 
Banco Central

@Em comemoração aos 50 anos do Ibmec, a instituição 
de ensino superior promoverá segunda-feira (23), 

uma live sobre o PIX, um dos temas do setor financeiro 
mais comentados nos últimos dias. João Manoel, diretor 
do Banco Central e membro do Conselho Fiscal da Em-
braer, é o palestrante convidado, que irá explicar com 
detalhes sobre esse novo recurso e como estão fazendo 
para promover a inclusão financeira no Brasil. “O PIX é 
para todos e promoverá a educação e a inclusão financei-
ra”, afirma João Manoel, diretor do Banco Central. Esta é 
uma novidade que promete revolucionar a maneira como o 
usuário recebe e transfere dinheiro. Quem tiver interesse 
pelo tema, precisa fazer a inscrição: https://blog.ibmec.
br/eventos/pix/#inscreva-se-eventos.   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Além das muitas dificuldades 
para funcionamento e venda que 
as empresas estão enfrentando, 
um novo risco que deve se tornar 
real no decorrer dos meses, o 
crescimento da inadimplência.

O novo Coronavírus pelo Brasil já fe-
chou comércios, levou empresas à 

falência e o Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo (Ibevar) projeta que 
ainda vai aumentar a inadimplência do 
brasileiro nos próximos meses. 

Diante o atual cenário de pandemia, os 
principais setores produtivos do Brasil 
estão sendo impactados pelo aumento 
considerável dos riscos de inadimplência, 
sendo projetado para 2020 um cresci-
mento superior a 20% das insolvências 
empresariais. Diante deste cenário as 
empresas devem proteger seu caixa e uma 
alternativa ainda pouco utilizada pelas 
empresas é o Seguro de Crédito. 

Mas, muito além de proteger o fluxo de 
caixa de uma empresa, o seguro de crédi-
to também pode ajudar a reduzir custos 
operacionais e expandir os negócios com 
maior segurança. O Superintendente da 
Euler Hermes no Brasil, Daniel Luján, 
explica que essa é também uma maneira 
de aumentar as vendas, ampliando a car-
teira de clientes, tendo a possibilidade de 
escolher os melhores mercados para cada 
tipo de negócio. 

"O seguro de crédito permite que a em-
presa adquira maior confiança para nego-
ciar com novos clientes e isso consequen-
temente faz com que exista crescimento 
com segurança e saúde financeira, além 
da possibilidade de acompanhar de perto 
a estabilidade financeira desses clientes 
para monitorar possíveis riscos", afirma. 

Seguro de crédito - uma alternativa 
pouco conhecida pelas empresas

Além disso, é muito comum que o 
mercado associe ou compreenda mais o 
valor dessa ferramenta financeira em um 
cenário de crise como o atual que estamos 
vivendo. Mas na realidade essa ferramenta 
é uma parceira do seu negócio não apenas 
no cenário de crise mas também no cenário 
de retomada para que o crescimento seja 
sustentável. 

Cristina Camillo, diretora da Camillo 
Seguros, consultora em seguro de crédito 
destaca abaixo os seis principais benefí-
cios que o seguro de crédito pode trazer 
para a expansão dos negócios: 

1 - Market Share Maior: o seguro de 
crédito é uma proteção dos recebíveis 
entre empresas B2B, portanto, é possível 
oferecer limites e prazos para os clientes, 
garantindo maior fôlego e afastando o 
medo de não receber. Inevitavelmente, 
essas ações podem proporcionar aumento 
nas vendas. 

2 - Expansão: o seguro de crédito 
atua como uma ferramenta que avalia 
e qualifica as contrapartes com quem a 
empresa faz negócio, permitindo conhe-
cimento maior em relação às empresas 
que antes eram desconhecidas, assim 
também é possível trabalhar com novas 
contrapartes. 

3 - Atuação em países estrangei-
ros: atuando com uma empresa com 
know-how global, conhecer clientes ao 
redor do mundo aumenta as chances 
de fechar negócios de forma segura, 
mostrando onde há ou não há riscos de 
investimento. 

4 - Crescimento diversificado: não 
existe mais a necessidade de negociar 
só com quem você conhece e confia, 
pois uma empresa te ajuda a expandir 
e descentralizar suas oportunidades de 
negócio. 

5 - Garantia: quando a empresa tra-
balha com seguro de crédito, ela adquire 
uma garantia de saúde financeira, que é 
muito bem vista por bancos e financiado-
ras, abrindo assim novas alternativas de 
financiamento. 

6 - Apoio à sua análise de crédito 
interna: quando o seguro é contratado, 
ele se torna parceiro da área de crédito, 
ou seja, é adicionado valor ao processo 
de análise de crédito existente na em-
presa. Esse suporte proporciona maior 
segurança, uma vez que em casos de 
perdas inesperadas é possível ter ga-
rantia de recebimento, sem impacto ao 
fluxo de caixa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Editora DSOP.
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O ENSINO A DISTâNCIA NA PANDEMIA E UMA 
vISãO SOBRE O FUTURO DO ENSINO NO BRASIL 
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UMA NOvA FORMA DE EDUCAçãO

Natal mais sóbrio
O primeiro-ministro da Itália, Giu-

seppe Conte, pediu ontem (19) que 
os italianos tenham um "Natal sóbrio" 
e evitem festas com aglomerações 
para impedir uma alta ainda maior no 
número de casos e mortes da pandemia 
no país. "Uma semana de socialização 
desenfreada significaria pagar, já em 
janeiro, com uma elevação brusca em 
termos de mortes e estresse nas UTIs. 
Devemos nos preparar para um Natal 
mais sóbrio - mesmo se pensamos que 
podemos trocar presentes e ajudar a 
economia", disse o premiê (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-ensino-a-distancia-na-pandemia-e-uma-visao-sobre-o-futuro-do-ensino-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/urna-devassavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-praticas-que-transformam-qualquer-empresa-em-um-excelente-lugar-para-se-trabalhar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-tecnologia-ajuda-os-consultores-financeiros-a-gerenciar-o-comportamento-do-investidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-maiores-acertos-na-hora-de-apresentar-seu-negocio-aos-investidores/

