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D - Tudo sobre Abelhas
A Associação Brasileira de Estudos das Abelhas acaba de relançar seu 
site oficial (www.abelha.org.br), com novo layout e nova organização. 
A nova proposta foi construída de maneira a tornar mais ágil a busca 
por informações científicas sobre a conservação de abelhas e outros 
polinizadores, facilitar o acompanhamento das notícias sobre estudos 
no Brasil e no mundo e incentivar a curiosidade e a conscientização 
sobre o fascinante universo das abelhas. Apicultores, meliponicultores, 
agricultores, educadores e estudantes, além de entusiastas do tema, 
podem navegar pelo reformulado espaço Tudo sobre Abelhas, que está 
mais completo, ricamente ilustrado.

E - Calendário para o Varejo 
Todas as datas importantes de 2021 para você num calendário preparado 
pelo CakeERP para sua loja ser um sucesso o ano todo! Planeje suas 
ações, sejam elas comerciais ou não, na sua loja ou e-commerce, suas 
campanhas sazonais e aproveite todas as oportunidades comerciais 
que cada data proporciona, sempre buscando os melhores resultados. 
Afinal, nada melhor que planejar bem o seu ano com antecedência. 
Baixe o calendário acessando o link: (https://pensegrande.cakeerp.com/
calendario-oportunidades-para-o-varejo-2021).

F - Certificado IFS Food 
A indústria de conservas de pescado Crusoe Foods, detentora da marca 
Robinson Crusoe, que no Brasil está instalada no município de São Gon-
çalo do Amarante, no Ceará, obteve a certificação International Featured 
Standards - IFS FOODS, uma das mais importantes certificações de qua-
lidade e segurança alimentar, reconhecida no mercado internacional. A 
certificação comprova que a empresa, processo ou produto cumpre com 
uma norma aplicável e com credibilidade, garantindo maior segurança 
nos contratos e às exigências dos clientes. A Crusoe Foods é hoje a única 
empresa de conservas de pescado do Brasil a possuir esta certificação, 
o que lhe permitirá alcançar novos mercados e seguir em ritmo elevado 
de crescimento. Saiba mais em: (https://robinsoncrusoe.com.br/).

G - Alavancando Vendas
Para auxiliar pequenos negócios que ainda estão sofrendo com a crise 
e também ajudar a alavancar vendas no final do ano, a Confederação 

A - Combate à Corrupção
A BRF patrocina a segunda edição do Prêmio ‘Não Aceito Corrupção’. Em 
parceria com o Instituto Jatobás, o concurso convida estudantes e profes-
sores universitários a apresentarem soluções inovadoras para o combate 
à corrupção nas categorias de comunicação, tecnologia e academia. O 
concurso cultural destinado a estudantes universitários de graduação e 
pós-graduação busca contribuir para a sensibilização, a mobilização e a 
divulgação dos conceitos relacionados ao tema do combate à corrupção, 
por meio do estímulo ao desenvolvimento e reconhecimento de proje-
tos acadêmicos, aplicativos e peças de comunicação, divididos em três 
categorias. O melhor projeto de cada categoria será premiado com R$ 
6 mil. Fonte e mais informações: (https://naoaceitocorrupcao.org.br/).

B - Empresa Familiar 
Gerenciar uma empresa de família sempre traz dificuldades peculiares 
que não são encontradas em outros empreendimentos. Pensando nisso, 
o grupo Ser Educacional promove, nesta quarta (4) e na quinta-feira 
(5), o Congresso de Governança Corporativa em Empresa Familiar. 
As palestras são gratuitas e 100% online. O evento objetiva discutir as 
formas eficazes de implantar um sistema de governança, assegurando 
que os administradores estejam sempre alinhados com os donos do 
negócio. O Congresso também irá trazer cases de sucesso de algumas 
corporações e explicar como funciona a formalização das estruturas de 
governança. Mais informações e inscrições gratuitas em: (http://eventos.
sereduc.com/eventos-online). 

C - Pequeno Empresário
A startup Economapas criou a campanha “Apoio ao Pequeno Empresá-
rio”, que disponibiliza a empreendedores, acesso especial gratuito por 24 
horas, ao software de inteligência da empresa, que une recursos de Big 
Data, avançados métodos computacionais e estatísticos, transformando 
dados demográficos, socioeconômicos e de mercado em informações 
relevantes para a tomada de decisões por empresas e empreendedores de 
diversos segmentos em todo o território nacional. No software é possível 
ter acesso a todas as informações de população, renda e empresas con-
correntes no raio de 1km do endereço do negócio, o que ajuda a mapear 
o potencial de vendas e criar estratégias para venda por entrega. Para 
participar, basta acessar: (http://www.economapas.com.br/cadastro). 

Brasileira de Empresas Juniores, lança a ‘Semana Unidos pelo Brasil’. 
O evento acontece de entre os próximos dias 11 e 14, tendo como ex-
pectativa impactar cerca de 10 mil empresários. Em formato online e 
gratuito, o evento traz trilhas de conteúdos sobre marketing, vendas, 
gestão financeira, modelo de negócios, inovação e tecnologia.  Objetiva 
levar experiências, ferramentas e conteúdos que possam aumentar a 
competitividade de pequenos negócios, além de potencializar o cres-
cimento dos pequenos empreendimentos, já que eles são a maioria no 
Brasil e os mais atingidos pela crise. Inscrições: (https://congresse.me/
eventos/supbr).

H - Meias Antivirais
O Grupo Lupo, após ser a pioneira em lançar máscaras antivirais a 
partir do fio têxtil de poliamida da Rhodia, Amni® Virus-Bac OFF, a 
marca apresenta ao mercado meias com a mesma tecnologia. Os itens 
inéditos foram desenvolvidos para combater a proliferação de bactérias 
e a transmissão de vírus em artigos têxteis, graças ao agente antiviral e 
antibacteriano inserido na matriz polimérica do fio. Assim, ao retornar 
para casa, os usuários podem retirar os calçados sem a preocupação 
de levar bactérias ou vírus para dentro de seus lares, preservando a 
segurança daqueles que amam. Outro benefício é o toque macio e a sua 
tecnologia de rápida absorção da transpiração, além da secagem rápida, 
agregando conforto e bem-estar por toda vida útil da peça. Saiba mais 
em: (www.lupo.com.br).

I - Área de Saúde
Com o objetivo de oferecer suporte teórico e prático para todos aqueles 
que desejam aprimorar seus conhecimentos na área da saúde, bem como 
promover a capacitação profissional, o Centro de Simulação e Pesquisa 
da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo realiza diversos cursos. 
Entre eles: prestação dos primeiros socorros, com aulas teóricas e prá-
ticas oferecidas em duas datas, próximos dias 9 e 12. Para profissionais 
e estudantes da área, oportunidades para aprender a realizar o suporte 
avançado de vida adulto e pediátrico e identificar e tratar arritmias cardí-
acas. As aulas acontecerão de forma presencial, no Centro de Simulação 
e Pesquisa São Camilo, Av. Pompeia, 1.050. Confira a agenda e faça sua 
inscrição pelo site (www.hospitalsaocamilosp.org.br).

J - Última Hora
A partir de agora, turistas, exploradores e todos que queiram escapar da 
rotina podem fazer com facilidade reservas de última hora em excelentes 
hotéis com preços mais em conta. A Escaper é a primeira plataforma 
exclusiva de reservas de last minute do país e um novo canal para que 
o segmento hoteleiro possa ofertar promoções e serviços perecíveis, 
fazendo com que muitos quartos não virem a noite desocupados, o que 
onera os estabelecimentos. Assim, a ferramenta ajuda os parceiros com 
as vendas para o mesmo dia, não competindo com seu ativo em outras 
datas do ano. Saiba mais em: (https://escaper.com.br/). 

Brasil: a bola da vez na 
publicidade digital

O mundo da 
publicidade digital no 
Brasil deve passar por 
grandes mudanças nos 
próximos anos

Essa é uma transformação 
que já vinha em constru-
ção, mas que foi muito 

acelerada pela pandemia. A ver-
dade é que o mercado brasileiro 
da publicidade digital vem se 
descobrindo, inovando e crian-
do atrativos irresistíveis para as 
grandes e, também, pequenas 
marcas, com o crescimento dos 
marketplaces. 

Costumo dizer que a publi-
cidade móvel funciona muito 
melhor do que qualquer outro 
anúncio, pois tem a capacidade 
da segmentação, que permite às 
marcas atingir, de forma dire-
cionada, milhões de pessoas em 
diferentes contextos, horários 
e formatos.  

E alguns movimentos impor-
tantes já sinalizam o caminho 
que será tomado. 

A chegada da Amazon Ads 
no Brasil, por exemplo, com 
certeza, impacta players impor-
tantes como Google e Facebook 
ou qualquer outra empresa que 
tenha foco no desempenho de 
e-commerce, uma vez que a 
solução da Amazon, tem como 
abordagem principal impactar 
compradores diretos ou reais, 
fazendo uso da qualidade de 
dados que possuem. 

Esta vinda da companhia 
impacta, inclusive, as grandes 
cadeias de supermercado e 
magazines que, já descobriram 
a venda publicidade em suas 
páginas como forma de atrair 
os consumidores. E esses mo-
vimentos de mercado trazem 
mudanças significativas para 
os grandes varejistas brasileiros 
que vendem publicidade em 
seus portais de e-commerce, 
e, certamente, vão gerar or-
çamentos importantes, já que 
tanto a Amazon quanto os 
demais players são vistos como 
excelentes investimentos para 
as marcas que hoje buscam 
opções rentáveis e assertivas. 

No caso da Amazon, a 
questão é que o mercado 
brasileiro é muito importante 
por duas razões fundamentais. 
A primeira é por causa do 
desenvolvimento ou do quão 
grande é o seu e-commerce 
para a Amazon. O Brasil está, 
hoje, entre a sexta e sétima 
posição como maior mercado 
de e-commerce do planeta e 
representa 50% de tudo o que 
acontece na América Latina. 
Então, obviamente, entrar no 
Brasil significa operar em 50% 

da América Latina. 
E o segundo ponto é que, 

assim como o e-commerce é 
muito grande, a indústria da 
publicidade digital segue a mes-
ma proporção, o que corrobora 
com as intenções de mercado 
da empresa. E assim é para 
qualquer outro player. Entrar 
no Brasil, significa assumir 
que está no maior mercado da 
América Latina e em um dos 
mais importantes do planeta. 
E isso, lá na frente, tem muita 
relevância, tanto que, se obser-
varmos bem, todas as grandes 
e importantes empresas do 
mundo da publicidade e do 
comércio digital que têm algum 
tipo de conexão com o Brasil, 
caminham a passos largos para 
sua consolidação. 

Dentro dessa estratégia, ou-
tros players como Alibaba, por 
exemplo, já tem mirado o Brasil 
como uma grande oportuni-
dade e, seguramente, quando 
entrarem na América Latina o 
farão pelo Brasil. E esse olhar 
de fora, que ficou evidente com 
a chegada da Amazon Ads, já 
fez o mercado interno se arti-
cular. Os grandes marketplaces 
criaram áreas exclusivas para 
a venda de publicidade e, em 
muitos deles, o resultado já 
representa parte significativa 
dos faturamentos. 

Para fazer frente à Amazon, 
o Magazine Luiza, por exemplo, 
vem se cercando de ferramen-
tas, como a recente compra 
do Canaltech, plataforma mul-
timídia com foco na produção 
de conteúdo de tecnologia em 
texto, áudio e vídeo, que atin-
ge mensalmente cerca de 24 
milhões de visitantes únicos. O 
quanto as empresas brasileiras 
e estrangeiras vão evoluir no 
mercado brasileiro ainda é difí-
cil prever, mas o certo é que há 
um universo de possibilidades 
ainda pouco exploradas. 

E, neste cenário, vejo que for-
mas como o shoppable Ads, sem 
dúvida, ganharão ainda mais 
espaço na estratégia das em-
presas, principalmente àquelas 
marcas que contam com forte 
presença nos marketplaces. 
Os consumidores, cada vez 
mais, buscam praticidade para 
pesquisar e realizar suas com-
pras e, evidentemente, uma 
ferramenta capaz de encurtar 
a jornada de compra terá forte 
aceitação neste processo. 

Assim, os concorrentes que 
melhor souberem articular estas 
ferramentos em suas estratégias 
sobreviverão neste mercado, 
que ficará ainda mais concorrido 
e dinâmico, a cada ano. 

(*) - É CEO e fundador da Adsmovil 
(https://adsmovil.com/pt-br/).

Alberto Pardo (*)

Os aditamentos dos 
contratos deverão 
ser feitos pelo sis-

tema SisFies. A Portaria nº 
655/2020 que prorroga o pra-
zo foi publicada ontem (3) 
no Diário Oficial da União. 

A medida vale para con-
tratos simplificados e não 
simplificados. No caso de 
aditamento não simplifi-
cado, quando há alteração 
nas cláusulas do contrato, 
como mudança de fiador, 
por exemplo, o aluno precisa 
levar a documentação com-
probatória ao banco para 
finalizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada a 
partir da validação do estu-
dante no sistema.

Os contratos do Fies de-
vem ser renovados semes-
tralmente. O pedido de adi-
tamento é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino 

Medida vale para contratos simplificados e não simplificados.
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Mercado financeiro 
eleva projeção da 
inflação 

A previsão do mercado finan-
ceiro para o IPCA deste ano 
subiu de 2,99% para 3,02%. A 
estimativa está no boletim Fo-
cus de ontem (3), publicação 
divulgada todas as semanas 
pelo Banco Central (BC) com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos. Para 
2021, a estimativa de inflação 
variou de 3,10% para 3,11%. A 
previsão para 2022 e 2023 não 
teve alteração: 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Para alcançar a meta de in-
flação, o BC usa como principal 
instrumento a Selic, estabele-
cida atualmente em 2% ao ano 
pelo Copom. A expectativa é 
que a Selic encerre 2020 em 2% 
ao ano. Para o fim de 2021, a 
expectativa é que a taxa básica 
chegue a 2,75% ao ano. 

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC mantive-
ram a projeção para a queda 
da economia brasileira neste 
ano em 4,81%. Para o próximo 
ano, a expectativa para Produ-
to Interno Bruto (PIB)  é de 
crescimento de 3,34%. A pre-
visão para a cotação do dólar é 
encerrar o ano em R$ 5,45. Para 
o fim de 2021, a expectativa é 
que a moeda americana fique 
em R$ 5,20 (ABr).

Governo prorroga prazo para 
renovação de contratos do Fies

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou para 30 de novembro o prazo 
para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2020

de ensino, que tiveram os 
seus prazos de validade 
expirados, deverão ser aca-
tados pelos bancos, para 
renovação do financiamento.

O Fies é o programa do go-
verno federal que tem como 
meta facilitar o acesso ao 
crédito para financiamento 
de cursos de ensino superior 
oferecidos por instituições 
privadas. Criado em 1999, 
ele é ofertado em duas moda-
lidades desde 2018, por meio 
do Fies e do Programa de 
Financiamento Estudantil 
(P-Fies). O primeiro é ope-
rado pelo governo federal, 
sem incidência de juros, para 
estudantes que têm renda 
familiar de até três salários 
mínimos por pessoa. Já o P-
Fies funciona com recursos 
dos fundos constitucionais 
e dos bancos privados par-
ticipantes, o que implica 
cobrança de juros (ABr).

e, em seguida, os estudantes 
devem validar as informa-
ções inseridas pelas facul-
dades no SisFies. Inicial-
mente, o prazo seria até 31 
de outubro, para contratos 
assinados até dezembro de 
2017. Os contratos do Novo 
Fies, firmados a partir de 
2018, têm prazos definidos 
pela Caixa. 

O próximo dia 30 também é 
a data limite para a realização 
de transferência integral de 
curso ou de instituição de 
ensino e de solicitação de au-
mento do prazo de utilização 
do financiamento, referente 
ao segundo semestre deste 
ano. Os Documentos de 
Regularidade de Matrícula, 
emitidos pelas instituições 

O Pix, novo sistema de trans-
ferências instantâneas criado 
e gerido pelo Banco Central 
(BC), entrará em funciona-
mento este mês. A nova forma 
de pagar e receber deverá abrir 
uma oportunidade de redução 
de custos tanto para pessoas 
físicas quanto para as jurídi-
cas. O sistema é um meio de 
pagamento, assim como boleto 
bancário, o TED, o DOC e as 
transferências entre contas de 
uma mesma instituição e os 
cartões de pagamento. 

A diferença é que o Pix 
permite que qualquer tipo de 
transferência e de pagamento 
ocorra em qualquer dia, incluin-
do fins de semana e feriados, 
e em qualquer hora. Se para 
as pessoas físicas seu uso será 
gratuito para enviar ou receber 
transferências e realizar com-
pras, para as pessoas jurídicas 
o Pix deverá baratear os custos 
envolvidos na comercialização 
de produtos, já que o processo 
não dependerá mais de inter-
mediários, como o que ocorre 
com o uso das maquininhas de 
crédito ou débito. 

Para aceitar o Pix no seu es-
tabelecimento, o comerciante 
deverá avaliar as condições e 

Pix abrirá possibilidade de redução 
de custos para empresas

O Pix deverá baratear os custos envolvidos na comercialização 
de produtos.

preços do serviço em sua institui-
ção financeira. É necessário ter 
uma conta-corrente, uma conta 
de poupança ou uma conta de 
pagamento pré-paga. O siste-
ma não está restrito a bancos. 
Outras instituições financeiras 
e também instituições de paga-
mento (como algumas fintechs) 
podem ofertar o Pix. No site do 
BC é possível consultar toda a 
lista de instituições que poderão 
oferecer o Pix.

Para receber um pagamento 
via Pix, o comerciante poderá 
gerar um QR Code, por meio 
de sua instituição financeira, e 
apresentá-lo ao pagador; ou in-
formar ao pagador sua chave Pix, 

que pode ser seu CNPJ, e-mail, 
telefone celular ou uma chave 
aleatória. O QR Code pode ser 
gerado uma única vez ou pode 
ser gerado a cada nova transa-
ção, a depender da escolha do 
recebedor. 

Uma vez concluída a tran-
sação, o recurso será imedia-
tamente encaminhado para a 
conta e o comerciante receberá 
em tempo real uma mensagem 
confirmando o crédito na conta. 
As transações do Pix, inclusive 
os recebimentos, estarão dispo-
níveis no extrato da conta ha-
bilitada para fazer o serviço, de 
forma facilmente diferenciada 
das demais transações (ABr).
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