
O setor de outros serviços alcançou 6,1% no acumulado do ano, 
sendo o único a superar o nível pré-pandemia.
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D - Economia Circular
Maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e líder 
mundial na produção de biopolímeros, a Braskem anuncia a am-
pliação dos seus esforços para se tornar uma empresa carbono 
neutro até 2050. A estratégia da companhia vai se concentrar em 
três frentes de atuação: (I) redução das emissões com foco na 
eficiência energética, bem como no aumento do uso de energia 
renovável nas operações atuais, estabelecendo parcerias visan-
do inovação e tecnologia; (II) compensação de emissões com 
potenciais investimentos na produção de químicos e polímeros 
de origem renovável; (III) captura de emissões de carbono por 
meio da pesquisa e do desenvolvimento para seu uso como ma-
téria-prima. Conheça o manifesto da Braskem em (https://www.
braskem.com.br/macroobjetivos).

E - 10 Anos de Notebooks 
A Samsung está completando uma década de produção de notebooks 
no Brasil. Uma trajetória de atuação ativa no mercado, marcada por 
inovação e que comprova a importância do mercado nacional como 
foco dos planos globais da companhia. O Brasil é o único local fora da 
Ásia a realizar a sua própria fabricação de computadores portáteis. 
“Somos protagonistas no mercado nacional e temos a certeza de que 
continuaremos a cumprir o propósito da companhia: facilitar a vida 
das pessoas por meio da tecnologia”, afirma Sandra Chen, diretora 
da área de notebooks da Samsung Brasil. De 2010 para cá, a Sam-
sung esteve sempre próxima de seus consumidores, buscando, com 
estudos e pesquisas constantes, compreender comportamentos e 
necessidades específicas. 

F - Lanchonetes Temáticas 
A Mundo Animal, rede de lanchonetes temáticas que inaugura sua 
primeira unidade Campinas em dezembro, está com 80 vagas aber-
tas. As oportunidades são para operador de caixa, recepcionista, 
chapista, garçom, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar 
de copa e recreacionista. Entre os pré-requisitos estão entusiasmo, 
criatividade, comprometimento e disponibilidade para trabalhar no 
período noturno. O objetivo da empresa é se tornar a maior rede no 
segmento de lanchonete temática do Brasil até o final de 2021. Os 
candidatos de ambos os sexos e todas as faixas etárias podem enviar 
o currículo até o próximo dia 20, para o e-mail: (vagasmundoanimal-
campinas@gmail.com).  

A - Trabalho Remoto
Lançado em outubro, o banco digital will bank está recrutando 83 
profissionais de diversas áreas, como jurídica, administrativa, audi-
toria, análise e engenharia de dados, desenvolvimento de produtos 
e experiência do consumidor, entre outras.  A maior parte das vagas 
é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial 
nos escritórios de São Paulo e Vitória. Um dos diferenciais do will 
bank em relação aos concorrentes é o fato de alguns cargos não 
exigirem formação superior, como os de especialista em relações 
com o consumidor e agilista, por exemplo. Os interessados podem 
se inscrever pelo link (https://vemserwill.gupy.io/). O processo 
seletivo é totalmente digital. 

B - Redução de Custos
Nesta segunda (16) e terça-feira (17), a ABIMAQ promove, de for-
ma online, o curso “Melhoria de operações para redução de custos, 
tempos e erros”. O treinamento é destinado aos líderes empresariais 
de média-alta hierarquia, que gerenciam qualquer área como, de 
produção, projetos, vendas, suporte ao cliente, logística e demais 
relacionadas. O ministrante será Gustavo Gressi, profissional com 
relevante conhecimento em gestão estratégica empresarial e mode-
lagem de arquiteturas operacionais otimizadas, com especialidade 
no diagnóstico de cenários, formulação de táticas e ações de alto 
impacto, fundamentadas por ciências e metodologias de gestão de 
projetos e gestão de processos. Para maiores informações, acesse: 
(www.abimaq.org.br/cursos).

C - Maratona de Trânsito 
As inscrições para o HackaTRAN 2020, maratona de programação 
realizada pelo Ministério da Infraestrutura, Denatran e Serpro, estão 
abertas. Com o tema “Inovação para o trânsito. Perceba o risco. Proteja 
a vida”, objetiva promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
que facilitem, desburocratizem e garantam mais eficiência e segurança 
aos serviços de fiscalização, segurança viária e educação para o trânsito 
prestados pelo Denatran ao cidadão e às empresas. Serão premiadas as 
soluções que resolvam os problemas mais relevantes, que sejam mais 
inovadoras, com melhor design e usabilidade, funcionais, utilizando-se 
dos recursos mais avançados em tecnologia da informação. A premiação: 
1º colocado - R$ 25 mil; 2º - R$ 15 mil; 3º - R$ 10 mil. Inscrições: (https://
www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/
hackatran-2020).

G - Resenha do Empreendedorismo 
O tema “empreendedorismo” vem ganhando cada vez mais destaque. No 
Brasil, o número de empresários chega a quase 52 milhões. Claudio de Castro, 
sócio-diretor da Pitang Agile IT, uma das maiores empresas de tecnologia do 
Brasil é um dos convidados do Summit Êxito de Empreendedorismo para o 
quadro ‘Resenha do Empreendedorismo’. Contará um pouco de sua trajetória, 
deixando dicas para os empreendedores que estão começando e os já conso-
lidados. Com temas sobre startups, visão de futuro sobre inovação e negócios, 
história de vida e resiliência, a entrevista vai trazer para os espectadores 
que o sucesso no empreendedorismo é muito mais do que uma conquista 
pessoal. Acontece entre os próximos dias 24 a 29, de forma online e gratuita 
e as inscrições podem ser feitas em: (https://www.summitexito.com.br/).

H - Ofertas Especiais 
A Black Friday se consolidou como uma das datas de maior movimento do 
e-commerce brasileiro. Para ajudar os micro, pequenos e médios negócios 
neste momento desafiador, a Serasa Experian promove o Black November, 
um mês inteiro de descontos de até 50% em ferramentas que atendem às 
necessidades deste público em todo o ciclo de negócio. As soluções em 
destaque ajudam a fazer negócios com segurança, monitorar e receber 
assistência em casos de fraudes, monitorar clientes e recuperar a inadim-
plência. Ainda é possível adquirir certificados digitais, importantes para a 
segurança do e-commerce. Todas as ofertas especiais podem ser conferidas 
no link: (https://empresas.serasaexperian.com.br/campanhas/blackfriday).

I - Rota Escola  
A  Otis Brasil  abriu 51 vagas de estágio técnico no Brasil para seu Pro-
grama Rota Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força 
de trabalho treinada, enquanto apoia a aprendizagem permanente e 
o desenvolvimento profissional de qualidade. Estão disponíveis opor-
tunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos 
de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, 
automação e mecânica. A Otis convida gente apaixonada pelo que faz, 
com atitude e desejo de encantar nossos clientes; e que traga novas 
ideas, goste de aprender e reconheça valor no trabalho de qualidade. 
Os candidatos podem se inscrever até o dia 18 de dezembro, pelo site 
do CIEE no link (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS).

J - Viagens Únicas
Plataforma multimídia com curadoria de produtos e destinos apresentada 
por meio de revista trimestral, site e redes sociais, a Unquiet chega para 
reforçar a retomada do mercado editorial e do turismo de alto padrão. 
A revista, de 144 páginas, editada e publicada pela Custom, agência es-
pecializada em branded content, abordará experiências exclusivas para 
viajantes inquietos e ávidos por destinos pouco explorados. Por meio 
de uma publicação impressa e trimestral, distribuída para um mailing 
exclusivo e selecionado, com lançamento no próximo dia 25, terá como 
como público-alvo pessoas acima dos 40 anos que viajam, no mínimo, 
duas vezes por ano. A revista não será comercializada em bancas e já 
chega ao mercado com o patrocínio da Mitsubishi Motors e C6 Bank.

Cobrança: a importância 
de um processo assertivo

O ano mal tinha 
começado, as pessoas 
ainda faziam planos e 
as empresas traçavam 
suas metas

De repente, como num 
susto, a pandemia 
causada pelo novo 

Coronavírus chegou e im-
pôs um isolamento social, 
fazendo com que as pessoas 
repensassem suas atitudes e 
as empresas agissem rapida-
mente para sobreviver a essa 
nova realidade. 

Nesse novo cenário, co-
mércio e indústria tiveram 
que parar, funcionários foram 
colocados em isolamento ou 
trabalhando em home office e 
o temor de não conseguir dar 
continuidade ao negócio e de 
falta de caixa, principalmente 
por inadimplência, assustou 
muitos empreendedores. 
Dentro desse cenário turbu-
lento, a importância de con-
tar com um processo simples 
e efetivo de cobrança ficou 
eminente, principalmente 
para as PMEs. 

Embora a inadimplência 
tenha surpreendido positiva-
mente ao longo do ano, isso 
não quer dizer que devemos 
deixar de investir em ferra-
mentas que permitam uma 
cobrança mais assertiva. 
Dados da Serasa Experian 
revelam que o total de dívidas 
de MPEs (micro e pequenas 
empresas) em fevereiro des-
te ano era de 5,8 milhões e, 
em agosto, esse número caiu 
para 5,5 milhões. 

Muito dessa queda é atri-
buído ao auxílio emergencial 
proposto pelo governo. Esse 
cenário, no entanto, pode 
mudar a partir de 2021, ao 
acabar a ajuda do governo, 
tornando-se mais desafiador 
no que se refere à inadim-
plência e cobrança. 

Embora possa parecer 
insensível falar em parceiros 
de cobrança nesse momento 
tão adverso, o processo de 
recuperação de dívida é im-
portante para que o fluxo de 
caixa de uma PME se man-
tenha equilibrado e ela possa 
sobreviver. O não recebimen-
to de qualquer valor causa 
um grande impacto na sua 
saúde financeira, podendo 

levar à demissão de funcio-
nários e até ao fechamento 
do negócio. 

A inadimplência tem um 
efeito cascata, se o meu clien-
te não paga, eu não terei como 
honrar meus compromissos, 
me torno um inadimplente, 
o meu fornecedor também 
não terá recursos para pagar 
seus próprios fornecedores e, 
assim, sucessivamente. 

O empreendedor precisa 
ter em mente que a gestão 
de crédito e a cobrança pre-
cisam andar juntas e, acima 
de tudo, respeitar o cliente. 
Não é fácil equilibrar esses 
itens. Para uma recuperação 
de crédito mais assertiva 
é necessário ter processos 
integrados e realizar ações 
estratégicas eficientes. 

Realizar ações conjuntas 
como planejamento estra-
tégico, controle contínuo de 
fluxo de caixa e de devedores 
e um plano de recuperação 
de créditos podem ajudar 
nessa empreitada. Mas, você 
não está sozinho. Com a de-
mocratização da tecnologia 
da informação, pequenas e 
médias empresas também 
podem usar soluções para 
auxiliar nesse processo de 
cobrança e aumentar suas 
chances de recuperação das 
dívidas. 

A digitalização dos pro-
cessos já é uma realidade 
e as empresas precisam se 
habituar a esse “novo nor-
mal”. O mundo mudou, o 
jeito de consumir mudou, o 
comportamento do consu-
midor mudou e a forma de 
recuperar dívidas de clien-
tes inadimplentes também 
mudou. Hoje é possível fazer 
isso com menos estresse e de 
forma mais assertiva. Cada 
cliente tem um determinado 
perfil e o empresário precisa 
entender isso, absorver e 
tratar cada um da forma mais 
aderente ao relacionamento 
comercial. 

As estruturas de PMEs são 
mais enxutas, logo, otimizar 
o tempo e processos da em-
presa, funcionários e dos só-
cios impacta diretamente na 
saúde financeira do negócio.

(*) - É vice-presidente de Pequenas e 
Médias Empresas e Identidade Digital 

da Serasa Experian.

Cleber Genero (*)

A conclusão é do estudo 
“Inflação por faixa 
de renda familiar em 

2020”, divulgado ontem (12) 
pelo Banco Central (BC). 
A alimentação em casa é o 
segmento que mais tem pres-
sionado a inflação neste ano. 
Entretanto, o BC ressalta 
que, mesmo para esse grupo, 
a inflação se encontra “em 
patamar baixo, com variação 
de 2,29% no acumulado do 
ano”.

Segundo o estudo, a 
pandemia da Covid-19 tem 
influenciado a inflação e os 
preços relativos no Brasil 
desde março. “Por um lado, 
distanciamento social , 
aumento do desemprego 
e retração da atividade 
deprimiram os preços de 
diversos serviços. Por 
outro, a depreciação cam-
bial ,  os programas de 
transferência de renda e 

Segundo o estudo, a pandemia da Covid-19 tem influenciado a 
inflação e os preços relativos no Brasil desde março.
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Famílias de baixa renda têm 
inflação maior, revela estudo do BC

A inflação pesou mais para as famílias com renda baixa, entre um e três salários mínimos, por conta 
da parcela maior do orçamento destinada à alimentação em casa

das famílias, cresce a parcela 
do orçamento destinada ao 
consumo de serviços em 
detrimento dos gastos com 
alimentação no domicílio e 
monitorados (como energia 
elétrica, gasolina, gás, trans-
porte público).

“Ademais, vale destacar 
os maiores gastos com ali-
mentos no domicílio e bens 
industriais no Norte, em 
relação a outras regiões, para 
todas as faixas de renda; a 
participação de aproxima-
damente 50% de dispêndios 
em serviços para as famílias 
com renda entre 10 e 40 
salários mínimos no Sudes-
te; e a grande diferença da 
participação no orçamento 
de gastos com alimentação 
no domicílio entre as famílias 
da faixa de renda mais baixa 
(22,5%) e as de renda mais 
alta (9,4%) no Nordeste”, 
acrescenta o BC (ABr).

o aumento dos gastos com 
alimentação no domicílio 
pressionaram os preços 
dos alimentos”, diz a pes-
quisa. O estudo foi feito 
considerando o IPCA - a 
inflação oficial do país, com 
base nos microdados da 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2017-2018. 

As faixas de renda familiar 
usadas são um a três salários 
mínimos, três a dez salários 
mínimos e 10 a 40 salários 
mínimos, que representam, 
na ordem, 46,2%, 44,0% e 
9,8% da população pesqui-
sada no IPCA. Em todas as 
regiões do país, conforme 
aumenta o nível de renda 

Segundo pesquisa do IBGE, setor de 
serviços avançou 1,8% em setembro

O setor de serviços avançou 1,8% na passagem de agosto 
para setembro, o quarto resultado positivo consecutivo. O 
ganho acumulado de 13,4% nesse período, porém, ainda 
é insuficiente para compensar as perdas de 19,8% acu-
muladas de fevereiro a maio. Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços, divulgada ontem (12) pelo IBGE. O 
volume de serviços ainda se encontra 18,3% abaixo do 
recorde histórico, alcançado em novembro de 2014 e 8% 
abaixo de fevereiro de 2020.

Em relação a setembro de 2019, o setor recuou 7,2%, 
sua sétima taxa negativa seguida nessa comparação. O 
acumulado no ano caiu 8,8% frente ao mesmo período de 
2019. Na passagem de agosto para setembro, quatro das 
cinco atividades pesquisadas cresceram. Apenas serviços 
profissionais, administrativos e complementares tiveram 
resultado negativo de 0,6%, eliminando pequena parte do 
ganho de 5,8% no período de junho a agosto. Já o setor de 
outros serviços, que alcançou 4,8% na comparação com 
o mês anterior, e 6,1% no acumulado do ano, foi o único 
a superar o nível pré-pandemia.

Empresas que atuam como intermediárias do processo 
de captação recursos, tais como as corretoras de títulos 
e as administradoras de bolsas de valores, têm obtido 
ganhos expressivos de receita por conta da maior pro-
cura por ativos de maior rentabilidade. Outra atividade 
em destaque foi a de informação e comunicação, que 
avançou 2% em setembro, eliminando a queda de agosto 
(-1%). Mas o ganho acumulado de 7% no período junho 
a setembro ainda não compensou todo o recuo (-8,9%) 
de janeiro a maio. 

Os serviços prestados às famílias acumulam retração 

de 38,6% no ano, sendo que o segmento de serviços de 
alojamento e alimentação é o que soma maior queda den-
tre todos os segmentos, com retração de 40,2%. Muitos 
trabalhadores ainda estão exercendo suas funções fora do 
local de trabalho e ainda há muitas pessoas que não estão 
saindo de casa nem viajando. Por isso, estabelecimentos 
como restaurantes e hotéis, além do transporte de passa-
geiros, ainda não estão funcionando em plena capacidade.

O transporte aéreo teve uma alta de 19,2% frente ao mês 
anterior, mas ainda acumula queda de 37,6% no ano. Por 
outro lado, os segmentos de transporte aquaviário (11,2%) 
e de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes 
e correio (2,2%) foram os únicos (além dos serviços de 
tecnologia da informação) que registraram taxas positivas 
no acumulado do ano (ABr).
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