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Muita gente desiste de falar sobre Previdência por achar que o assunto 
é muito complicado e acaba “deixando pra depois”. Para esclarecer 
algumas dúvidas e mostrar que o tema não é tão complexo, a Valor 
Investimentos preparou um guia rápido, com informações que podem 
ajudar na escolha de um investimento, principalmente em tempos de 
poupança com pouco retorno. 1) Previdência Complementar, o que 
é isso? - Um dos objetivos principais da Previdência é constituir uma 
reserva financeira para ser usada no futuro.    

Previdência complementar: informações que ajudam
O aumento do número de vendas online acelerado pela pandemia 

fez também crescer o número de tentativas de fraude - cada vez mais 
sofisticadas - e que colocam em risco a saúde da operação financeira das 
empresas, sobretudo os do varejo online. A Braspag, empresa do grupo 
Cielo e líder em soluções para e-commerce na América Latina - que pro-
cessou cerca de 3,3 milhões de transações na última Black Friday (2019) 
- aponta sete principais aspectos que os profissionais do segmento devem 
levar em conta para o gerenciamento de riscos das operações.   

Tornar o e-commerce mais seguro

A Mentoria Reversa é um assunto muito comentado principalmente 
nas corporações. E um dos benefícios dessa técnica é que ela pode 
trazer inovações ao dia a dia, porque é um verdadeiro convite para 
modificar a forma com que colaboradores, e gestores, enxergam o dia 
a dia do seu trabalho. Grandes empresas estão fazendo isso no mundo 
todo, porque é uma forma saudável de se reinventar. E não é só isso. 
Pode até virar o próprio negócio em um futuro próximo. Quando você 
faz isso, de certa forma, também está aplicando a Mentoria Reversa.  
Vale a pena estar atento a essa tendência.   

Mentoria Reversa traz inovação para o dia a dia

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Super Sexta
Numa parceria inédita, 11 das principais editoras do país 

se uniram a uma rede de livrarias para oferecer descontos de 
20% nos preços de capa de livros que estão sendo lançados. 
O consumidor encontrará as promoções em 135 pontos de 
venda no país, em diversas regiões, entre esta sexta-feira (11) 
e domingo (13), na chamada "Super Sexta". Clientes que forem 
às livrarias e adquirirem dois livros da promoção ganharão 
uma ecobag com a marca "Sextou" e uma menção à campanha 
#tudocomeçanalivraria, que objetiva reforçar o protagonismo 
das livrarias como ponto de conexão entre livreiros, autores, 
editores, distribuidores e leitores e foi inspirada num movi-
mento internacional para atrair visitantes às livrarias físicas 
e espaços culturais.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Fujitsu debate soluções de segurança 
e biometria no Cybersec 2020

@Elizabete Brandão, gerente de Soluções em Segurança da 
Fujitsu do Brasi, será palestrante do Cybersec 2020 – Fórum 

Internacional de Segurança Cibernética. O evento, referência 
no setor na América Latina, será realizado entre os dias 9 e 10 
deste mês e será gratuito e online. Elizabete ministrará a palestra 
“Solução de Autenticação Biométrica sem contato físico e com 
máxima segurança”. Na oportunidade, a especialista da Fujitsu 
falará sobre as tecnologias que não requerem contato físico, o 
que é indispensável neste momento de pandemia da Covid-19, 
além de atender às necessidades de verificação de identidade 
tanto para a área governamental quanto para o setor privado. 
O encontro é promovido pelo Paraná Metrologia, com apoio de 
Unilivre, Assespro, FIEP e UFPR, que tem como objetivo juntar 
especialistas de diversos países para discutir temas relativos à 
Segurança Cibernética. Inscrições: https://cybersec.org.br/index.
php/inscricoes-2020/.   Leia a coluna  completa na página 2
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Com a pandemia ainda 
prejudicando a economia como 
um todo, aqueles que possuem 
recursos financeiros sentem na 
pele a preocupação sobre deixá-
los alocados nos fundos que já 
estão, ou mudar para novos.

Uma coisa que, certamente, não passa pela 
cabeça de ninguém é deixar as economias 

na poupança. Afinal, a baixa rentabilidade 
da poupança está longe de ser a melhor 
aplicação: seus rendimentos estão limitados 
a 70% da Selic, mais taxa referencial (TR). 

Nesse cenário, a poupança rende, no má-
ximo, 4,55% no acumulado do ano. Isto sem 
mencionar que os ganhos da poupança se 
acumulam somente a cada 30 dias; portanto, 
caso o investidor faça o resgate da aplicação 
antes do primeiro aniversário, não verá seu 
dinheiro crescer nem um centavo. Para Lean-
dro Rassier, sócio da Alta Vista Investimentos 
de Porto Alegre, é fundamental manter a 
tranquilidade e ser racional antes de tomar 
qualquer decisão relacionada ao seu tesouro 
particular. 

"O momento é difícil para todos, por isso 
o recomendado é estudar as possibilidades, 
considerando seus riscos", afirma o espe-
cialista, ao listar quatro dicas importantes 
para quem deseja dar o primeiro passo ou 
continuar ativo no mundo dos investimentos. 
Segundo ele, o importante é estar atento a 
oportunidades para não permitir que os va-
lores economizados durante longos períodos 
não sejam dilapidados por falta de iniciativa. 
"Existem muitas formas de se investir; é pre-
ciso escolher uma que esteja alinhada com o 
perfil de cada um":

 
1 - Conheça seu perfil de investidor - 

Antes de mais nada, Rassier lembra ser fun-
damental saber como cada um se comporta 
no mercado de investimentos. Basicamente, 
há três tipos de perfil: o conservador, o 
moderado e o agressivo ou arrojado. Para 
descobrir quem você é, é preciso responder 

Quais os investimentos que poderão 
ser beneficiados em 2021

um questionário e submetê-lo a uma análise 
que indicará as melhores opções na hora de 
investir. Com estas respostas, fica mais fácil 
indicar uma modalidade que seja aderente às 
suas necessidades e expectativas.

 
2 - Busque uma corretora de confian-

ça - Os bancos tradicionais possuem poucos 
produtos à disposição e oferecem taxas de 
rentabilidade pouco atrativas. Sendo assim, o 
ideal é procurar uma corretora: são empresas 
que trabalham com diversas organizações 
e contam com profissionais especializados. 
"São pessoas que conhecem a fundo todos os 
detalhes das aplicações, suas taxas, regras e 
custo-benefício", explica Rassier. Sem falar que 
estar nas mãos de um profissional é muito mais 
seguro do que arriscar-se por conta própria. 

3 - Fuja da tradicional poupança; há 
outras opções - Se você ainda está pensando 
nela, pode esquecer. Por causa dos juros bai-
xos e a Selic a 2% ao ano, os rendimentos da 
poupança estão cada vez mais magros. Basta 
observar que, atualmente, o seu rendimento 
é de apenas 1,4% ao ano. Descontando a 
inflação para encontrar o lucro real, em 2020 
ele tende a ser negativo, a exemplo do que 
ocorreu no ano passado. 

Como se isso não bastasse, é preciso des-
contar a inflação para encontrar o retorno 
real: em 2020, assim como em 2019, ele tende 
a ser negativo. Já o CDI atualmente cresce 
1,9% ao ano, ou seja, também é inviável. Há 
outras aplicações que pagam percentuais 
iguais ou superiores a 130% do CDI. Logo, 
são muito mais rentáveis que a poupança e 
igualmente seguras.

4 - Considere o Tesouro Direto - Neste 
momento, o Tesouro Direto é uma das alter-
nativas mais indicadas para quem não tem 
muitos recursos, já que os títulos podem ser 
comprados por um investimento mínimo de 
R$ 50,00. Aqui, você empresta o seu capital 
ao governo por um tempo determinado e 
posteriormente recebe o que emprestou 
mais os juros acordados. No Tesouro Direto, 
a rentabilidade acompanha a variação da 
Taxa Selic, que é a taxa de juros básica da 
economia e, atualmente, o índice está em 
6,5% ao ano. 

Outra vantagem é que ele oferece baixo ris-
co protegendo o investidor contra oscilações 
econômicas. Isso porque quando a inflação 
sobe, o governo aumenta a taxa de juros 
com o objetivo de desaquecer a economia 
e tornar o crédito mais caro. Portanto, nos 
momentos de alta da inflação, a Selic sobe e, 
consequentemente, a rentabilidade do título 
aumenta. Outro ponto positivo é a liquidez, ou 
seja, a possibilidade de transformar o título 
em dinheiro. Aqui, o investidor consegue 
vender antes do prazo de vencimento sem 
correr riscos de perder dinheiro. 

5 - Estabeleça uma meta para investir 
mensalmente - Se você conta com uma 
renda fixa no mês, é interessante estabelecer 
um valor fixo também na hora de investir. 
Caso seja possível investir mais, faça-o. Para 
profissionais autônomos, cuja renda é vari-
ável, estime um valor proporcional à renda; 
assim, as economias ganham um reforço sem 
sobrecarregar a rotina. 

Fonte e mais informações: 
(www.altavistainvest.com.br).
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O PAPEL DA 
TECNOLOgIA EM 
UM MUNDO DE 
vAREjO DIgITAL
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ALéM DA vITRINE

vacina em janeiro
O governo de São Paulo informou 

que iniciará a imunização dos grupos 
prioritários já no dia 25 de janeiro. To-
dos receberão o imunizante CoronaVac, 
desenvolvido pelo laboratório chinês 
Sinovac Biotech, e as prioridades na 
primeira fase serão profissionais da 
saúde, indígenas, quilombolas e idosos 
com mais de 60 anos - sendo que os que 
têm mais de 75 anos começarão a ser 
imunizados em 8 de fevereiro e aqueles 
com idades entre 60 e 64 anos tomarão 
a primeira dose em 1º de março.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/alem-da-vitrine-o-papel-da-tecnologia-em-um-mundo-de-varejo-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-programa-dos-100-dias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-premissas-fundamentais-para-tornar-o-e-commerce-mais-seguro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/previdencia-complementar-informacoes-que-ajudam-na-escolha-do-investimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mentoria-reversa-traz-inovacao-para-o-dia-a-dia-das-empresas/

