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Segurados individuais 
da Previdência Social 
têm direito à restituição 
das contribuições 
previdenciárias recolhidas 
durante o período em que 
estiveram incapacitados

Por Eduardo Moises

Contábil

Leia na página 5

O networking é uma poderosa ferramenta estratégica de marketing 
para as empresas, independente do segmento de atuação, uma vez 
que possibilita maior visibilidade do negócio no mercado, aumentando 
assim, as chances de melhorar seus resultados. Por isso, é fundamental 
fortalecer a rede de contatos na vida profissional. Kalil Lucena, sócio 
fundador da Rede Kai, explica que o networking acontece em diversos 
momentos.  

Sete passos para aumentar o faturamento com networking
Existem alguns hábitos que estão intrínsecos na cultura do brasi-

leiro, e que são difíceis de reverter. O imigrante que deixa o país, a 
lazer ou a negócios, sempre busca o melhor dos dois mundos, mas 
muitas vezes se esquece que para ter algo é necessário abrir mão de 
outras coisas. É preciso ter equilíbrio, para conviver com pessoas de 
outras nações, e capacidade para se adaptar e ter um comportamento 
adequado.  

Os erros mais comuns de brasileiros nos EUA

Uma forte tendência no setor imobiliário é a procura por imóveis 
mais compactos, principalmente em capitais como São Paulo, onde as 
pessoas buscam por locais próximos ao trabalho, opções de mobilidade 
urbana e conveniências. E nesse ritmo de vida, é comum encontrar 
apartamentos de 32 a 40 m², entre opções de estúdios e um dormitório. 
Os espaços de metragem reduzida trazem benefícios como facilidade 
de manutenção e limpeza, economia com a mobília e, muitas vezes, 
um valor menor do imóvel. Porém, decorá-los de forma funcional pode 
ser um desafio. Para a arquiteta da Vila 11, Sandra Nita, a dica é esco-
lher a mobília correta e tons que deem sensação de amplitude.  

Decoração para otimizar espaços compactos

Imagem de ejaugsburg por Pixabay

Negócios em Pauta

Sustentáveis e Conscientes
A marca de beleza vegana Love Beauty and Planet carrega 

sustentabilidade em seu DNA e tem como missão inspirar 
novas e conscientes pequenas escolhas aos consumidores. A 
marca se responsabiliza em reduzir sua pegada ambiental em 
todas as etapas de produção de cada produto. Com frascos 
produzidos a partir de garrafas pet coletadas de cooperati-
vas locais, tem embalagens com plástico 100% reciclado e 
que depois do uso podem ser 100% recicláveis. Já pensou 
o que você poderia fazer com as dos produtos após eles
terminarem? Em @lovebeautyandplanet_br, a marca inspira
suas consumidoras a dar novas funções para as embalagens, 
transformando-as em vasos, porta lápis ou até mesmo uma
luminária. Saiba mais em: (www.lovebeautyandplanet.com/
br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Organizações latino-americanas reportaram 
um incidente de ransomware

@A Veeam® Software, líder em soluções de backup que 
oferecem o Cloud Data Management ™, revelou que 68% 

das organizações latino-americanas reportaram um incidente 
de ransomware nos últimos dois anos. O resultado foi revelado 
a partir de um estudo sobre o tema feito com 1.785 clientes da 
Veeam espalhados ao redor do mundo. “Os números mostram 
que, apesar do ransomware ser uma ameaça conhecida, as 
empresas continuam sendo vítimas dessa modalidade à medida 
que as técnicas dos cibercriminosos evoluem”, comenta Elder 
Jascola, country manager da Veeam no Brasil. Segundo o exe-
cutivo, é fundamental que as organizações, de todos os portes 
e segmentos, estejam preparadas para mitigar os riscos e saber 
como proceder em caso de um incidente desse tipo (https://www.
veeam.com/br/wp-data-protection-trends-2020.html).  Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução

A pandemia da Covid-19 trouxe 
inúmeros danos à população.

Além do elevado grau de letalidade 
pelo mundo, o vírus causou grandes 

prejuízos financeiros aos empreendedores 
em 2020. No entanto, para o especialista 
em marketing e gestão estratégica de ne-
gócios e CEO da rede de agências digitais 
Guia-se, José Rubens Oliva, o negócio, se 
bem estruturado, tem potencial para sair 
da crise melhor do que entrou. Confira as 
suas dicas para virar o jogo em 2021:

1 - Como você se preparou para a 
pandemia? De fato, não teria como prever 
tamanha crise, mas se o seu negócio pos-
sui um fluxo de caixa organizado, se você 
conhece bem a sua empresa, você estará 
preparado para qualquer instabilidade. 
Caso não tenha conseguido retomar com 
as mesmas operações do passado, atue 
no presente, tenha o seu negócio na mão 
e veja o que pode organizar para gerar um 
fluxo de caixa mais previsível.

2 - Como foi o trauma para você e 
para a sua empresa? Analise como você 
reagiu ao impacto, qual foi o principal dia 
que você realmente sentiu o prejuízo. Uma 
dica é reunir uma boa equipe. Nessa hora, 
é mais do que essencial o apoio mútuo e 
a troca de ideias com os que estão ao seu 
lado no dia a dia. 

3 - Qual é o seu propósito? Qual é o 
seu time? Você tem que ter um propósito 
que esteja acima do dinheiro, você tem que 
realizar sonhos, tem que buscar um obje-
tivo diferente, e tão importante quanto o 
propósito é o seu time. Não dá para separar 
as duas coisas. Se você tiver um propósito 
bom com uma equipe ruim, você não chega 
a lugar nenhum. E se contar com um time 
fantástico, mas um propósito ruim, você 

Como o empreendedor pode sair da crise 
melhor do que entrou e virar o jogo

também não chega a lugar nenhum. As duas 
coisas têm que estar interligadas.

4 - Busque oportunidades de cres-
cimento. Onde você está agora? Busque 
olhar para o mercado não desabando, mas 
sim como um mercado que vai crescer e, a 
partir daí, buscar oportunidades. Exemplo: 
se, por um lado, perder clientes, por outro, 
pode-se criar uma oportunidade de treinar 
os profissionais para atender a uma nova 
demanda de negócio.

5 - Revisar estratégias nas mídias 
sociais: atentar-se às redes sociais, como 
Facebook, Instagram, Google e Youtube, e-
-mail marketing e loja virtual ou site, ou seja, 
ter uma estratégia de marketing digital. Se 
você não tem uma estratégia de marketing 
digital, é um ótimo momento para ter. Esses 
são os principais pontos para você começar 
a atuar. Não é necessário estar 100% em
todos, apenas comece.

6 - Manter ou aumentar o investi-
mento em marketing: é muito importante 
que você possa manter ou aumentar o seu 
investimento em marketing. A demanda 
mudou, a gente não vai voltar ao normal, 

então precisamos nos adaptar, entender 
como isso vai acontecer e investir na di-
vulgação da marca. 

7 - Espere sempre o melhor: não há 
nada que possa parar uma pessoa otimista. 
Agora, se você não fizer nada, vai piorar. 
Então, precisamos esperar o melhor e agir 
como se as coisas acontecessem da melhor 
forma possível.

8 - Não fique preso a modelos de 
negócio: não é porque o seu negócio nas-
ceu com um formato, que ele vai precisar 
continuar desse modo. Eu costumo dizer 
que as pessoas cometem grandes enganos 
porque ao invés de mudar de negócio, 
poderiam mudar o negócio. Então, se seu 
negócio está ruim agora, não precisa sair 
dele. Mude-o. 

9 - Compartilhar e aprender: estamos 
num momento em que os negócios mu-
daram e, para continuar, nós precisamos 
aprender e compartilhar experiências. E 
um fator interessante é que os modelos de 
prospecção também mudaram. Antes, era 
um modelo de venda e hoje é de colabora-
ção, então, a partir do momento que você 
colabora com outras empresas, começa, 
de fato, a ganhar um pouco de respeito e 
autoridade. Essa é a maneira de trabalhar 
agora. Compartilhar e aprender. Aprender 
e compartilhar. 

10 - O pior já passou: ficamos no olho 
do furacão, a situação ainda é difícil para 
muitos, mas não vai durar para sempre. O 
melhor meio de se passar por uma tempes-
tade é continuar andando e sabendo que, 
mais à frente, ela terá um fim e vai passar, 
como outras crises já passaram. Então, 
prepare-se para o melhor.

Fonte e mais informações: (www.guiase.com.br).
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É PRECISO REvER OS PROCESSOS INDUSTRIAIS 
EM PROL DA SUSTENTAbILIDADE     Leia na página 6

ECONOMIA CIRCULAR

Elder Jascola, 
country 
manager da 
veeam no 
brasil.

valor do IPvA 
Os proprietários de veículos re-

gistrados no Estado de São Paulo já 
podem conferir o valor do IPVA de 
2021 em toda a rede bancária. A con-
sulta pode ser realizada nos terminais 
de autoatendimento, pela internet ou 
diretamente nas agências, bastando 
informar o número do Renavam. Tam-
bém é possível verificar diretamente 
no portal da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento (portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/ipva/), mediante o número 
do Renavam e placa do veículo.
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