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O isolamento social trouxe mudan-
ças significativas no perfil de com-
pras: com costumes mais caseiros, 
os consumidores estão gastando 
mais com mercadorias que antes 
não tinham tanto peso no orçamento 
doméstico. Um bom exemplo são os 
objetos de decoração, como cortinas, 
os eletroportáteis e os materiais para 
escritório.

“Percebemos esse novo movimento 
já logo no início da pandemia, quando 
as pessoas começaram a se organizar 
para trabalhar de casa”, afirma Marce-
lo Dantas, CEO da Estrela10, um dos 
maiores sites de vendas, com presença 
importante em marketplaces. A Estre-
la10 observou uma alta crescente de 
mercadorias como jogos de panelas 
e utensílios de cozinha, bem como 
equipamentos para atividades físicas. 

“As pessoas precisaram investir por-
que passaram a fazer suas refeições; 
digo o mesmo para quem gosta de 
praticar exercícios”, completa Dantas. 
Por outro lado, os produtos voltados 
para turismo e vestuário devem 
manter a tendência de queda. Dantas 
preparou uma lista de produtos que 
devem ser mais consumidos na loja 
durante o mês de dezembro. Confira: 
 1) Materiais para home office 

- Ao longo de 2020, a Estrela10 
registou aumento de 213% nas 

Segundo a Anbima - As-
sociação Brasileira das 
Entidades dos Merca-

dos Financeiro e de Capitais, 
no mês de outubro, o patri-
mônio líquido dos fundos de 
renda fixa com investimento 
no exterior era de R$ 3,7 
bilhões, número 381% maior 
do que em outubro do ano 
passado. 

Nos fundos multimercados 
com investimento no exte-
rior, o montante chegou a 
R$ 532,5 bilhões no mesmo 
mês, uma alta de 25% em 
relação a outubro de 2019. 
Já nos fundos de ações com 
investimento no exterior, 
o patrimônio atingiu R$ 86 
milhões, alta de 9% na com-
paração anual. Veja abaixo 
dicas de Laura Bartelle (*), 
especialista em investimen-
tos e sócia da 051 Capital, 
de quais cuidados ter ao 
escolher o melhor fundo de 
investimento. 
 1) Verifique a lâmina 

do fundo - Acesse 
o site da gestora e 
procure pela lâmina, 
apresentação que traz 
diversas informações 
relevantes sobre a 
empresa como tempo 
de atuação da casa e 
de atuação do gestor 
do fundo, além da 
rentabilidade dos últi-

A melhor hora de começar é sempre, pois o mercado é ascendente 
no longo prazo.
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O consumo de alimentos 
saudáveis vem ganhando cada 
vez mais espaço no dia a dia 
das pessoas. A tapioca foi o 
alimento que mais teve desta-
que por ser pouco calórica e 
a fécula de mandioca possuir 
riqueza em ferro e potássio, que 
ajudam, respectivamente, na 
criação de glóbulos vermelhos 
no sangue e na circulação dos 
vasos sanguíneos. 

É por isso que Lorrayne 
Ferreira de Queiroz, dona do 
Império da Tapioca, apostou na 
tapioca como uma boa opção 
para investimento no mundo 
do franchising. Sem tempo para 
a família e cansada, Lorrayne 
pediu demissão na onde ela 
trabalhava como auxiliar de 

Tracey Garvis Graves – Pensamento Cultrix – 
Casal de jovens apaixonam-se na época de faculdade. 
Viviam bem, até que um incidente abruptamente 
interrompeu a trajetória amorosa dos dois. Alguns 

anos depois, com cenários diferentes em suas vidas, o destino 
quis que se reencontrassem, ao acaso num estabelecimento 
comercial. Houve um imediato e muito forte retorno a antigos 
sentimentos. Antes da provável união, muitas lacunas deverão 
ser lacradas. Nada de clichês. Antes, um romance de grosso 
calibre, terno, dando mostra de um vigor literário intenso, tor-
nando gostosa sua leitura com boas pinceladas de versatilidade 
e necessário aceite da diversidade.

Sem Lógica Para o Amor

Thiago Uberreich – Letras Jurídicas – Um ver-
dadeiro show de bola e disciplina, provavelmente a 
melhor seleção brasileira numa das melhores copas 
do mundo que teve lugar no Estádio Azteca na cidade 

do México. O jornalista pesquisador é um useiro “fuçador” de 
arquivos. Estampa fotos, relatos e testemunhos desse grandioso 
feito, que encheu de orgulho os corações brasileiros que viviam 
numa situação política muito delicada e desagradável. Para 
saudosistas, amantes do futebol, nada melhor que rever fotos 
de lances geniais de Pelé e companhia. Um prato cheio para 
quem deseja conhecer uma boa e altiva parte de nossa história 
esportiva, que completou 50 anos. Oportuno!

1970 o Brasil é Tri

Alexandre Gossn – Autografia – O convicto am-
bientalista busca esclarecer nessa obra um termo , 
hoje, por demais utilizado e que na maioria das vezes, 
carece totalmente de um contexto, o que retira sua 
valia, tornando-o panfletário, vulgar, sem valor. Em 

formato de bolso e com boa profundidade, sem desvios, ele 
explica e insere o fascismo num cenário bem claro, sem pendor, 
ideologia ou tendência. Deve ser lido por todos que gostem de 
história e política. Elucidativo.

Fascismo Pandêmico: Como uma 
ideologia de ódio viraliza?

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Alta de até 42% 
em produtos 

natalinos este ano
Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) mostra que os preços dos pro-
dutos mais consumidos na ceia de natal subiram 
até 42% em comparação aos do mesmo período 
do ano passado. O item que mais encareceu foi o 
lombo de porco, que está com preço 42,12% mais 
alto do que em 2019. 

Depois do lombo, os produtos com altas mais ex-
pressivas foram o pernil (+32,8%), o peru (+29,2%), 
a picanha (+25,4%), o queijo ralado (+23,6%) e o 
sorvete (+21,5%).

Também tiveram aumento significativo os preços 
da azeitona verde com caroço (+21,6%), o macarrão 
espaguete (+20%), e o chester (+18,3%). 

Dos 26 itens que compõem a lista dos produtos 
mais procurados para a ceia de natal, apenas dois 
ficaram mais baratos: panetone de frutas cristalizadas 
(-2,1%) e molho de tomate (-2%) (ABr).

Como escolher os melhores 
fundos de investimentos?

Fundos de investimentos são ótimas opções para quem deseja investir no mercado financeiro de forma 
diversificada, além de ter a vantagem de poder escolher um gestor de confiança para a tarefa de comprar 
e vender ativos

moderado ou arrojado? 
Quer investir no longo 
prazo? Avalie o seu per-
fil para saber em qual 
tipo de fundo investir. 
Caso tenha um perfil 
mais conservador e 
avesso a riscos, o ideal 
é apostar em um fundo 
de renda fixa. Se está 
disposto a investir de 
forma mais arriscada, 
vale partir para o fundo 
de ações ou multimer-
cado. 

 4) Invista sempre, sem 
pressa e sem pausa 
- Entenda que investir 
precisa ser um proces-
so. Tudo na vida leva 
um tempo. A melhor 
hora de começar é 
sempre, pois o mer-
cado é ascendente 
no longo prazo. Sem 
pressa porque pode vir 
uma crise e estes são 
os piores momentos 
para resgatar. E sem 
pausa, pois sempre que 
vem uma crise as ações 
caem e geram opor-
tunidades pra você 
comprar bons negócios 
a preços mais atrativos. 

(*) - Especialista em investimentos, 
atua na 051 Capital. Fala sobre o 

mercado financeiro diariamente nas 
redes sociais, especialmente no 

Instagram @laurabartelle 
(https://www.051capital.com/).

mos anos, composição 
da carteira e nível de 
risco do fundo. Veri-
fique a variação mês 
e a mês e ano a ano, 
as maiores oscilações, 
o tempo de gestão do 
fundo, a volatilidade 
em comparação com o 
benchmark, índice de 
referência usado para 
avaliar o desempenho 
de uma aplicação. 

  Como foi o desem-
penho do fundo em 
diferentes ciclos do 
mercado? Houve con-
sistência e recupera-
ção em crises? Toda 
gestora deve divulgar 
a lâmina atualizada de 
cada fundo em seu site. 

 2) Estude o gestor - 
Leia também sobre a 
história do gestor do 
fundo. O que o gestor 
estava fazendo antes 
de administrar esse 
fundo? Quais outros 
fundos geriu? Ele tem 
ampla experiência? 
Analise também as lâ-
minas de outros fundos 
em que o gestor atuou. 
Não basta analisar a 
gestora atual em quem 
vai investir. É preciso 
estudar bem o perfil de 
quem irá administrar o 
seu dinheiro. 

 3) Defina o seu perfil 
- Analise o seu perfil e 
que tipo de investidor 
você é. Conservador, 

As cinco principais tendências de 
consumo para este Natal

alcançou 256% de crescimento 
em 2020. 

 3) Utensílios domésticos - Ele-
troportáteis também integram 
o time dos produtos mais ven-
didos: 4% do total das vendas 
da Estrela10 ao longo do ano. 
Objetos de decoração, como 
cortinas e persianas, e outros que 
propiciem conforto e aconchego 
dentro de casa também foram 
muito buscados e aumentaram 
90% em relação ao ano passado. 

 4) Itens de verão - Produtos 
como piscinas, ventiladores e 
equipamentos de ar condiciona-
do também seguem na lista dos 
mais procurados - primeiro por 
conta da proximidade do verão, 
segundo pela tendência das 
pessoas buscarem mais conforto 
dentro de casa. A procura por 
esses produtos subiu 32% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

 5) Equipamentos para ativida-
des físicas - Esteiras, halteres, 
caneleiras e outros itens para a 
realização de exercícios em casa 
também mantém a tendência de 
alta: eles já cresceram 292% em 
vendas relação a 2019. - Fonte e 
mais informações: (www.estre-
la10.com.br).

Os consumidores estão gastando mais 
com mercadorias que antes não tinham 

tanto peso no orçamento doméstico.
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vendas de materiais para escri-
tório, como estantes, mesas, 
cadeiras e escrivaninhas. As 
luminárias de mesa e os orga-
nizadores também integram a 
lista de produtos bastante pro-
curados. 

 2) Equipamentos eletrônicos 
- Aparelhos voltados para a 
melhora do desempenho de 
computadores, como como 
modens, webcams e placas de 
rede, também fazem parte dos 
produtos com muita saída na 
Estrela10. A venda destes itens 

Franquia de tapioca é grande aposta para investimento em 2021
consumido tanto por pessoas 
que pretendem ter uma ali-
mentação saudável, quanto por 
quem procura por praticidade 
e rapidez. As franquias de ta-
pioca possuem a facilidade de 
elaboração de um cardápio que 
agrada todos os gostos e que 
muda em razão de variantes 
simples como recheios e acom-
panhamentos. 

Assim, seus estoques são 
também enxutos, já que as 
possíveis variações é que farão 
com que a franquia se diferen-
cie. Modelo de franchising da 
Império da Tapioca, oferece 
produtos à base de mandioca. 
Saiba mais em: (https://www.
facebook.com/imperiodatapio-
caguaruja/).

limpeza, e, com o dinheiro do 
acerto, resolveu investir em um 
negócio próprio. 

Juntou seus cursos e conheci-
mentos em confeitaria e tapio-
cas à sua vontade de fazer o que 
mais gostava: cozinhar e teve a 
ideia de montar o Império da 
Tapioca, com série variada de 
recheios e acompanhamentos 
para as tapiocas, sendo mais de 
30 opções de tapioca variando 
entre salgadas e doces no car-
dápio, que faz muito sucesso na 
praia do Guarujá desde 2013. 

Devido a esse sucesso e por 
acreditar na força de sua marca, 
Lorrayne resolveu que queria 
expandir seu modelo de negó-
cio pelo Brasil, então fechou 
uma parceria com o Grupo At-

A tapioca foi o alimento que mais teve 
destaque por ser pouco calórica.
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nzo - uma das maiores holdings 
de franquias da América Latina. 

É um plano de negócio de 
sucesso, pois, além de ser um 

nicho de investimento não 
elevado, oferece um produto 
de grande aceitação, além de 
ser um alimento saudável, 


