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A pandemia pegou todo mundo de surpresa e, diante da necessidade 
de cumprir duras medidas de isolamento social, empresas de todos 
os portes e segmentos viram no home-office a única alternativa para 
manter as atividades com segurança para seus colaboradores. No en-
tanto, a falta de planejamento na adoção de novas regras de trabalho 
resultou em um aumento de 270% no número de ações trabalhistas 
em 2020, em relação ao mesmo período de 2019, segundo registro das 
Varas do Trabalho.    

Ações trabalhistas disparam por causa do home-office
De revistas e portais especializados aos cadernos de economia e 

finanças da grande imprensa, o PIX – sistema de pagamento instan-
tâneo criado pelo Banco Central – tem sido um dos assuntos mais 
discutidos no mercado brasileiro ao longo dos últimos meses e promete 
ser uma importante alternativa para as transações que movimentam 
o ambiente de consumo do país. O PIX já conta com mais de 1 milhão 
de consumidores e chaves cadastradas no novo sistema, de acordo 
com dados da entidade do início do mês de outubro.   

Como o PIX pode contribuir para relações de negócios?

A pandemia gerou um grande impacto para nossos sistemas. Forçou 
sociedades, governos, empresas e indivíduos a repensar inesperada-
mente práticas e processos de longo prazo – inclusive em áreas básicas 
como e onde trabalhamos, ensinamos, aprendemos, vivemos e inte-
ragimos. Em nossas vidas, é difícil pensar em um evento singular que 
causou tantos transtornos em tão pouco tempo. E o impacto continua 
a evoluir com as coisas se movendo tão rapidamente que nem sempre 
podemos prever ou controlar incidentes, eventos não-programados 
ou catástrofes. Nosso mundo digital tem sido a interface, o meio, para 
absorver e reduzir as ondas de choque.    

Adaptando-se ao novo normal da cibersegurança

Foto de SevenStorm JUHASZIMRUS no Pexels

Negócios em Pauta

Importações para 2021
A.P. Moller-Maersk, investidor bilionário no Brasil e 

maior empresa de logística integrada do mundo, divulgou 
novo relatório do comércio e apresentou números mais 
otimistas para 2021. O relatório prevê um crescimento 
de 3,5% nas exportações e de 7% nas importações neste 
ano. A líder global no transporte marítimo de contêineres 
está focada em ampliar a operação no Brasil e em expandir 
a movimentação de carga pela via terrestre, aérea e por 
cabotagem. De acordo com Julian Thomas, presidente do 
grupo Maersk no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
a expectativa para 2021 é de muito otimismo. “A meta é 
crescer cerca de 20% em faturamento por conta do plano 
de expansão dos serviços logísticos no país e ampliar essa 
oferta para um tremendo portfólio de clientes que usam 
nossos navios”.    Leia a coluna completa na página 3
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Evento "Quintas de Soluções Tecnológicas 
para a Indústria de Alimentos"

@Os encontros online apresentarão soluções tecnológicas e 
ferramentas inovadoras para o setor voltadas a bio soluções, 

equipamentos e óleos & gorduras. Neste mês, em três quintas-
-feiras consecutivas (14, 21 e 28), das 10h às 12h, a Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães 
& Bolos Industrializados (ABIMAPI), realizará as "Quintas de 
Soluções Tecnológicas para a Indústria de Alimentos", encontros 
online voltados para a indústria e fornecedores. O objetivo com 
a iniciativa é de gerar às empresas uma oportunidade única de 
ter acesso ao que há de mais moderno para o setor, com as me-
lhores soluções tecnológicas e ferramentas para a indústria de 
alimentos, além de debater as necessidades e anseios do setor. 
Inscrição e programação completa: https://www.abimapi.com.br. 
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Reprodução: https://abimapi.com.br/agenda-detalhe.php?id=NjE4

Da descoberta de um novo vírus 
letal ao impacto nas compras 
online, o início da pandemia no 
Brasil trouxe novas experiências. 

Diante do isolamento social, os brasileiros 
foram obrigados a encontrar diferentes for-

mas para manter seus hábitos e atender às novas 
necessidades que surgiam com esse momento 
atípico do mundo e o e-commerce se destacou. 

  
De acordo com pesquisa realizada pela Criteo, 

empresa global de tecnologia que fornece publi-
cidade confiável e impactante a profissionais de 
marketing, 56% dos consumidores brasileiros 
pesquisados afirmaram que compraram em ca-
nais de e-commerce pela primeira vez durante 
o pico da COVID-19; além disso, 94% preten-
dem continuar comprando nas lojas online que 
descobriram nesse período. No Brasil, podemos 
esperar uma transformação digital acelerada. 

  
Por necessidade, o hábito de comprar online 

ganhou destaque entre os consumidores bra-
sileiros. A tendência, que antes da pandemia 
esperava-se que iria levar anos para acontecer 
no país, foi alcançada em meses. De acordo com 
outro estudo da Criteo, 67% descobriram pelo 
menos uma nova forma de consumo que preten-
dem continuar usando na fase pós-coronavírus. 
Comprar produtos pela internet, pedir comida 
por delivery e fazer compras por apps estão 
entre os principais comportamentos adotados 
pelos consumidores. 

  
Com a digitalização, a Black Friday deste ano 

também marcou forte presença no e-commerce. 
Mundialmente, de acordo com os dados mais 
recentes da empresa de tecnologia, houve um 
crescimento de 139% nas compras online em 
relação a outubro de 2020. 

  
“Depois de 2020, as marcas não conseguirão 

sobreviver se não estiverem online para contato. 
Se o consumidor precisar, ele deve conseguir 
contatar a empresa de qualquer maneira, seja de 
formas simples como por e-mail ou WhatsApp. 
Mas a presença online é essencial. E não é ne-
cessário que o comerciante venda por meio de 
um site tradicional, mas pode explorar outras 
formas - por exemplo, o social commerce”, afir-
ma Tiago Cardoso, diretor geral para a América 
Latina da Criteo. 

Transformação Digital: comércio 
eletrônico deve continuar crescendo

  Formas de pagamento “sem toque” - De 
acordo com estudo do Plano CDE realizado 
pelo Banco Pan no início de 2020, cerca de 
¾ dos brasileiros com renda familiar mensal 
de até R$ 10.000 usam suas contas bancárias 
menos de uma vez por mês. Ainda assim, 
existe um percentual de pessoas que não 
têm conta em banco – mais representativo 
entre a população com renda mensal de até 
R$ 4.999,00. 

  
Apesar dessa desigualdade, que pode excluir 

alguns consumidores do ambiente exclusi-
vamente online fortalecido pela pandemia, 
novidades como o pagamento pelo WhatsApp 
e opções de pagamento pelas carteiras digi-
tais facilitarão essas transações. No início da 
pandemia, muitas marcas brasileiras - grandes 
e pequenas - viabilizaram a opção de compra 
com um consultor pelo WhatsApp. 

Novas “experiências sem toque”, como os 
QR codes, também forçarão os varejistas a se 
adaptar a esse novo comportamento de consu-
mo, já que facilitam a experiência de compra do 
consumidor. De maneira geral, o crescimento 
exponencial do e-commerce continuará - e a 
digitalização constante possibilitará uma maior 
participação da população brasileira neste 
modelo de compra online. 

  
Novos eventos com descontos - Diante das 

boas experiências nas compras virtuais, com a 
facilidade e praticidade do comércio online, os 
novos consumidores digitais continuarão ativos 
em 2021. Ao mesmo tempo, o consumo nas lojas 

físicas não vai acabar, mas ficará mais focado 
em experiências relevantes. 

Segundo participantes de um estudo da Cri-
teo, 69% dos brasileiros sentem falta de fazer 
compras fisicamente e o ideal para o varejo 
neste ano é saber trabalhar cada vez mais com 
estratégias de vendas omnichannel. Também 
mostram que mais varejistas vão querer criar 
seus próprios eventos de compras para impul-
sionar as vendas em 2021 - seja online ou offline 
- como uma forma de alcançar o sucesso em 
vendas e envolvimento do consumidor. 

 
Setor de viagem em recuperação - Além 

disso, as viagens tendem a voltar gradualmente 
ao normal. Dados da empresa mostram que a 
procura por viagens aumentou 32% na semana 
anterior ao último Dia das Crianças, graças à 
redução das medidas de isolamento em algumas 
cidades. O aumento na semana de 4 a 11 de 
outubro foi superior aos 21% registrados no 
mesmo período de 2019. 

Além disso, na Black Friday de 2020, as com-
panhias aéreas no Brasil tiveram um aumento 
de 504% no tráfego do site e 217% nas reservas 
de voos em comparação com as duas primeiras 
semanas de agosto.  “Os voos domésticos come-
çaram a dobrar nos últimos meses e semanas. 
E esperamos que essa tendência continue aqui 
no Brasil. Com o tempo, teremos que viajar de 
avião, não só de carro, e certamente as pessoas 
vão preferir ficar por perto em vez de viajar para 
o exterior”, completa Tiago Cardoso. 

 
Fonte e mais informações: (www.criteo.com.br).  
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 úNICA CONSTANTE AgORA é A MuDANçA

COMO CRIAR uMA NOvA CuLTuRA 
EMPRESARIAL NA PRáTICA

    Leia na página 6

Exportações do agronegócio
As exportações do agronegócio bra-

sileiro alcançaram US$ 100,8 bilhões 
em 2020. A marca, segunda melhor da 
história, representou um crescimento 
de 4% em relação à 2019, quando as 
vendas externas chegaram a US$ 97 
bilhões, de acordo com dados da Secex 
compilados pelo Insper. Complexo soja, 
carnes, açúcar, café e algodão foram 
os principais destaques positivos da 
balança do setor no ano passado. Houve 
queda nos embarques de celulose, 
milho, fumo e laranja.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-criar-uma-nova-cultura-empresarial-na-pratica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/deusa-da-liberdade-esta-com-vergonha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-grande-choque-digital-adaptando-se-ao-novo-normal-da-ciberseguranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/numero-de-acoes-trabalhistas-dispara-em-270-por-causa-do-home-office/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-pix-pode-contribuir-para-novas-relacoes-entre-empresas-e-consumidores/

