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O Ministério Público do Trabalho
entende que a vacinação contra a Covid-19 é direito-dever de empregadores
e empregados, considerando-se os
aspectos epidemiológicos que exigem a
vacinação em massa para contenção e
controle da pandemia. Para a instituição,
é importante destacar também a recente
decisão do STF e as legislações pertinentes, que determinam a obrigatoriedade
da vacinação. O interesse coletivo deve
se sobrepor aos interesses individuais,
conforme determina a CLT (ascom/mpt).
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10 de fevereiro de 2021
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Como estratégias bem definidas e
alinhadas ajudam na jornada dos PMEs

O

comércio online vem se tornando
cada vez mais profissional e por
isso é essencial que qualquer empreitada nesse segmento seja precedida de
muita pesquisa e planejamento. No ano
de 2020, com as medidas adotadas para
conter a pandemia, milhares de vendedores e milhões de novos consumidores
migraram para o comércio eletrônico.
Com isso, o e-commerce brasileiro
cresceu em níveis não vistos nos últimos
20 anos. Segundo pesquisa da Ebit/
Nielsen, feita em parceria com a Elo, o
faturamento com as vendas online subiu
mais de 45%. Com isso, é importante
que o PME fique atento às expectativas
para o futuro. 2021, assim como o ano
passado, será marcado pelo crescimento
constante do mercado digital.
Os pequenos empreendedores precisam ter um planejamento claro e
objetivo para entrar no mundo digital.
"Muita gente acredita que a etapa de
planejamento é complexa, mas efetivamente, uma vez que se tenha um
roteiro para criação de lojas virtuais
isso se torna muito mais fácil. Esse
roteiro pode ser um plano de negócios simples, porém eficiente.", afirma
Thiago Mazeto, diretor comercial da
Tray, unidade de negócio da Locaweb.
"Podemos estabelecer um planejamento de e-commerce a partir de um
modelo simples, mas que seja abrangente e realista. Quando se elabora
um projeto de empreendimento no
mundo físico, o planejamento é uma das
principais preocupações, por que no
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o próprio negócio, é interessante
buscar qual apresenta as melhores
solução para cada um;
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O planejamento é um passo
fundamental para o sucesso com
e-commerces.

Negócios em Pauta

• Planejamento Financeiro - Origem e
aplicação dos recursos para a viabilização do negócio;
• Cronograma e Metas - Programação
de implantação e metas a serem
atingidas.
Marketing

comércio eletrônico seria diferente?",
explica Mazeto.
Para começar a elaborar um planejamento, é importante que o empreendedor tenha essas estruturas básicas:
• Análise do Empreendimento - O que
será feito e quais são as atribuições de
cada um. Como eu quero apresentar
a minha marca? Qual o meu nicho de
mercado?
• Análise do Mercado - Quem é o meu
público alvo? Quais suas tendências?
• Análise de Produto - O que será
oferecido ao mercado e quais seus
principais diferenciais. O que eu
posso oferecer de diferente do meu
concorrente?
• Planejamento de Marketing - Estratégias e ferramentas para a divulgação
do negócio. O mundo digital oferece
diversas plataformas para customizar

Quatro tendências de segurança de dados
para 2021
Uma das certezas do mundo corporativo é que o trabalho remoto
continuará em alta no ano de 2021, ainda que haja flexibilização no
distanciamento social. Inclusive, grande parte (91%) dos 387 líderes
entrevistados pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half
acredita que equipes de trabalho híbridas agora são parte permanente
do cenário de empregos no Brasil.

Especialista elenca dicas para quem quer
empreender
2020 foi um ano atípico que obrigou indivíduos e empresas a saírem
de sua zona de conforto. Um ano de perdas econômicas, de vidas humanas e de liberdades individuais. Diante de tal cenário, porém, o sonho
de empreender, para muitos, transformou-se em uma oportunidade
para driblar a crise, incrementar renda ou até superar um eventual
desemprego. "Em 2021 o Brasil deve bater recorde de empreendedores
iniciantes. E isso é histórico no Brasil, país marcado pelo chamado
empreendedorismo de necessidade: ao perder outras fontes de renda,
muitos cidadãos buscam o empreendedorismo", opina o professor e
membro do Conselho Curador da FECAP, Edson Barbero.

O marketing da loja virtual tem uma
importante função dentro de um planejamento para e-commerce e por existir
uma gama de opções de ferramentas online, é importante que o empreendedor
faça um detalhamento mais criterioso
para que não ocorram desperdícios em
investimentos com ferramentas que não
produzem um resultado satisfatório.
Em termos de planejamento do e-commerce, tudo deve ser levado em
consideração, pois o sucesso de uma
loja virtual é composto pelo somatório
de diversas ações e muitas delas dizem
respeito justamente à etapa de planejamento da loja virtual.

Design de Interiores

No ano passado, as pessoas estiveram dentro de casa por
mais tempo do que o habitual, o que aumentou a necessidade
de tornar o lar mais confortável e funcional. Isso levou a que
a demanda pelo trabalho de design de interiores aumentasse.
No curso de Design de Interiores do Centro Europeu, os alunos aprendem de forma prática as mais diversas tendências
e tornam-se capazes de projetar soluções inteligentes para o
universo da decoração de interiores. A formação acontece de
maneira dinâmica, técnica e vivencial, dividida em ateliês e
módulos. Além da teoria, o curso também é focado na prática
e na rotina de trabalho com professores atuantes na área
e que levam aos alunos as experiências do dia a dia. Saiba
Leia a
mais pelo site (www.centroeuropeu.com.br).
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Mas lembre-se: a presença digital
não se resume apenas a redes sociais.
Existem diversas ferramentas que além
de trazer resultados efetivos são ótimas
opções para mensurar os resultados
com mais facilidade e exatidão, além de
ajudar a definir o público do seu negócio.
"O seu e-commerce não é uma simples lojinha na internet. É necessário
que todos os dias você dê alguns
passos que aproximem sua marca de
uma melhor rentabilidade.", completa
Mazeto. - Fonte e mais informações:
(www.tray.com.br).

Home office molda cultura híbrida de
trabalho do pós-pandemia
Atividades ao ar livre como acampar, cozinhar em um trailer, dormir em
um barco ou simplesmente caminhar por parques floridos e bem arborizados
são incríveis – e agora, mais que nunca. Elas representam aquela pausa
refrescante das rotinas diárias, e por vezes extremamente puxadas, da vida
de todo o ser humano. Com o advento e o alastramento da Covid-19, essas
atividades acabaram ficando na saudade para a grande maioria e a verdade
é que são poucos os que ainda podem usufruir de tal liberdade.
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AWS Innovate - Edição AI/ML

@

Desenvolvedora de soluções inovadoras de Inteligência
Artificial e parceira da Amazon Web Services (AWS), a BRLink foi convidada para participar da conferência AWS Innovate
- Edição AI/ML. A empresa discutirá como os serviços de Inteligência Artificial da AWS são integrados a aplicações e utilizados
em situações de uso reais. Durante o AWS Innovate - Edição AI/
ML os participantes também poderão aprender o passo a passo
para criar e implantar modelos de ML de alta qualidade, além de
receber dicas de especialistas para automatização e organização
de fluxos de trabalho de Machine Learning. Ademais, os especialistas responderão perguntas ao vivo. As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas pelo link: https://aws.amazon.
com/pt/events/innovate-online-conference/americas/.
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