
Banco Central: 
independência

na prática

Na semana passada 
tivemos um aumento 
da taxa de juros 
de 2% ao ano para 
2,75%, um aumento 
considerável e 
previsto por alguns 
operadores do 
mercado financeiro 

Mas o que efetiva-
mente isso quer 
dizer? É importante 

lembrar que uma das mis-
sões principais do Banco 
Central (BC) é a defesa para 
a manutenção do poder de 
compra da população; ou 
seja, o combate à inflação 
no Brasil, que se encontra 
crescente mês a mês. Sob 
essa lógica, o aumento na 
taxa básica de juros da eco-
nomia gera um alerta para 
o mercado de que o BC não 
vai tolerar que a inflação saia 
do controle e possa se tornar 
um problema na economia 
nacional. 

Neste sentido, o próprio 
relatório do COPOM - Con-
selho de Política Monetária 
- foi unânime e informou 
que “na avaliação do Comitê 
uma estratégia de ajuste 
mais célere do grau de es-
tímulo tem como benefício 
reduzir a probabilidade de 
não cumprimento da meta 
para a inflação deste ano, 
assim como manter a anco-
ragem das expectativas para 
horizontes mais longos.”  

Nesse ‘recado’, o BC in-
forma que não vai deixar 
a inflação sair do controle, 
o que na prática tem um 
efeito controverso quando 
analisamos sob o ponto de 
vista macroeconômico. Não 
se pode confundir a missão 
e os objetivos do BC com 
os planos do Ministério da 
Economia. 

A independência do BC 
foi aprovada justamente 
para que ele possa ‘perse-
guir’ o sistema de Metas de 
Inflação, para defender o 
poder de compra do Real, 
independente do que ocorre 
sob o ponto de vista das 
políticas públicas de desen-
volvimento e crescimento 
econômico. 

Entretanto, essa relação 
não é desconectada, pois 
se por um lado um aumento 
da taxa de juros causa uma 
queda na inflação e incen-
tiva a entrada de dólares, 
impulsionando a bolsa para 
cima e a queda da cotação do 
dólar, por outro o aumento 
da taxa de juros causa um 
aumento dos custos de 
financiamentos enquanto 
estimula a ida de recursos 

para o mercado financeiro; 
ou seja, os juros mais altos 
significam menos atividades 
econômicas e mais demora 
quanto à diminuição do 
desemprego. 

Nesse ponto, e pela pró-
pria conjuntura atual, mui-
tas pessoas não conseguem 
entender: se estamos com 
uma economia no campo 
negativo, caminhando para 
recessão, qual é a lógica 
de aumentarmos os juros? 
Entendemos que isso irá nos 
atrapalhar ainda mais. Ora, 
nesse sentido o BC busca 
nos tirar de um momento 
consideravelmente terrível 
sob o ponto de vista econô-
mico, o da “estaginflação”, 
quando se está ao mesmo 
tempo estagnado economi-
camente e com uma inflação 
crescente, tornando a nação 
incontrolável sob as óticas 
financeira e monetária.

Para combater essa pos-
sibilidade, o BC já informou 
que “o Comitê antevê a 
continuação do processo 
de normalização parcial do 
estímulo monetário com 
outro ajuste da mesma mag-
nitude”. Logo, na próxima 
reunião deveremos elevar 
as expectativas para uma 
taxa de 3,5% ao ano, para 
baixar ainda mais a taxa de 
inflação, medida pelo IPCA, 
que hoje já está em 4,5% ao 
ano, a maior desde 2016.

Ao que hoje estamos assis-
tindo é justamente o resul-
tado da Lei Complementar 
179/2021, que livra o BC da 
ingerência do Governo. Já 
assistimos durante o gover-
no Dilma a uma influência do 
Governo Federal junto ao 
BC para realizar sucessivas 
quedas na taxa de juros, 
de maneira irreal, o que na 
prática deixou o Brasil com 
uma taxa de inflação acima 
dos 10% ao ano. 

Apesar de existirem efei-
tos positivos e negativos 
em razão do aumento dessa 
taxa de juros, a decisão do 
BC é correta e segue não 
apenas os melhores padrões 
internacionais de gover-
nabilidade da autoridade 
monetária, mas também é 
considerada benéfica para 
a população, pois permite, 
principalmente, aos mais 
pobres, que o salário seja 
mantido com poder de 
compra de bens e serviços, 
consequentemente garan-
tindo sua sobrevivência em 
tempos tão complexos de 
pandemia. 
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Promover inovação é primordial 
para garantir o sucesso e a sustenta-
bilidade de um negócio atualmente. 
No entanto, a maioria das empresas 
brasileiras ainda tem dificuldade 
de gerar impactos expressivos 
nos seus resultados por meio das 
iniciativas de inovação adotadas. 

É o que constatou a pesquisa 
Transformando Estratégia em Rea-
lidade, realizada pela Falconi, maior 
consultoria brasileira em gestão da 
América Latina. Segundo o estudo, 
70,8% dos respondentes afirmam 
que as inovações geram somente 
impactos marginais nos resultados. 

Esse dado é preocupante para o 
mercado brasileiro como um todo, 
uma vez que a inovação é capaz de 
gerar vantagens competitivas para 
o sucesso e sustentabilidade de 
empresas em mercados cada vez 
mais dinâmicos, acredita Bernardo 
Miranda sócio e head da Falconi 
North America. 

O setor da culinária é amplo e abrange uma vasta 
diversidade de alimentos.
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A pandemia da Covid-19 forçou muitas pessoas a iniciar 
seu próprio negócio para garantir o sustento e, nessas 
horas, a culinária sempre domina. Independente da crise 
que o país esteja enfrentando, nunca faltam clientes para 
o mercado de alimentos, e hoje ficou ainda mais fácil tra-
balhar no meio, com a ajuda dos aplicativos de entregas. 

Porém, é claro que saber cozinhar bem, mesmo que seja 
essencial, não basta para começar um empreendimento de 
sucesso. O primeiro passo é decidir qual será o segmento 
do seu negócio. O setor da culinária é amplo e abrange 
uma vasta diversidade de alimentos, então é importante 
ter um foco (principalmente considerando que será um 
negócio caseiro, onde somente você irá cozinhar). 

Marmitas, lanches, doces e comidas veganas são ape-
nas algumas das opções disponíveis, então é importante 
avaliar previamente o que você sabe fazer melhor, quanto 
custa para fazer cada prato e qual seria o lucro em cada 
refeição vendida.

Todos sabemos que é preciso gastar dinheiro para ga-
nhar dinheiro, então o investimento não será somente 
com ingredientes. 

Também será preciso adquirir equipamentos adequados 
para dar conta da demanda, como um forno melhor ou 
uma batedeira planetária, por exemplo. Independente 
se você for cozinhar na hora ou deixar porções prontas 
para entrega: é preciso ter equipamentos de cozinha de 
qualidade para conseguir produzir mais em menos tempo.

Depois disso, é hora de avaliar outros pontos importan-
tes para o empreendedor, como fornecedores, formas de 
entrega, embalagens, etc. Como já foi enfatizado no início 
deste texto, hoje em dia, os aplicativos de entregas de 
comida facilitaram muito a vida dos empreendedores da 

Com uma loja virtual é possível fazer com que seu produto 
chegue para muito mais pessoas.

São Paulo, por exem-
plo, retorna para a 
fase vermelha em 

todo o Estado e com o 
adiantamento de feriados 
na capital, e com isso, ape-
nas as atividades essenciais 
ligadas à saúde podem man-
ter o funcionamento. Sendo 
assim, muitos comércios 
precisam fechar as portas 
mais uma vez. 

Em paralelo, uma pes-
quisa realizada pela Criteo 
mostrou que  56% dos 
consumidores brasileiros 
afirmaram que compra-
ram no e-commerce pela 
primeira vez na pandemia, 
e 94% pretendem conti-
nuar comprando nas lojas 
online que descobriram 
no período. Diante desse 
cenário, a  Zettle, fintech 
sueca de gestão e meios 
de pagamento, listou al-
guns motivos para que as 
pequenas e médias empre-
sas comecem a apostar na 
integração das lojas físicas 
com as virtuais para man-
ter suas vendas. 
 1) Sem barreira geo-

gráfica - Com uma 
loja virtual é possível 
fazer com que seu 
produto chegue para 
muito mais pessoas. 
É importante definir a 
logística para que essas 

Por que agora é o momento 
de criar uma loja virtual?

Após um ano de pandemia, quase todos os estados brasileiros voltaram a endurecer as medidas restritivas
commerce e o ponto 
final na decisão de 
compra do consumi-
dor. 

 4) Facilidade para 
anunciar - Lembra 
do gasto de dinheiro e 
tempo que levava para 
imprimir anúncios de 
promoções? E quanto 
desse material que 
não era usado, pois o 
produto ou serviço já 
não estava mais dis-
ponível? Pois é, com 
o anúncio online nada 
disso é  preciso. Basta 
criar um anúncio para 
em poucos minutos ele 
já ser divulgado para 
milhares de pessoas. 
Além de muito mais 
barato, ainda é possível 
atualizar em tempo real 
a campanha conforme 
a saída do produto. 

 5) Integração fácil e 
rápida entre on e 
offline - Após decidir 
criar sua loja virtual, 
é importante escolher 
o melhor sistema de 
integração para o seu 
negócio. E para isso, o 
melhor é contar com 
uma solução rápida 
e eficiente. - Fonte e 
outras informações: 
(https://www.zettle.
com/br/integracoes). 
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transações aconteçam 
e depois, montar um e-
commerce que chame 
a atenção e valorize seu 
produto. As redes so-
ciais são também gran-
des aliadas, pois com 
elas é possível atingir 
um grande número de 
pessoas com pouco 
dinheiro investido e 
independente de sua 
localização. 

 2) Atendimento per-
sonalizado - Com 
ajuda da tecnologia, 
é possível ter acesso 
a dados e pesquisas 
que fornecem o perfil 
do seu consumidor. 
Assim, o investimento 
em produtos e serviços 
que atendam melhor 
quem visita o seu site fi-

cam mais assertivos. É 
possível, por exemplo, 
saber quais produtos 
são os mais procurados 
em determinado dia 
ou período, possibili-
tando ao comerciante 
expandir a oferta e/ou 
variedade. 

 3) Apresentação com-
pleta do produto 
- Outra vantagem é a 
possibilidade de ofe-
recer mais detalhes 
sobre o que se está 
vendendo, por meio 
de uma galeria de 
produtos. Informações 
como tempo de entre-
ga, tamanho, modelo, 
marca, dimensões e até 
vídeos e fotos sobre o 
produto podem ser o 
diferencial do seu e-

Culinária como fonte de renda: o que 
é preciso para começar o seu negócio

área, mas isso também significa pagar uma taxa propor-
cional para cada venda realizada. 

Também existe a opção de você mesmo fazer as entre-
gas, mas isso já exigiria dividir seu tempo entre a cozinha 
e o transporte, então é preciso ponderar tudo isso antes 
de começar a vender. Assim que todos esses detalhes já 
estiverem definidos, é hora de buscar a regularização, 
ou seja, tornar seu negócio legal. Como se trata de um 
microempreendimento, isso pode ser facilmente resolvido 
com a abertura de um MEI, que pode ser feita de forma 
online e totalmente gratuita no site do governo. 

Além disso, para trabalhar com alimentos, também é 
necessário obter uma licença sanitária, que pode ser re-
quisitada na Secretaria Municipal de Saúde mais próxima.

(*) - É Estagiária em Link Builder.
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Empresas não sabem tirar proveito da inovação para geração de valor
Responsável pelo FIVE, mais 

recente solução de gestão da com-
panhia que traz um olhar 360º e 
visa incorporar inovação e susten-
tabilidade à estratégia de negócio 
das empresas, Miranda afirma que 
as empresas precisam se adaptar 
mais facilmente a essa realidade 
para garantir sua saúde financeira 
no longo prazo. “No mundo atual as 
organizações têm seus resultados 
acompanhados de perto por diver-
sos stakeholders e a inovação é peça 
chave para garantir a capacidade 
de adaptação às demandas desses 
públicos”, ressalta. 

Por meio do FIVE, a Falconi visa 
ajudar as empresas a reverter esse 
cenário, incorporando à agenda dos 
CEOs as iniciativas que irão definir 
a sustentabilidade da empresa no 
longo prazo como as inovações e 
ações de ESG (ambiental, social e 
de governança, na sigla em inglês). 
A plataforma apresenta métodos e 

soluções pragmáticas que permi-
tem articular os temas da agenda 
do mercado à geração de valor da 
empresa. 

“Por meio da inovação, com uma 
base tecnológica que utiliza data 
analytics para trazer projeções e 
tendências, e avaliar a agenda de 
impacto social das empresas, ofe-
recemos uma ferramenta sistêmica 

e customizável”, comenta. O FIVE 
funciona como um “chassi” no qual 
a empresa pode “acoplar” as solu-
ções tecnológicas que já possui às 
métricas propostas pela plataforma, 
permitindo que sejam identificadas 
as grandes alavancas de valor que 
geram impacto para a companhia 
e para a sociedade. 

Proporciona também um diag-

nóstico sobre as ineficiências nessa 
entrega de valor. “Nossa missão 
é apresentar aos CEOs e direto-
res como, de forma pragmática, 
o negócio dele pode gerar ainda 
mais impacto financeiro, social e 
ambiental para toda sua cadeia, e 
não apenas seguir os modismos do 
mercado”, afirma Bernardo. 

A Pesquisa Transformando Estra-
tégia em Realidade ouviu 98 CEOs, 
diretores e gestores de 86 empresas 
brasileiras de diferentes setores da 
economia e mostrou ainda que 47% 
das empresas brasileiras não pos-
suem iniciativas estruturadas para 
questões do chamado ESG (ambien-
tal, social e de governança, na sigla 
em inglês) e ainda apresentam pouco 
ou nenhum impacto para a sociedade 
nessas áreas, para além das métricas 
financeiras. Para saber mais sobre a 
pesquisa, acesse: (https://bit.ly/2P-
0Gvuz). - Fonte e outras informações: 
(www.falconi.com). 
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A maioria das 
empresas tem 
dificuldade de 
gerar impactos 
nos resultados 
por meio das 
iniciativas 
de inovação 
adotadas.


