
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.353

Sábado a segunda-feira, 
01 a 03 de maio 

de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 7

O turismo mundial foi e continua sendo um dos setores mais 
impactados pela pandemia do Coronavírus. Por isso, são cada vez 
mais necessárias iniciativas para fomentar de uma forma inova-
dora o turismo e a economia de diferentes regiões do Brasil em 
preparação para a retomada do pós-pandemia. Pensando nisto, o 
BID com apoio da OMT e do Ministério do Turismo brasileiro, em 
parceria com as autoridades de turismo de outros quatro países 
da região - Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai - criaram um 
programa de aceleração focado em impulsionar um dos principais 
pontos turísticos latino-americanos: o "Caminho Dos Jesuítas".  

Programa de aceleração do turismo no 
Caminho dos Jesuítas na América do Sul

O mundo é agora muito diferente de como era há um ano. Como 
o resto do seu negócio, seu site deve refletir essa nova realidade. A 
COVID-19 trouxe incerteza econômica generalizada, bloqueios globais 
e novas prioridades de consumo que impactaram na forma como as 
pessoas se comunicam, compram e trabalham. Com a maioria das 
interações entre pessoas e marcas acontecendo online, os crono-
gramas digitais avançaram e as empresas tiveram que intensificar 
a forma como estavam criando experiências com os clientes.  

O que um CMO deve considerar ao relançar 
o site de sua marca

A Movelaria da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) do 
Uatumã, localizada no Estado do Amazonas, nos municípios de São 
Sebastião Uatumã e Itapiranga, realiza, junto à designer e gestora de 
projetos, Maria Eduarda Carneiro da Cunha, e do IDESAM - Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - o desenvolvi-
mento de uma linha de produtos utilitários de madeira manejada.  

Projeto une designers em iniciativa que gera 
novos horizontes para os povos da floresta

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

Homenagem aos profissionais de saúde
Os profissionais de saúde da Itália foram homenageados com o lan-

çamento de um selo postal para agradecer pelos serviços prestados 
durante a pandemia do novo Coronavírus. O selo foi revelado em uma 
cerimônia que contou com as presenças de Giancarlo Giorgetti, ministro 
do Desenvolvimento Econômico, e de Maria Bianca Farina, presidente 
da Poste Italiane. "Este selo testemunha a dramática fase histórica que 
vivemos, mas também tudo o que se tem feito na luta contra a Covid. 
A emissão deste selo postal é mais um reconhecimento pelo que vocês 
fizeram e continuarão fazendo nesta batalha contra o vírus", afirmou 
Giorgetti. Na cerimônia, os líderes de mais de 30 associações italianas, 
que representam por volta de 1,5 milhão de profissionais de saúde, 
pediram para que as instituições prossigam com a vacinação e que a 
população continue cumprindo as medidas anti-Covid. "Os profissionais 
de saúde não recuaram e, desde o início de 2020, salvaram centenas de 
milhares de vidas e sempre estiveram perto de todos, mesmo daqueles 
que não sobreviveram. Pouco mais de um ano após o início de tudo 
isso, os profissionais ainda estão comprometidos na linha de frente", 
declararam (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Novas tecnologias digitais de monitoramento 
de energia será tema de webinar

@O webinar Transformação Digital e Indústria 4.0, organizado pela Home-
Carbon Energy Solutions contará com debate sobre otimizar processos 

e racionalizar custos, além de exposição de casos pelo SENAI/SP e a Cecil S.A 
Laminação de Metais, que juntos vão explorar um incremento de possibilidades 
tecnológicas para o setor industrial, independente do porte da empresa. O 
evento acontece dia 05, às 10h, e é direcionado a empresários e executivos 
do setor industrial, prestadores de serviços do setor industrial, entidades 
setoriais, além de pesquisadores e acadêmicos da área. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realizadas pelo link  https://attendee.gotowebinar.
com/register/5326005052776320272.  O Webinar Transformação Digital 
e Indústria será o primeiro de uma série de eventos online promovidos 
pela HomeCarbon Energy Solutions. Mais informações pelo Instagram @
energiadascoisas.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Em momentos de crise, a união 
faz a força e as parcerias são 
fundamentais para manter as 
atividades em funcionamento.

A pandemia trouxe um cenário desolador 
para pequenas e médias empresas. De 

acordo com o Relatório Global sobre a Si-
tuação das Pequenas Empresas, desenvol-
vido pelo Facebook, o fechamento dessas 
empresas aumentou significativamente no 
início de 2021, sendo que 24% declararam 
fechamento em fevereiro deste ano contra 
os 16% da média global de outubro de 2020. 

É a maior taxa de encerramento de ativi-
dades desde maio do ano passado, quando 
foram registrados 29% de fechamento. 
Em São Paulo, o projeto Comércio Brasil 
desenvolvido entre o Sebrae e a Fundação 
Instituto de Administração (FIA) busca a 
conexão e facilitar o relacionamento entre 
micro e pequenas empresas e compra-
dores (atacado, varejo e representantes 
comerciais) desde 2016 como forma de 
identificar oportunidades de negócios e, 
consequentemente, manter a abertura e 
o crescimento de empresas. 

A novidade dessa parceria é a possibi-
lidade de conexão entre empresas forne-
cedoras e compradoras e o apoio mútuo 
por meio de permutas. No início do ano, 
a XporY.com se tornou a plataforma de 
permutas oficial do Sebrae e será usada 
como ferramenta disponível para o projeto 
Comércio Brasil, que está em atividade 
desde 2020 em São Paulo. 

O objetivo é fornecer às empresas que 
participam do projeto uma alternativa de 
negócios que não envolva dinheiro, já que 
muitas empresas passam por dificuldades 
em movimentar seus estoques e sofrem 
com a ociosidade dos serviços, deixando 
os fluxos de caixa parados.

De acordo com o sócio-fundador da 
XporY.com, Rafael Barbosa, as permutas 
multilaterais são alternativas importantes 
para que empresas atingidas pela crise pro-

Permutas são usadas para alavancar vendas
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TENDêNCIA E SE TORNA 

ALTERNATIvA DE RENDA 
PARA AgRICuLTORES
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LONgE DAS AgLOMERAçõES E CONTATO COM A NATuREzA

vocada pela pandemia possam continuar 
movimentando seus negócios. 

“Dessa forma, o empresário, profissional 
liberal ou autônomo, além de movimentar seus 
negócios e acabar com a ociosidade, adquire 
produtos ou serviços que podem ser usados 
na manutenção ou compra de matérias-primas 
para manter as atividades da empresa, sem o 
uso de dinheiro”, explica Barbosa.

Inicialmente, a opção por fazer negócios 
por meio de permutas será sugerida aos par-
ticipantes do projeto por meio dos agentes 
de mercado, profissionais especializados 
em identificar oportunidades de negócios 
e que realizam a intermediação entre as 
empresas fornecedoras e os compradores. 

Essas empresas terão a oportunidade 
de cadastrar suas ofertas gratuitamente 
na plataforma de permutas, ganhar maior 
alcance de divulgação para novos possíveis 
compradores e realizar transações com 
outras empresas interessadas em seus 
produtos ou serviços.

“Após essa etapa, a oferta estará dispo-
nível para que qualquer interessado entre 
os mais de 10 mil membros cadastrados na 
empresa possam adquirir. Após fechar a 
venda, o ofertante recebe créditos em moe-
das digitais, que serão usados para adquirir 
qualquer produto ou serviço que esteja 
disponível para negócio”, explica Barbosa.

De acordo com o coordenador de pro-
cessos da FIA, Gustavo Buoro, as permutas 
multilaterais são alternativas para que as 
empresas também possam criar novas 
redes de relacionamento. “A fundação 
se torna uma entidade facilitadora nessa 
relação, apresentando as oportunidades 
que a ferramenta oferecida pela XporY.
com pode proporcionar no âmbito do 
projeto”, destaca.

O coordenador ainda destaca que o 
projeto é realizado em ciclos de seis 
meses e busca contemplar 2.140 em-
presas por ciclo. Na primeira etapa, o 
projeto contrata pessoas que atuarão 
como agentes de mercados e seleciona 
as empresas fornecedoras. Nos cinco 
meses restantes, são feitas quatro 
reuniões individuais e uma geral men-
salmente com o objetivo de estreitar 
os relacionamentos entre as empresas 
fornecedoras e compradores. 

Cada agente de mercado é treinado 
para atuar na plataforma de permutas e 
fica responsável pelo atendimento de até 
20 fornecedores. “O objetivo é que essas 
empresas tenham condições de atender às 
demandas das empresas compradoras e, 
assim, consigam alavancar suas vendas por 
meio do projeto e também usando o apoio 
e a estrutura do Sebrae. A expectativa é 
que esse projeto se fortaleça e, com isso, 
tenha condições de manter as atividades 
e o crescimento”, conclui Buoro.

Apelo por doações de vacinas
Ao participar de uma coletiva de 

imprensa com o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, pediu que países com 
doses excedentes de vacinas anti-Covid 
as doem para o Brasil "o quanto antes". O 
governo federal já assegurou a compra de 
562,9 milhões de doses de vacinas anti-
-Covid. No entanto, 62,6% estão previstas 
para chegar apenas no segundo semestre, 
e 43,5%, somente de setembro em diante 
- se não houver novos atrasos devido à 
falta de insumos. Enquanto isso, o país 
ultrapassou a barreira de 400 mil mortes.
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