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D - Espanhóis Otimistas
A Câmara Espanhola de Comércio divulga a 8ª edição da Pesquisa 
Anual de Investimentos e Clima de Negócios no Brasil, material que 
é um importante traçado das empresas espanholas sediadas no país 
e seus investimentos em território nacional. A pesquisa contou com a 
participação de 71 líderes empresariais de diversos setores associados 
à Câmara Espanhola, que responderam questionário sobre as suas ati-
vidades no período de 2019-2020, além de projeções para 2021. Mesmo 
com um cenário de incertezas, 37,5% das empresas respondentes estão 
otimistas com o ambiente de negócios no país, o que representa um 
crescimento de 26% em comparação ao ano passado. Cerca de 34% 
têm a intenção de aumentar os investimentos em pelo menos 20% ain-
da neste ano, 53,57% pretendem manter o volume de negócios (www.
camaraespanhola.org.br).

E - Serviços Jurídicos 
Epiq, líder global em serviços de tecnologia para departamentos 
jurídicos corporativos e escritórios de advocacia, está expandindo 
seus serviços para a América Latina, através de um data center da 
Azure, em ambiente de Cloud Computing, em São Paulo. Com mais 
de 7000 funcionários em 18 países, assim como 17 data centers na 
América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e, agora, América Latina, 
a Epiq tem transformado o setor jurídico para seus clientes globais 
por quase duas décadas. Hoje, apoia 90% dos principais escritórios de 
advocacia globais e metade das organizações ‘Fortune 100’ na tomada 
das melhores decisões jurídicas e empresarias, sempre orientada por 
dados e tecnologia. Mais informações em: (https://www.epiqglobal.
com/en-us/services/america-latina).

F - Programa de Estágio 
Empresa líder em tecnologia e inovação para o sistema financeiro, 
a Sinqia, está com inscrições abertas para o programa de estágio 
Be the Next Gestão, focado no crescimento e na preparação dos 
futuros gestores da companhia.Os candidatos passarão por duas 
etapas com entrevistas, sendo a última delas com o CEO da em-
presa, Bernardo Gomes. No programa, que tem duração de um 
a dois anos, os jovens terão a oportunidade de atuar na área de 
Planejamento Estratégico, e terão o importante papel de contribuir 
com a estruturação e evolução da área, atuando próximo a todas 
a outros setores da companhia, e, principalmente, em conjunto 
com as lideranças, colaborando com toda camada de C-Level e 
Conselho Administrativo. Saib a mais em: (https://jobs.kenoby.
com/sinqia-btn). 

A - Soluções para o Oceano
A Fundação Grupo Boticário lança nova edição da teia de soluções, 
processo de cocriação de projetos, capacitação, mentoria e apoio 
técnico e financeiro. Esta edição traz o tema oceano. Busca-se pro-
postas inovadoras para fomentar o turismo responsável em favor da 
biodiversidade marinha, reduzir a poluição no oceano e mitigar os 
efeitos da crise climática nas cidades costeiras. A seleção é voltada 
a pessoas de todo o Brasil com idade a partir de 18 anos e pretende 
mobilizar profissionais de várias áreas do conhecimento, como TI, 
Engenharia, Biologia, Oceanografia, Ecologia, Comunicação, Marke-
ting, Negócios, Economia, Ciências do Mar, Design, Desenvolvimento, 
Programação e Sustentabilidade, além de pesquisadores e acadêmi-
cos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site (camp.
teiadesolucoes.com.br). 

B - Cursos Live 
Após mudanças no modo de ensino devido à pandemia, instituições 
educacionais precisaram alterar seu calendário letivo e encontrar 
uma solução para continuar oferecendo educação de qualidade aos 
estudantes, mesmo sem a presença nos espaços físicos. A Universida-
de São Judas criou a São Judas Live, uma modalidade de graduação 
100% digital, onde o aluno pode acompanhar aulas ao vivo de onde 
estiver, podendo utilizar as dependências da faculdade para reali-
zar atividades pedagógicas, pesquisas de integração, entre outras. 
Diferente do EAD convencional e das aulas presencias, a São Judas 
Live traz como diferencial o uso da tecnologia como braço direito 
do professor e do aluno, utilizando o ambiente digital para exercer 
práticas laborais que só poderiam ser feitas presencialmente. Saiba 
mais em: (www.usjt.br).

C - Carteira Digital  
A Edenred Soluções Pré-Pagas, que oferece e customiza soluções 
inovadoras de pagamentos para empresas, lança ao mercado a carteira 
digital Edenred Wallet, disponível para usuários do Ticket Pagamentos 
(pagamentos de colaboradores e terceiros) e Ticket Plus (antecipação 
salarial). Os valores recebidos pelos trabalhadores por meio desses pro-
dutos passam a ficar disponíveis dentro da plataforma, que conta com 
uma série de features que visam facilitar o dia a dia dos usuários. Entre 
as funções, estão o pagamento de contas, recargas de celulares e TVs 
pré-pagas, compras e saques via QR Code, busca de estabelecimentos 
credenciados e outras.  O aplicativo já está disponível na PlayStore e 
na AppStore, e a Edenred Soluções Pré-Pagas pretende colaborar com 
o dia a dia de 250 mil usuários.

G - Educação de Qualidade
O Nubank está com as inscrições abertas para um programa educacional 
focado na formação de 400 jovens negros e negras em situação de vul-
nerabilidade social na Grande São Paulo. O foco do projeto são jovens 
com idade entre 17 e 25 anos que estejam fora da escola ou não tenham 
vínculo empregatício e que sejam moradores das comunidades próximas 
aos 10 polos educacionais implementados pela empresa de impacto social 
Alicerce Educação. As aulas ocorrerão presencialmente, seguindo as fases 
de contenção da pandemia e os devidos protocolos de segurança. Para 
mais informações, acesse: (https://blog.nubank.com.br/nubank-lanca-cur-
so-em-atendimento-e-tecnologia-focado-em-jovens-da-periferia-de-sp/).

H - Cooperativas no Agronegócio
Há pelo menos três décadas, o agronegócio vem ampliando sua pro-
dutividade e as exportações a partir dos investimentos em inovação e 
tecnologia. A atuação cooperativa no agronegócio é tão relevante que 
quase um quarto das cooperativas brasileiras é do ramo agropecuário. O 
setor reúne 992,1 mil cooperados, que se auxiliam por meio de alguma 
das 1,2 mil cooperativas. Tão relevante quanto produzir conhecimento 
é fazê-lo chegar a quem precisa. E este é o papel de MundoCoop. Uma 
forma direta de contribuir com a disseminação de conhecimento ao 
cooperativismo agro é por meio do CoopTalks Agro. Em sua primeira 
edição em 2021, reúne especialistas das diversas áreas que impactam 
diretamente o setor. O evento acontece entre os dias 10 e 11 de maio, em 
formato online. Mais informações, acesse: (www.cooptalks.com.br/agro).  

I - Educação Empreendedora
Desde 2013, quando foi instituído o Programa Educação Empreendedora 
do Sebrae, a instituição já atendeu 7 milhões de alunos e capacitou cerca 
de 270 mil professores, com presença em mais de 10 mil instituições de 
ensino em 4,5 mil municípios. O Sebrae também oferece capacitações 
online e gratuitas e para ajudar na elaboração de conteúdo que possa ser 
utilizado pelas escolas, respeitando as especificidades de cada localidade. 
Entre os cursos lançados recentemente, estão o “Professor do Futuro”, 
voltado para os educadores; “As dimensões da gestão escolar”, para os 
gestores e “Socorro: Eu não tenho a menor ideia do que eu quero para 
a minha vida”, para os estudantes (www.sebrae.com.br).

J - Avião Solidário 
O Grupo LATAM Airlines informa que, por meio de seu programa Avião 
Solidário, continuará transportando gratuitamente, durante todo o ano 
de 2021, vacinas contra a Covid-19 dentro dos países onde opera. Até 
o momento, o Grupo movimentou mais de 23,7 milhões de vacinas do 
imunizante dentro da América do Sul, em mais de 300 voos domésticos 
no Brasil, Chile, Equador e Peru. Mais de 50 destinos foram beneficiados, 
inclusive aqueles localizados em pontos de difícil acesso, como a Ilha de 
Páscoa, Galápagos e Iquitos. Somente no Brasil, já foram movimentadas 
mais de 22 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para todos os 
estados do país. Desde o início da pandemia, o programa transportou 
mais de 480 toneladas de cargas, principalmente suprimentos médicos, 
como máscaras, testes rápidos para Covid-19, medicamentos, entre outros 
produtos, beneficiando Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Argentina.

A Cobra e o Castelinho: 
marcas do novo tempo

A pandemia está 
nos trazendo uma 
incrível descoberta: 
a importância do 
contexto histórico para 
uma marca ganhar 
um novo significado

E isso sem alterar sua 
imagem ou mix de 
produtos ou serviços. 

O momento histórico trata 
de jogar luz sobre o que 
estava oculto, seja por falta 
de demanda ou valorização 
cultural. É o caso daquela 
cobra estilizada na letra B, 
que forma a logomarca do 
Instituto Butantan, e do 
castelinho mourisco símbolo 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). 

Embora as duas marcas 
sejam centenárias, passaram 
a fazer parte do dia a dia dos 
brasileiros apenas há pouco 
mais de um ano, com o início 
da pandemia. Na infância 
paulistana, o Butantan era o 
lugar da cidade onde cobras, 
que pareciam aterrorizantes 
moravam, e o soro antiofí-
dico era a salvação de vida 
para os brasileiros picados 
por esse réptil, em todos os 
cantos do país. Foi uma das 
primeiras experiências que 
aprendemos: a cura pode 
estar no próprio veneno.

Já o castelinho da Fiocruz 
aparecia, de vez em quando, 
no Jornal Nacional quando 
o assunto era vacina para 
malária. Causava estranha-
mento aquela construção 
europeia, em meio a um res-
quício de Mata Atlântica, em 
plena Avenida Brasil, no Rio 
de Janeiro. Uma construção 
peculiar e misteriosa, onde 
cientistas incansavelmente 
zelam pela saúde e buscam 
a cura.

Estes dois símbolos da 
ciência nacional emergi-
ram no início da pandemia, 
embora sejam instituições 
centenárias e tenham papel 
fundamental para a política 
de saúde pública no Brasil. O 
Instituto Butantan completa 
120 anos este ano. Nasceu 
de uma iniciativa do governo 
de São Paulo para combater 
a peste bubônica. Com o 

mesmo propósito, a Fiocruz 
foi criada em 1900 pelo go-
verno fluminense. Até hoje, 
as logomarcas de ambos 
praticamente não mudaram, 
o que dificilmente acontece 
com uma instituição.

Paralelamente, seguiram 
inovando na forma de enca-
rar a ciência – cada vez mais 
conectada com a realidade 
brasileira. Tradição e inova-
ção andam lado a lado, fa-
zendo de ambas referências 
mundiais em saúde pública. 
Representam também casos 
em que os produtos e servi-
ços prestados à sociedade se 
sobrepuseram à marca, até 
antes da pandemia. 

Poucos cidadãos, prova-
velmente, conheciam ima-
gens das instalações e as 
logomarcas de ambos. É o 
que chamamos de marketing 
quando o nome que está por 
trás, por sua história de cre-
dibilidade, chancela a marca. 
Neste caso, marketing é 
fundamental para valorizar 
e trazer reconhecimento 
do serviço da saúde pública 
brasileira.

Outro aprendizado dessa 
história toda foi descobrir 
que muitos cientistas brasi-
leiros trabalham nas melho-
res universidades do mundo, 
não apenas em pesquisas 
sobre a Covid-19, mas em 
várias áreas que praticam 
a ciência de ponta. Ou seja, 
essa “indústria” nacional 
exporta mão de obra de 
primeira linha. São cientistas 
executivos porque, de fato, 
executam um árduo trabalho 
nos laboratórios, comandam 
equipes, buscam obstina-
damente resultados e têm 
o devido respeito ao tempo 
de cada projeto.

Tanto o Butantan como a 
Fiocruz sempre tiveram um 
papel crucial na vida dos 
brasileiros. O que faltava 
era um olhar apurado sobre 
sua importância social e eco-
nômica. O que nos ensinou 
muito. Às vezes, a novidade 
está no olhar sobre as coisas, 
e não no objeto ou ser visto. 

Ah, e vamos torcer para 
que a vacina chegue logo a 
todos por aqui! 

(*) - É head de marketing 
da AON Brasil.

Alexandre Mutran (*)

Confiança da indústria atinge 
menor nível desde agosto

O Índice de Confiança da Indústria, 
medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,7 ponto de março para 
abril. Foi a quarta queda consecutiva do 
indicador, que atingiu 103,5 pontos, o 
menor nível desde agosto de 2020 (98,7 
pontos). Constatou-se piora na confiança 
dos empresários brasileiros em 14 dos 19 
segmentos industriais pesquisados.

O Índice de Situação Atual, que mede a 
percepção do empresariado em relação ao 
presente, caiu 1,4 ponto e chegou 110 pon-
tos, menor nível desde setembro de 2020 
(107,3 pontos). Já o Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no futuro, cedeu 0,2 
ponto e atingiu 96,9 pontos, menor nível 
desde julho de 2020 (90,5 pontos). O Ní-
vel de Utilização da Capacidade Instalada 
recuou 1,6 ponto percentual, indo para 
76,7%, o menor patamar desde agosto de 
2020 (75,3%). 

“O ritmo lento do processo de vacinação, 
a desvalorização do real e a escassez de in-
sumos enfrentada por alguns setores criam 
um ambiente de incerteza que favorece a 
piora da situação corrente e a manuten-
ção de expectativas cautelosas, em níveis 
inferiores à normalidade, ou seja, abaixo 
de 100. Entretanto, o estabelecimento dos 
programas de manutenção do emprego e 
auxílio às empresas poderá colaborar para a 
recuperação das expectativas para o início 
do próximo semestre”, disse a economista 
da FGV Claudia Perdigão.

O tíquete médio neste ano deverá ficar
em torno de R$ 143,10 por consumidor. 

O economista sênior da 
CNC, Fabio Bentes, 
disse ontem (27) que 

2020 foi especialmente atípi-
co para essa data, uma vez 
que o varejo não essencial 
estava fechado devido às 
medidas restritivas impostas 
pelas autoridades para o com-
bate ao novo Coronavírus.

Por isso, a CNC optou por 
comparar a expectativa de 
vendas de 2021 com a de 
2019, que foi o último Dia 
das Mães normal do varejo. 
A movimentação financeira 
prevista para a data ficou 
2% abaixo em relação à de 
2019, que alcançou R$ 12,34 
bilhões. O economista escla-
receu que por movimentar 
praticamente todos os seg-
mentos do comércio, o Dia das 
Mães é considerado o “Natal 
do primeiro semestre”. Em 
2020, as vendas do varejo para 
a data recuaram 33,1%, maior 
queda da série histórica.
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Dia das Mães deverá movimentar 
R$ 12,2 bilhões este ano

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) estima para o Dia das Mães deste ano um volume de 
vendas de R$ 12,2 bilhões em todo o país, o que representa aumento de 47% em relação ao resultado 
de 2020 (R$ 8,26 bilhões)

Sobre o segmento de perfu-
maria, Bentes destacou que, 
além de ter um apelo natu-
ral associado à data, é um 
segmento de tíquete médio 
(valor médio das vendas de 
um período) também baixo. 
Disse que a crise sanitária 
acaba provocando uma crise 
econômica, pressão no or-
çamento das famílias, com 
desemprego ainda elevado 
e inflação alta. 

Levando em consideração 
a desvalorização do real no 
período, o economista afir-
mou que fica muito difícil 
para o varejista não repassar 
determinados aumentos de 
preço. “Quem tende a re-
passar é o varejista que está 
com a corda no pescoço”. 
Para o varejo de vestuário, 
isso ainda não ocorreu. Ele 
está oferecendo produtos a 
preços menores que os do 
ano passado, para tentar 
atrair o consumidor (ABr).

O segmento de vestuá-
rio, calçados e acessórios 
costuma, tradicionalmente, 
liderar as vendas nesse 
período do ano. Em 2020, 
movimentou R$ 1,6 bilhão, 
com redução de 62,7% em 
relação a 2019. Este ano, 
a previsão de faturamento 
do segmento se eleva para 
R$ 4,09 bilhões, segundo a 

CNC, mostrando variação 
positiva de 146%. “Vai mais 
que dobrar este ano”. 

Fabio Bentes observou que 
em 2021 o varejo está pegan-
do o processo de reabertura. 

Em seguida, devem vir os 
ramos de móveis e eletrodo-
mésticos (R$ 2,38 bilhões) 
e farmácias, perfumarias e 
cosméticos (R$ 1,52 bilhão). 

Mercado farmacêutico superou 
crise e cresceu 13% em 2020

O mercado farmacêutico mostrou re-
sistência em 2020 diante do cenário da 
pandemia do novo Coronavírus, apresen-
tando um crescimento de faturamento de 
13% de janeiro a outubro. Nesse período, 
o volume movimentado pelo setor foi de 
R$113,02 bilhões, segundo dados da IQ-
VIA, multinacional americana que realiza 
auditoria do setor no Brasil. A escala de 
crescimento começou em março, início da 
pandemia, com 52% de aumento nas ven-
das via e-commerce, conforme a pesquisa. 

A alta demanda se deve pela preocu-
pação das pessoas em manter a saúde e 
bem-estar. Nos meses seguintes, o cres-
cimento seguiu acelerado, ultrapassando 
o percentual de 100% em todos os meses, 
até dezembro de 2020. Para o diretor de 
marketing da startup do ramo de farmácias, 
MyPharma, Carlos Henrique Soccol, além 
da preocupação das pessoas com a saúde, 
o aumento nas vendas em e-commerce se 
deu pela variedade de opções de canais de 
vendas oferecidos pelas farmácias. 

“Os lojistas precisaram criar diferentes 
canais de vendas, o que chamamos de 
omnichannel. Estar presente tanto nas 
redes sociais, como Instagram, Facebook, 
WhatsApp, como no website e Google Meu 
Negócio, por exemplo, aumentou a lei da 

oferta e da procura. Além disso, é impor-
tante praticar o tráfego pago nas redes 
sociais para atingir o maior número de 
consumidores em menos tempo”, explica. 

Para seguir o ritmo de expansão das 
vendas ao longo desse ano, Carlos orienta 
que os lojistas não parem de investir no 
modelo e-commerce e em estratégias 
de marketing digital para oferecer pro-
dutos de modo atrativo e com recursos 
adequados de entregas. “Montar uma 
vitrine atraente no website é um ponto 
fundamental para buscar consumidores, 
além de compreender o público consu-
midor e os canais digitais para vendas. 
Fonte: (www.mypharma.com.br) (ABr).

O aumento nas vendas em e-commerce se 
deu pela variedade de opções de canais 
de vendas oferecidos pelas farmácias.


