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A projeção de crescimento do PIB
para 2021 aumentou de 3,2% para 3,5%,
ficando em R$ 8,42 trilhões, segundo
dados do Ministério da Economia, divulgados ontem (18). A previsão de inflação
pelo IPCA para este ano é de 5,05%,
acima do centro da meta de inflação de
3,75%. Para o segundo semestre, com o
avanço da vacinação contra a Covid-19,
é esperada uma aceleração do setor de
serviços. Entre outros pontos, destaca-se
a ampliação da vacinação no país como
um fator fundamental para a retomada
da atividade econômica (ABr).
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O Pix, novo meio de pagamento
criado pelo Banco Central
para simplificar as transações
financeiras, promete melhorar
os pagamentos digitais no Brasil,
podendo se tornar um grande
aliado aos e-commerces. Mas,
por que as operações - tanto
as B2C quanto as B2B - devem
adotar o Pix?

A

s vantagens desse modelo envolvem uma gama variada de benefícios para empresas e consumidores, os
quais podem ser vistos abaixo.
1. Agilidade e disponibilidade de
pagamentos - o Pix está disponível
sete dias por semana, 24h por dia, de
forma online e instantânea, oferecendo
uma alternativa a meios de pagamentos
como boletos bancários, que podem
levar até três dias úteis para serem
processados.
Nessa nova modalidade, o pagamento
é confirmado no ato da compra, independente do dia e horário, propiciando
liquidação imediata da transação, além
de apoiar na saúde do fluxo de caixa
dos lojistas.
2. Entregas mais rápidas - uma vez
que os pagamentos são confirmados
instantaneamente, os demais processos
para efetivar a compra, como emissão
de nota fiscal e envio dos produtos a
transportadoras, são agilizados e, com
isso, as entregas podem acontecer em
menos tempo que o previsto, resultando em mais satisfação para o cliente.
3. Diminuição de reservas de
estoques - um grande gargalo do e-commerce são os boletos gerados e

Foto: hkbrasil.com/reprodução

Freepik

Cinco vantagens do Pix para o e-commerce
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não processados. Essa modalidade de
pagamento exige que o lojista faça a
reserva dos itens e, quando ela não é
efetivada, o produto volta ao estoque.
Vale lembrar que esse cenário é
especialmente prejudicial para as empresas em datas de muito movimento,
como a Black Friday, que apresentam
alto índice de desistências de compras
efetuadas por boletos. Nesse sentido,
o Pix favorece oportunidades de compras imediatas enquanto as promoções
estão ativas.
4. Democratização das compras
no e-commerce - com o Pix, pessoas sem acesso a cartões de crédito
ou débito poderão comprar online
utilizando o saldo disponível em suas
contas. É uma forma de acessibilidade
e democratização das compras online
ao mesmo tempo em que traz a abertura de um novo público de potenciais
clientes para os lojistas.
Entretanto, o Pix não irá concorrer
com o cartão de crédito, pois, para
o comprador brasileiro, os prazos de
pagamentos próprios e favoráveis
dessa modalidade ainda são questões
culturais muito fortes.

Funcionalidade e custo tornam armazenamento
na nuvem um caminho sem volta
É como consumir energia elétrica: você só paga por ela quando usa. Esse
é o conceito básico do armazenamento em nuvem, caminho utilizado por
empresas dos mais variados timbres e que tem na função e na economia
seus grandes atrativos. A migração do ambiente On-Premise para a nuvem
(em inglês, cloud) foi o tema de mais uma edição do DevTalk, evento voltado
aos arquitetos e engenheiros em tecnologia, organizado pela Associação das
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR).

Cinco erros que as empresas cometem
ao contratar
Contratar um colaborador nem sempre é uma tarefa fácil, já que a decisão
pode acarretar muitas alegrias, mas também muitos danos e prejuízos para
as empresas. Para se ter ideia, o Brasil enfrenta grandes problemas com
processos trabalhistas. Só no período entre janeiro a outubro de 2019, o
total de processos trabalhistas foi de 1,5 milhão, de acordo com dados do
TST. Com a definição da reforma trabalhista e uma série de novas medidas,
muitos empreendedores e comerciantes enfrentam grandes dilemas na
hora de contratar, não só por causa da questão do potencial do colaborador
para aquele cargo, mas também qual regime deve ser a contratação.

5. Custos mais baixos para lojistas - para os consumidores, o Pix é uma
modalidade de transferência de valores
gratuita. Já para o lojista, ele representa
taxas menores do que a dos meios atuais,
o que pode ser convertido em mais flexibilidade na hora de oferecer descontos e
fazer promoções. Além disso, a tendência
é de que bandeiras baixem suas taxas
para se manterem competitivas frente
a este novo método de pagamento.
Mais do que compor o portfólio de
meios de pagamentos, o Pix deve
agilizar o processo de compras no
e-commerce e trazer vantagens para
empresas e clientes dado o caráter
instantâneo, a abrangência de público
e as taxas mais baixas.

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), companhia aérea do Grupo
Itapemirim, recém-certificada pela Anac, abrirá a venda de passagens
aéreas na próxima sexta-feira (21). O voo inaugural da companhia
está agendado para o dia 29 de junho de 2021, com renda revertida
para instituições beneficentes, e o início dos voos comerciais para o
dia subsequente, 30 de junho. Em sua estreia no mercado aéreo doméstico, a ITA estará presente em oito cidades brasileiras, são elas:
Belo Horizonte-Confins, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Porto Seguro,
Rio de Janeiro-Galeão, Salvador e São Paulo-Guarulhos. As capitais
Recife, Maceió, Fortaleza, Florianópolis, Vitória e Natal serão somadas
à malha a partir do dia 1 de agosto. Até junho de 2022, a companhia
pretende ampliar a sua cobertura e chegar a 35 destinos no Brasil. Os
voos serão realizados com Airbus A320, customizados e reconfigurados
para 162 assentos e mais espaço individual para todos os passageiros.
As passagens poderão ser adquiridas pelo site (www.voeita.com.br) e
agências de viagens.
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Para as empresas que desejam implementar essa nova modalidade de
pagamento em seus e-commerces,
vale lembrar que ela deve proporcionar
experiências de compras amigáveis,
sem mudanças de telas no checkout e
que seja funcional para todos os tipos
de dispositivos.
(Fonte: Rafael Martins é CEO do Grupo Máxima,
líder em soluções de força de vendas e e-commerce,
trade marketing e logística para a cadeia de
abastecimento).

Porque a gestão contábil para Fintechs é
importante?
Nos últimos 20 anos, a tecnologia mudou drasticamente as nossas
vidas. Hoje em dia é possível resolver problemas que antes eram
superburocráticos com alguns cliques no celular ou no computador.
Chamada de 4ª revolução industrial por alguns, é inegável o fato de
que o comportamento do consumidor tem sido influenciado pelos
avanços tecnológicos, e que as empresas têm que estar sempre criando
inovações se quiserem se destacar na atualidade.
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Lugar de Mulher é nos Negócios
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Em um cenário em que o desemprego, principalmente entre as
mulheres, alcança números expressivos no país, a HSM Management, em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens ao
mercado de trabalho, realiza o “Lugar de Mulher é nos Negócios”. O
evento, voltado à discussão de ações que promovem maior inserção
das mulheres no mercado, acontece na próxima quinta-feira, 20/05,
às 19h: https://materiais.revistahsm.com.br/papo-de-negocio-lugar-de-mulher-e-nos-negocios. Entre os temas em debate estão: empregabilidade das mulheres; mulheres jovens em início de carreira, cargos
de liderança e mães no mercado de trabalho.
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