
Como investir em 
ações europeias

A bolsa de valores 
brasileira possui 
várias opções de 
fundos passivos 
negociados em bolsa

São os chamados ETFs/
fundos internacionais, 
entre eles o mais famo-

so é o IVVB1, que replica o 
S&P 500, o índice que mede 
as 500 maiores empresas 
da bolsa americana. Além 
disso, existem outras pos-
sibilidades mais recentes e 
menos conhecidas, como o 
ACWI11 da bolsa global, o 
XINA11 da bolsa chinesa, e o 
EURP11 da bolsa europeia, 
que foram lançados recen-
temente pela XP Asset. 

Para o investidor que 
está começando, há a pos-
sibilidade de diversificar 
sua carteira em ativos 
internacionais, fugindo 
do risco do Brasil, que 
anda assustando bastante 
aqueles que investem há 
mais tempo. Nos ETFs da 
XP Asset, por exemplo, o 
investidor pode começar a 
investir com menos de R$ 
12,00 em cada um, e ter 
um portfólio com exposição 
em praticamente todos os 
mercados do mundo com 
menos de R$ 40,00. 

Alguns fatores no Brasil 
fazem com que as pessoas 
recorram a investimentos 
na Europa, são eles os efei-
tos econômicos e sociais 
causados pela Covid-19, a 
crise fiscal que se arrasta 
há alguns anos e foi inten-
sificada pela pandemia, e 
por último a crise política 
por conta das investigações 
em empresas estatais e 
declarações polêmicas do 
Presidente da República, 
Jair Bolsonaro. 

Esse conjunto de proble-
mas está afugentando os 
investidores estrangeiros, e 
com isso o real vem perden-
do valor, fazendo com que 
os investidores brasileiros 
comecem a voltar seus olhos 
para opções de investimen-
tos nas principais econo-
mias internacionais, como 
Estados Unidos,  Europa e 
Ásia. O mercado europeu é 
um dos mais sólidos, antigos 
e diversificados do mundo. 
O investidor ao aplicar o 
seu dinheiro em empresas 
europeias tem como bene-
fício o acesso a empresas 
centenárias e líderes em 
seus segmentos. 

Recentemente, a Mor-
ningStar, empresa inter-
nacional de análise de 
investimentos, fez um le-
vantamento que indicava 
que os recibos de ações 
europeias na Bovespa esta-
vam sendo negociados com 
um desconto em relação ao 

preço justo, o que poderia 
ser encarado como uma 
oportunidade de comprar 
ações dessas empresas com 
preços convidativos. 

No momento, dos mais 
de 670 recibos de ações 
listados na bolsa brasileira, 
61 são europeus, como o 
AB InBev, Unilever, Sanofi 
e Deustche Bank, que são 
empresas que compõem o 
principal índice europeu, o 
EuroStoxx 50. Além disso, 
o investidor tem a possibi-
lidade  de investir nas prin-
cipais empresas europeias, 
por meio do ETF EURP11, 
que replica o índice MSCI 
Europe IMI, no qual tem 
as principais empresas de 
quinze países da Europa. 

Um alerta para quem quer 
investir nessas empresas é 
que há diversas formas de se 
avaliar ações, uma das mais 
utilizadas é a de usar empre-
sas do mesmo segmento e 
comparar seus múltiplos, 
por exemplo, se o preço 
da ação de um banco cor-
responde a 11 vezes o seu 
lucro por ação, se pegarmos 
o lucro por ação de outro 
banco e multiplicar por 11, 
em teoria, encontraremos 
uma estimativa de preço 
justo da ação desse outro 
banco. 

Apesar da avaliação por 
múltiplos ser uma técnica 
amplamente utilizada, por 
ser a mais simples do que 
as técnicas de fluxo de caixa 
descontado, seu resultado 
pode induzir o investidor 
ao erro, se não for feito 
com critério. Esse é o caso 
de quando se compara 
empresas de países diferen-
tes, pois existem diversas 
especificidades em cada 
país, que podem afetar o 
valuation de uma empresa.

Portanto, o investidor 
deve ter muito cuidado ao 
tentar precificar o preço 
justo de uma ação, porque 
utilizar dados de economias 
diferentes podem levar a 
precificações sem muito 
sentido. Vale destacar que 
durante a pandemia, os pa-
íses asiáticos, como o Japão 
e a China apresentaram uma 
recuperação bastante ágil, 
retornando às atividades 
normais em um curto espa-
ço de tempo. 

Isso fez com que as empre-
sas desses países atraíssem 
a atenção dos investidores, 
que estavam buscando 
formas mais rápidas de se 
recuperar das quedas gene-
ralizadas que aconteceram 
em março de 2020.
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Um ano após o decreto da pandemia 
do Coronavírus, olhamos para o que 
passou e entendemos que muitas 
transformações aconteceram no 
mundo. Nossas rotinas foram altera-
das, assim como nossas vidas e nossa 
maneira de vivenciar muitos aspectos 
da nossa rotina. O relacionamento 
interpessoal não é o mesmo. Usamos 
muito mais aplicativos de mensagens 
instantâneas e redes sociais para nos 
comunicar com familiares e amigos. 
Os apps de reuniões online se torna-
ram uma ferramenta essencial para 
nos conectarmos profissionalmente. 

E o relacionamento dos consumi-
dores com as empresas não ficou de 
fora. A transformação atingiu três 
aspectos distintos: clientes, agentes 
e tecnologia. Os clientes hoje pre-
ferem muito mais vias digitais para 
falar com os Contact Centers. 2020 
protagonizou a migração do relacio-
namento para estes canais. Uma parte 
considerável de consumidores optou 

Os colaboradores também foram 
transformados pela pandemia. 

Houve uma mudança na 
percepção do trabalho.

Embora o home office tenha as suas 
vantagens, a realidade durante a 
pandemia é repleta de desafios.

Recentemente, a Udemy, o maior 
marketplace de cursos online do 
mundo, divulgou o relatório “The 
Portrait of a Pandemic at Work”, 
sobre como os profissionais estão 
adaptando as suas rotinas de tra-
balho durante a pandemia. Para o 
estudo, foram ouvidos apenas pro-
fissionais dos Estados Unidos, mas 
as descobertas podem servir como 
exemplo e como comparação para 
outros países.

O relatório mostra que a expe-
riência de quem está trabalhando 
em home office nos tempos atuais 
não é necessariamente positiva ou 
negativa – é uma mistura de ambos. 
Embora o home office tenha as suas 
vantagens, como a economia de 
tempo com deslocamentos diários 
e a maior proximidade com as pes-
soas que moram na mesma casa, a 
realidade de quem está trabalhando 
em home office durante a pandemia 
é repleta de desafios. Alguns deles 
são conciliar os afazeres domés-
ticos com as tarefas profissionais 
e criar limites de horário para o 
trabalho.

No que diz respeito às mudanças 
negativas causadas pela pandemia, 
o estudo identifica alguns compor-
tamentos contraproducentes nos 
profissionais que estão trabalhando 
de casa. Por exemplo, 51% dos pro-
fissionais pesquisados disseram já ter 
assistido TV enquanto trabalhavam, 
45% disseram já ter trabalhado da 
cama e 36% disseram já ter atendido 
a uma ligação de trabalho no ba-
nheiro de casa. Além disso, 61% dos 
pesquisados disseram que cozinhar e 
comer estão entre os principais mo-

O objetivo é socorrer as empresas com medidas para compensar 
as perdas da crise causada pela pandemia.

O objetivo é socorrer as 
empresas com medi-
das para compensar 

as perdas da crise causada 
pela pandemia, entre elas, 
com a possibilidade de 
renegociação de dívidas 
tributárias e não tributárias, 
incluídas aquelas com o 
FGTS. Por meio dos acordos, 
os empresários podem obter 
descontos de até 70% sobre 
valor total da dívida e parce-
lamentos em até 145 meses.

As ações emergenciais 
vão beneficiar negócios que 
realizam congressos, feiras, 
eventos esportivos, promo-
cionais ou culturais, shows, 
festas, festivais, simpósios 
ou espetáculos em geral, 
casas de eventos, buffets  
sociais e infantis, casas no-
turnas, além de empresas de 
hotelaria em geral, cinemas 
e prestação de serviços tu-
rísticos. 

O gerente de Competi-
tividade do Sebrae, Cesár 

Novo programa emergencial socorre 
negócios do setor de eventos

O Governo Federal sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do setor de eventos (Perse)
Investimentos, que visa ga-
rantia do risco em operações 
de crédito para empresas de 
qualquer porte dos setores 
definidos pelo Poder Execu-
tivo Federal, nos termos do 
regulamento, como de inte-
resse da economia nacional, 
nos limites definidos pelo 
estatuto do fundo. “Esse 
recurso representa fluxo de 
caixa para esses negócios 
conseguirem sobreviver a 
esse momento”, completa o 
gerente de Competitividade 
do Sebrae.

Aos empresários que ade-
rirem ao Perse, não serão 
exigidos o pagamento de en-
trada mínima como condição 
à adesão e garantias reais ou 
fidejussórias, inclusive alie-
nação fiduciária sobre bens 
móveis ou imóveis e cessão 
fiduciária de direitos sobre 
coisas móveis, títulos de 
crédito, direitos creditórios 
ou recebíveis futuros (AI/
Sebrae).
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Rissete, explica que o setor 
de eventos é um dos mais 
afetados nesta crise, devido 
às restrições e isolamento 
social impostos pela pan-
demia. 

Para ele, a nova lei pode 
ajudar a recuperar parte das 
perdas. “Beneficia as micro, 
pequenas e médias empre-
sas, grupo mais afetado até 
aqui e que tende a ter uma re-

cuparação mais lenta e com 
maior dificuldade, em função 
de suas características. Além 
disso, as oportunidades de-
mandam a reformulação do 
modelo de negócio, o que 
é um desafio para todos”, 
ressalta Rissete.

A legislação contempla o 
Programa de Garantia aos 
Setores Críticos, por meio 
do Fundo Garantidor para 

Como a pandemia transformou os 
hábitos dos profissionais

e design gráfico nos últimos tempos.
“Acreditamos que, com o passar do 

tempo, os profissionais que ainda não 
estavam acostumados a trabalhar 
de forma remota e que estão tendo 
dificuldades com isso atualmente 
conseguirão fazer alguns ajustes e 
se adequar”, afirma Spinelli.

Algumas dicas do estudo para uma 
vida mais equilibrada em home office 
são fazer pausas durante o trabalho, 
praticar atividades como meditação 
e ioga e desenvolver hobbies – o 
segredo é não deixar as tarefas de 
trabalho ocuparem o dia todo.

O estudo também aborda a volta 
gradual aos escritórios, que já está 
acontecendo em algumas empresas 
nos Estados Unidos. No entanto, os 
profissionais não se mostraram muito 
confiantes sobre o assunto –apenas 
41% dos pesquisados disseram acre-
ditar que as empresas reorganizarão 
os seus escritórios com o objetivo 
de proteger a saúde e a segurança 
de todos.

A opinião dos profissionais quanto 
ao trabalho em home office também 
sofreu alterações – 48% dos pesqui-
sados disseram que, se as empresas 
em que trabalham não permitirem 
opções de trabalho flexíveis, eles 
considerariam pedir demissão, algo 
que pareceria incomum há alguns 
anos. Para o relatório, foram ou-
vidos mais de 1.000 profissionais 
que trabalham em tempo integral 
normalmente em escritórios nos 
Estados Unidos. Não foram ouvidos 
trabalhadores essenciais, como fun-
cionários de hospitais e supermer-
cados. Fonte e mais informações: 
(www.udemy.com).

tivos deles não estarem totalmente 
focados no trabalho. 

“Esses resultados mostram a im-
portância de trabalhar com limites de 
horário e de fazer pausas, principal-
mente para o almoço. Como estamos 
trabalhando sem o limite usual entre 
trabalho e casa, muitos funcionários 
e especialmente muitos chefes não 
respeitam os horários de trabalho e 
descanso, o que é prejudicial inclu-
sive para a produtividade”, afirma 
Raphael Spinelli, gerente da Udemy 
para a América Latina.

Do lado positivo, o relatório mostra 
que os profissionais, enquanto estão 
em casa, estão buscando melhorar 
as próprias competências e adquirir 
novas por meio do aprendizado on-
line, em plataformas como a Udemy 
– 67% dos pesquisados afirmaram ter 
a intenção de fazer isso. Além disso, 
37% deles contaram que buscaram 
treinamento em habilidades profis-
sionais como desenvolvimento web 
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Clientes, colaboradores e tecnologia: personagens da transformação pós-pandemia
pelo atendimento via redes sociais, 
WhatsApp, Telegram, Zoom, Teams 
etc. Em 2019, 28% das interações 
eram realizadas por canais digitais. 
No ano passado, esse número au-
mentou para 55%. 

Isso significa que os consumido-
res estão procurando por omni-
canalidade, ou seja, querem que a 
informação seja mantida em caso 
de transferência de um canal para 
outro. Assim, não precisa repetir 
todas as informações se migrar de 
um atendimento via chat para uma 
ligação. Os colaboradores também 
foram transformados pela pandemia. 
Houve uma mudança na percepção 
do trabalho. Há dois anos, cerca de 
30% dos agentes tinham a intenção 
de trabalhar de forma remota. Com a 
experimentação de 2020, esse núme-
ro aumentou de forma significativa: 
agora, 85% manifestam este desejo. 

Durante o último ano, além de 
acompanhar as principais pesqui-
sas do setor, realizei minha própria 
análise. Todas as vezes que precisei 

Para garantir tanto produtividade 
quanto satisfação de seus colabora-
dores, as empresas precisam oferecer 
ferramentas que disponibilizem a 
flexibilidade que necessitam para 
trabalhar de casa com tranquilidade 
e segurança. Tudo isso nos leva às 
mudanças na tecnologia. Todo esse 
cenário que desenhei acima só é 
possível com a utilização de cloud 
computing. 

Nós já estávamos vivendo o mo-
vimento de adoção da nuvem antes 
da pandemia. Em 2019, cerca de 
20% das empresas haviam realizado 
a migração. Mas ocorreu uma acele-
ração e hoje chegamos a quase 60%. 
Dados de uma pesquisa da Delloite 
explicam que as companhias buscam 
esta transformação por três motivos:
	 •	Custos: com o cloud, conse-

guimos melhorar as despesas 
operacionais. Como reduz set-up, 
manutenção e gastos com upgra-
de, os custos são reduzidos;

	 •	Flexibilidade: as empresas de 
Contact Center têm picos de 

demanda em datas comemorati-
vas, como Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Natal etc., voltando 
depois à quantidade de intera-
ções padrão. Com a computação 
em nuvem é possível trabalhar 
de maneira mais otimizada: 
aumentando a capacidade em 
momentos de pico e retornando 
ao standard na sequência. 

	 •	Agilidade de negócios: a nu-
vem endereça mais rápido as 
expectativas do mercado e ofe-
rece mais tecnologia e inovação 
de forma ágil.

Esse foi o grande movimento que 
vimos acontecer no setor de relacio-
namento com o consumidor neste ano 
tão revolucionário. Tivemos mudan-
ças nos processos e na mentalidade 
de todos os envolvidos na cadeia de 
contato com o cliente. No futuro, es-
sas tendências devem se intensificar 
ainda mais. Você está pronto?

(*) - É VP da NICE para a América Latina.
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acessar os Contact Centers como 
cliente aproveitei para fazer algumas 
perguntas para os agentes que me 
atendiam. A maioria me falou que, 
com a possibilidade de trabalhar 
em casa, sem gastar tempo (estres-
sante) com a locomoção, se tornou 
naturalmente mais produtiva e mais 
satisfeita. É de se esperar que essa 
predileção siga no pós-pandemia.


