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A Comscore acaba de divulgar uma análise sobre o uso das redes 
sociais no Brasil durante 2020. A empresa traz dados relevantes sobre 
o consumo de conteúdo nos aplicativos, que servem de referência 
para guiar as estratégias digitais das marcas nos próximos meses.  As 
informações foram apuradas com base em pesquisas proprietárias e 
métricas de ferramentas confiáveis, que indicam que o país teve um 
aumento representativo no uso das plataformas no último ano.  

Brasil é o segundo país do mundo que passa mais 
tempo nas redes sociais

O número de pequenos negócios no Brasil está crescendo cada 
vez mais. Segundo uma pesquisa GEM/Sebrae, o país tem cerca de 
20 milhões de empreendimentos. Desse total, quase 70% são repre-
sentados por micro e pequenas empresas. Mas, apesar do grande 
número de empreendedores, nem todos sabem o que fazer para 
crescer de forma sustentável e alcançar o sucesso com maturidade. 
Antes mesmo da crise provocada pela pandemia, dados do IBGE 
revelaram que mais de 70% das empresas fundadas no país fecham 
as portas em menos de dez anos de atividade.  

Sete passos para fazer sua empresa crescer de 
maneira sustentável

Quinze meses depois dos primeiros alertas graves sobre a pandemia, o 
Brasil sente uma agitação em relação ao aumento no uso de novas tecno-
logias nos negócios, nos estudos, no lazer e até mesmo na área da saúde. 
Hoje em dia o mundo já se adaptou ao novo normal, mesmo contra sua 
vontade. E a transformação digital, que antes só avançava visivelmente 
em países como Estados Unidos, Singapura, Noruega, Suécia, Suíça e 
Dinamarca, agora é encarada como questão decisiva no Brasil.  

Transformação digital agita empresas brasileiras

Foto de Mikhail Nilov no Pexels

Negócios em Pauta

SP a NY em menos de 6 horas
A companhia aérea norte-americana United anunciou nesta quinta-

-feira (10) a compra de aviões que prometem reduzir praticamente pela 
metade o tempo das viagens. Os novos modelos “Overture” são supersô-
nicos – ou seja, voam acima da velocidade do som. O plano da empresa 
é começar a transportar passageiros nos novos modelos até 2029. Com 
esse avião, seria possível tomar café da manhã em São Paulo em menos 
de seis horas, almoçar em Nova York. Hoje, a mesma viagem leva quase 
dez horas. Atualmente, os aviões que cruzam os céus têm velocidade 
máxima próxima de 950 km/hora. Os novos aviões supersônicos podem 
voar até a 1,7 Mach, que corresponde a cerca de 2.000 km/hora. Segundo 
a United, com o dobro da velocidade, o novo modelo permitirá voar para 
cerca de 500 destinos em quase metade do tempo registrado com a atual 
frota. Não há detalhes sobre quais destinos receberão o novo modelo. 
Fonte: CNN.     Leia a coluna completa na página 3
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Latin America Energy Week

@Um dos maiores – e cada vez mais urgentes – desafios do milênio 
para empresas de diferentes setores está em manter seu cres-

cimento econômico, suprir sua necessidade energética e, ao mesmo 
tempo, combater as mudanças climáticas que ameaçam o planeta. Com 
a missão de discutir essas e outras questões definidoras do futuro do 
setor de energia, a Siemens Energy organiza a “Energy Week Latin 
America”, conferência digital que ocorre entre 22 e 24 de junho. Com 
o mote “Moldando o Futuro da Energia”, o evento tem como missão 
conectar empresas de energia, lideranças do mercado, representantes 
governamentais e associações civis para que essas importantes for-
ças possam, juntas, endereçar desafios e oportunidades regionais na 
jornada rumo à transformação energética e à descarbonização (www.
siemens-energy.com).    Leia a coluna completa na página 2
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Chegou o momento para o 
replanejamento financeiro da sua 
empresa 

O segundo semestre do ano se aproxima – 
esse é o momento de seguir ou redefinir 

a rota. Por isso, é fundamental saber se a sua 
empresa está conseguindo cumprir as metas 
estipuladas. Independente da área de atuação, 
a definição de um planejamento financeiro es-
tratégico semestral, anual ou em longo prazo 
é determinante para a sustentabilidade de 
qualquer negócio. 

Cabe aqui aquela frase de Lewis Carroll, em 
Alice no País das Maravilhas: “para quem não 
sabe onde vai, qualquer caminho serve”. O fato é 
que em um ano de incerteza econômica, repleto 
de desafios para a maioria das organizações, 
o planejamento torna-se ainda mais decisivo 
para a saúde financeira e equilíbrio de custos, 
despesas e investimentos. 

E agora, na metade do ano, é o momento certo 
para validar as estratégias, o que está indo bem 
e o que não está, o que pode ser reajustado para 
atingir melhores resultados. Se houver neces-
sidade, ainda há tempo de um replanejamento. 
Para ajustar esse planejamento, duas questões 
podem ser feitas. A primeira delas é: você está 
satisfeito com os resultados da empresa neste 
primeiro semestre? 

E a segunda é se você sente que está no cami-
nho certo, porque a direção é mais importante 
do que a velocidade. Se a resposta for não para 
qualquer uma delas, então, esse é o momento 
exato para rever o seu primeiro semestre, pois 
ainda há tempo de fazer as correções necessá-
rias. Mas afinal, no momento do planejamento 
financeiro, onde você deve focar a sua atenção? 

A resposta está na lucratividade. Você cresceu 
em lucro ou apenas em faturamento? Muitas 
vezes, a receita cresce e os sócios têm a sensação 
de que o negócio está indo bem. Contudo, se a 
empresa não está crescendo no lucro final, signi-
fica que a demanda está maior, seja na produção 
ou prestação de serviços, porém o aumento não 
está refletido no resultado financeiro. 

Se esse é o seu caso, algum gargalo existe e ele 
só poderá ser identificado e corrigido por meio 

Chegou o momento para o replanejamento 
financeiro da sua empresa
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da análise dos números, que precisa ser asser-
tiva. Então, fique atento aos custos e despesas, 
ou seja, quanto custa gerar o faturamento? Pode 
ser uma pergunta que não soa legal, mas ela faz 
sentido no fim das contas, uma vez que você 
desembolsa custos e despesas para gerar um 
determinado faturamento. Então, saiba como 
está o controle desses dois itens e entenda a 
gestão deles.

Sintetizando, as três dicas para quem almeja 
um planejamento assertivo para o 2° semestre 
são: organização operacional, gerencial e for-
mação do preço. A organização operacional, por 
exemplo, são as contas a pagar e receber, gestão 
de inadimplência, gestão de fluxo de caixa. 
Aqui, é importante deixar clara a necessidade 
de capital de giro. 

Uma outra questão óbvia, mas que nem sem-
pre é seguida pelos sócios, é fazer a separação 
das finanças pessoais e do negócio. A gestão 
gerencial é o segundo ponto que precisa estar 
claro. Pare, pelo menos uma vez ao mês, e 
olhe o resultado econômico e financeiro do seu 
negócio. O resultado econômico é feito pelo o 
que chamamos de regime de competência. O 
que a empresa gastou no mês versus o que ela 
faturou no mesmo período. 

Aqui, os sócios conseguem analisar a viabi-
lidade econômica do negócio – por exemplo, o 

faturamento é maior do que os custos e despesas 
necessários para a produção do produto ou 
serviço? A outra análise é financeira, ou seja, 
o que entrou e saiu do caixa dentro do período 
avaliado. A partir dessa análise econômica, a 
empresa pode apontar lucro, mas ter problemas 
de caixa, por exemplo. 

Uma empresa não “quebra” pela falta de lucro, 
e sim por falta de caixa. Por isso, entender essa 
diferença é muito importante. Por fim, a terceira 
organização para um planejamento assertivo é a 
formação do preço. Como você chega ao preço 
final repassado ao cliente? Seja de produto ou 
serviço, tenha clareza de como está a margem 
de lucro – é essencial ter uma gestão adequada 
em cima dessa margem. 

Se a sua empresa está tendo prejuízo, é ne-
cessário corrigir o percurso, pode ser que o seu 
custo e despesa estejam altos demais para gerar 
um faturamento positivo. Essa é também uma 
oportunidade para rever a formação do preço. 

Feito isso, ainda há mais seis meses pela 
frente para você reerguer o financeiro, trazendo 
sustentabilidade para a sua atividade.

 
(Fonte: Beatriz Machnick é sócia-fundadora da 

BM Consultoria em Precificação e Finanças, 
é contadora, especialista em Controladoria 

e Finanças, mestre em Governança e 
Sustentabilidade).

Safra recorde
A produção brasileira de grãos, ce-

reais e leguminosas deve render uma 
safra recorde de 262,8 milhões de to-
neladas em 2021. O volume representa 
aumento de 3,4% em relação à safra 
do ano passado, que alcançou 254,1 
milhões de toneladas. É o que revela 
a estimativa de maio do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola, di-
vulgado ontem (10) pelo IBGE. A área 
total a ser colhida teve alta de 3,9% em 
relação ao ano passado e chegou a 68 
milhões de hectares.
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