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em negócio que faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual 
no segmento de varejo de investimentos e cujos valores envolvem pa-
gamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, 
ambos mediante a conclusão da transação. Adicionalmente, poderá 
haver o pagamento de valores financeiros no período de quatro anos, a 
depender do atingimento de metas operacionais e financeiras. Com o 
negócio, o banco avança em sua consolidação como uma das principais 
instituições da indústria de investimentos de varejo no Brasil. 

E - Bolsas de Inglês 
A Beils - Escolas de Inglês e a Fundação Paulistana de Educação, 
Tecnologia e Cultura, da Prefeitura/SP, estão oferecendo 100 bolsas de 
estudos de inglês para maiores de 16 anos. O projeto Dê um Up! objetiva 
qualificar jovens-adultos que desejam ingressar no mercado de trabalho, 
além de oferecer uma chance de emprego no Grupo Burlington English 
Latam. Os alunos farão seis meses de aulas de conversação em inglês 
online, com prática de vocabulário, gramática, leitura, escuta e até mes-
mo a fala. Tudo isso de forma gratuita. Para participar, é necessário: ser 
maior de 16 anos, estar cursando ou possuir segundo grau completo e 
ter estrutura básica para acessar as aulas online (internet, computador 
com áudio e fone de ouvido com microfone). Inscrições: (https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA5bJUmj5q8a2Uuwcxjv_rKlanVzL-
cy878c_Ogl-rpUHtAlw/viewform). 

F - Concorrência Estrangeira
De acordo com o estudo “2ª edição - O consumidor brasileiro e suas 
compras no E-commerce Cross Border”, desenvolvido pela Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Opinion 
Box, 65% dos e-consumidores estão comprando mais em sites e apps 
estrangeiros em relação a 12 meses atrás e e 35% declaram estar com-
prando menos, principal motivo é a economia de dinheiro (52%) - um 
reflexo da pandemia. “O e-commerce brasileiro precisa estar ainda mais 
atento à concorrência com sites/lojas estrangeiros, pois o consumidor 
não vê as fronteiras e o tempo de espera pela entrega como barreiras 
tem diminuído bastante”, afirma Eduardo Terra, presidente da SBVC. 
As compras alcançam volumes expressivos: o tíquete médio da última 
compra em sites ou aplicativos estrangeiros foi de R$482,00, 7% acima 
do tíquete médio do e-commerce brasileiro.    

G - Dia dos Namorados 
Estimativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) informa que O 
Dia dos Namorados deve movimentar R$ 1,8 bilhão em vendas no varejo 
brasileiro este ano, com crescimento de 29,4% em relação à mesma data 

A - Pensar Contabilidade
A Soluti promove em parceria com a Faculdade BSSP, a segunda edição 
do Congresso Nacional Online de Contabilidade, que acontece entre os 
dias 13 e 19 de junho. O evento que é 100% gratuito terá mais de 300 
horas de conteúdo e conta com a presença das maiores autoridades da 
área para debater sobre o futuro da profissão, sem deixar de se preocu-
par com o presente. O Pensar Contabilidade tornou-se um importante 
instrumento de discussão para refletir sobre as novas tecnologias, 
visões e práticas utilizadas no dia a dia das contabilidades. Além de 
proporcionar aos participantes conhecimento e insights de alto nível, 
de forma sistemática, segura e estruturada sobre como essas mudanças 
vão influenciar na ciência e no mercado contábil. Inscrições pelo site: 
(https://pensarcontabilidade.com.br/). 

B - Criadores de Softwares
O software brasileiro de gestão do trabalho Runrun.it foi reconhecido 
como a ferramenta com Melhor Usabilidade do mundo, segundo o ranking 
trimestral do G2 Crowd, plataforma norte-americana que analisa a qua-
lidade dos serviços prestados por softwares de várias partes do mundo. 
O resultado foi divulgado no último relatório, G2 Grind Spring 2021, no 
qual o Runrun.it se destacou como Leader na categoria Project Mana-
gement Usability Index: Mid-Market, que leva em conta os parâmetros 
de Easy of Admin (mais fácil de administrar), Easy of Use (mais fácil de 
usar) e Meet Requirements (atende às exigências). Para essa avaliação, 
o G2 leva em consideração os reviews e comentários dos usuários dos 
softwares na plataforma (https://runrun.it/pt-BR).

C - Parar de Fumar
A Fundação do Câncer lançou em seu site a cartilha Prática para Parar 
de Fumar, que orienta a população sobre os malefícios do tabaco. São 
algumas dicas para aqueles que fumam, mostrando a importância de 
parar de fumar e o mal que esse hábito faz à saúde da própria pessoa 
e dos outros. A cartilha deixa claro que o tabagista é um dependente 
químico, um dependente da nicotina, uma doença. É preciso que o 
fumante se convença de que precisa de ajuda, se conscientize disso e, 
depois, tome a decisão de parar. Também é muito importante ter apoio 
de quem está próximo, da família, dos amigos. Veja as dicas de como 
parar de fumar no link: (http://app10.cancer.org.br/93/parar-de-fumar).

D - Varejo de Investimentos 
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, anun-
cia a compra de 100% do Grupo Universa, conglomerado que reúne as 
empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor, 

no ano passado, período marcado pelo início do processo de flexibilização 
da economia após as restrições impostas pela pandemia. Carro-chefe das 
vendas associadas à data, o segmento de vestuário, calçados e acessórios 
deverá movimentar R$ 797 milhões, o equivalente a 44% do total. Desta-
cam-se ainda os ramos de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 
291,8 milhões), hiper e supermercados (R$ 204,1 milhões) e farmácias, 
perfumarias e lojas de cosméticos (R$ 168,6 milhões). 

H - Operações Integradas 
A Nestlé inaugurou em Ituiutaba/MG, seu primeiro Centro de Operações 
Integradas (COI) do Brasil. Todo o controle da operação da fábrica passa 
a ser integrado em um ambiente equipado com alta tecnologia que inclui 
vídeo wall com gráficos interativos e visão de toda cadeia de produção, 
manutenção preditiva através de modelos de machine learning, óculos 
de realidade aumentada e uso de assistente conversacional. O COI 
reúne todos os recursos necessários para entregar uma operação mais 
autônoma, flexível, ágil e segura. Em uma mesma sala, profissionais 
de diferentes áreas atuam juntos, com uma visão completa de todo 
o processo produtivo e dados em tempo real sobre a operação. Esse 
centro possibilita conectar todos os operadores da unidade, trazendo 
ganhos energéticos, redução de paradas não planejadas e melhoria do 
rendimento do processo produtivo. 

I - Amarelinhos Virtuais
Em 1996, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) assinou a criação 
da frase “Se Beber, Não Dirija” e, desde então, segue apoiando diversas 
iniciativas de conscientização sobre consumo responsável de bebida 
alcoólica e segurança no trânsito. Para marcar os 25 anos do slogan 
e reforçar a importância dessa mensagem, a associação lança agora a 
campanha #AmarelinhosVirtuais. Criada pela Giusti, a iniciativa reúne 
um time de influenciadores que objetiva conscientizar a sociedade sobre 
a importância de uma atitude responsável e que bebida e direção não 
combinam. Eles vão vestir a camiseta da campanha, além de receber 
outros itens como placas, apito e boné para se transformarem em verda-
deiros agentes de trânsito, digitais. A ideia é que eles convoquem seus 
seguidores para espalhar a mensagem “Se Beber, Não Dirija” nas redes 
sociais e conscientizar mais e mais pessoas.

J - Parque Eólico 
O BNDES financiará a implantação do parque eólico Santa Martina 
9, nos municípios de Riachuelo, Bento Fernandes, Caiçara do Rio 
do Vento e Ruy Barbosa, no Rio Grande do Norte. Com 63 MW de 
capacidade instalada, a unidade poderá gerar energia limpa e susten-
tável equivalente ao consumo de 130 mil residências. Santa Martina 
9 compõe o Complexo Eólico Rio do Vento, o maior complexo eólico 
do mundo. A implantação do parque gerará cerca de 350 empregos 
diretos e indiretos e tem como perspectiva o aumento da renda fami-
liar da população local. A quantidade corresponde a mais de 10% do 
total de pessoal ocupado nos quatro municípios (3.480) em 2018, de 
acordo com dados do IBGE. O financiamento, no valor de R$ 216,7 
milhões, será concedido à Sociedade de Propósito Específico Ventos 
de Santa Artur Energias 

A bicicleta de Einstein e 
o cavalo de Bezos

A vida é como andar de 
bicicleta. Para manter 
o equilíbrio é preciso se 
manter em movimento

No dia 15 de abril de 2021, 
Jeff Bezos, o homem de 
US$198 bilhões e fundador 

da Amazon, publicou a última carta, 
enquanto CEO do e-commerce, 
de uma série de correspondências 
enviadas a seus acionistas e compar-
tilhou o seguinte pensamento: “Se 
você quer ter sucesso nos negócios 
e na vida, precisa criar mais do que 
consome. Seu objetivo deve ser criar. 
Qualquer negócio que não crie valor 
para aqueles com quem interage, 
mesmo que pareça bem sucedido na 
superfície, não fica por muito tempo 
neste mundo. Está de passagem”.

A primeira carta foi disparada 
em 1997. Bezos já havia falado 
sobre sua expectativa de criar uma 
franquia duradoura, ressignificando 
os serviços prestados aos clientes 
e potencializando a capacidade da 
internet para desenvolver merca-
dos e negócios. Ele afirmou que a 
Amazon havia crescido de 158 fun-
cionários para 614 já nos primeiros 
movimentos, e a empresa já estava 
ultrapassando a marca de 1,5 milhão 
de clientes naquele momento.

Desde 1994, Bezos e seus exe-
cutivos produziram uma espécie 
de manual próprio, estabelecendo 
princípios para gerar cada vez mais 
valor e fazer do atendimento ao 
cliente uma verdadeira “obsessão”. 
Com essas convicções, a empresa 
agiu estrategicamente. Em 2020, a 
Amazon, responsável pelo sistema 
logístico mais sofisticado que a 
humanidade já conheceu, chegou 
a 1,3 milhões de funcionários no 
mundo, 200 milhões de clientes com 
assinaturas de fidelidade prime e 
mais de 1,9 milhão de pequenas e 
médias empresas que comercializam 
produtos em sua plataforma.

Os números invejáveis são ba-
seados em princípios próprios, 
desenvolvidos e praticados ao longo 
do tempo, e didaticamente descritos 
por Steve Anderson, no livro “As 
Cartas de Bezos”, onde o autor 
sintetizou os conceitos responsáveis 
pelo sucesso da empresa. Ao ler a 
obra é possível deduzir que esses 
princípios são inspiração para toda 
e qualquer organização, no entanto, 
não são uma receita de bolo. 

Não basta ler o livro para se tornar 
o dono do negócio mais próspero 

do mundo ou fazer com que sua 
empresa tenha valor de mercado 
maior que o PIB do Brasil.

As empresas e seus dirigentes 
devem construir o seu “manual 
dinâmico de crescimento” e o seu 
“tratado de perpetuação e sobre-
vivência”. Algo parecido com o que 
aprendemos ao andar de bicicleta 
pela primeira vez. Com certeza, cada 
qual teve uma história e mindset 
próprios para criar sua metodologia 
de equilíbrio em duas rodas, baseada 
na realidade, no contexto e naquelas 
circunstâncias. 

É essencial, ao analisarmos o 
sucesso da Amazon, ter sempre em 
mente que não existem fórmulas 
prontas. Jeff Bezos, por exemplo, 
recebeu US$300 mil de empréstimo 
dos pais para iniciar seu negócio em 
1994, mas teve méritos indiscutíveis 
ao “cavalgar em um garanhão que 
passou já arreado”, mas que só ele 
o enxergou dessa forma, naquele 
momento. Além do mais “as oportu-
nidades nunca são perdidas; alguém 
vai aproveitar as que você perdeu”, 
lembrando Shakespeare.

Bezos fez a distinção precisa entre 
modismo, tendência e megatendên-
cia, pois se manteve conectado à 
essência do marketing, conceituado 
inicialmente por Peter Drucker e 
depois consolidado por Philip Kotler. 
Para eles, o marketing é um processo 
de gestão pelo qual as pessoas obtêm 
o que desejam e necessitam, por 
meio da oferta e da geração de valor 
pelas empresas.

Tão simples, tão complexo e, ao 
mesmo tempo, tão particular, pois 
cada empresa tem o seu próprio 
DNA, mas é regulada, no mundo 
dos negócios, por uma lei inexo-
rável, onde a única constante é a 
mudança. Imperecível, até mesmo 
para Amazon. Ela deve manter os 
olhos abertos, o Google e nós tam-
bém, pobres mortais do mundo dos 
negócios e do marketing.

Tenhamos Einstein como inspi-
ração. Ele diz que “a vida é como 
andar de bicicleta. Para manter o 
equilíbrio é preciso se manter em 
movimento”. E não deixemos de 
considerar também a reflexão do 
jornalista Caio Fenando Abreu, 
que abrasileirou o conceito: “a vida 
é como andar de bicicleta: quando 
você perde o medo, aprende e está 
indo bem, Deus diz: ok, agora sem 
rodinhas”.

(*) - É diretor de Mercado do Grupo 
Partners (www.grupopartner.com.br).

Gino Murta (*)

A alta nos custos de produção continua sendo o principal 
problema para as empresas.

A perda de poder de 
compra e a queda do 
consumo ainda são os 

maiores vilões para a retoma-
da nos negócios, resultando 
na quebra da cadeia produ-
tiva, de acordo com o Indi-
cador de Atividade da Micro 
e Pequena Indústria de São 
Paulo - pesquisa realizada 
pelo Datafolha a pedido do 
Sindicato das Micro e Peque-
nas Indústrias do Estado de 
São Paulo (Simpi). 

Os dados revelam que a 
alta nos custos de produção 
continua sendo o principal 
problema para as empresas 
e a maioria não está conse-
guindo repassar a diferença 
na venda. Duas em cada três 
micro e pequenas indústrias 
(66%) tiveram alta significa-
tiva de custos de produção 
no mês de abril. Entre as 
despesas mais significati-
vas, estão matéria prima e 
insumos (61%), transporte 
e logística (3%) e mão de 
obra e salários (1%). 

Houve uma piora no orçamento das famílias em maio.

O percentual de brasileiros endividados no país se-
gue alcançando recordes históricos, aponta a pesquisa 
realizada mensalmente pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Em maio de 2021, esse número chegou 
a 68% do total de famílias, alta de 0,5 ponto percentual 
em relação a abril e de 1,5 ponto em comparação com 
maio do ano passado. 

O sexto aumento seguido no endividamento, desta 
vez, acompanhou também a primeira alta, em oito 
meses, na inadimplência. Desde agosto, é a primeira 
vez que o percentual de famílias com dívidas ou contas 
em atraso aumenta na passagem mensal, alcançando 
24,3% em maio, mas ainda 0,8 ponto percentual abaixo 
do apurado no mesmo período de 2020. 

A parcela dos brasileiros que declararam que não terão 
condições de pagar contas ou dívidas e que permane-
cerão inadimplentes também aumentou para 10,5%, 
mas teve queda de 0,1 ponto em relação ao mesmo 
mês de 2020. 

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, 
o orçamento das famílias vinha sendo minimamen-
te preservado até aqui pela força do mercado de 
trabalho, porém essa realidade não tem se mantido 
ao longo da crise desencadeada pela pandemia, 
diante da percepção de uma menor estabilidade de 
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Pequenas indústrias não conseguem 
repassar custos para o preço final

A alta nos custos de produção continua sendo o principal problema para as empresas e a maioria não 
está conseguindo repassar a diferença na venda

apenas 19% conseguiram 
o recurso e 81% tiveram o 
pedido negado ou sequer 
receberam resposta. Para 
o presidente do Simpi, Jo-
seph Couri, a cada dia que 
o Brasil passa sem alcançar 
a imunização de rebanho 
e sem estabelecer um pro-
grama efetivo de auxílio às 
empresas, especialmente as 
micro e pequenas, o cenário 
fica ainda mais caótico. 

“Estamos desde o início 
da pandemia assistindo à 
quebra da cadeia produtiva e 
até o momento pouco foi fei-
to para reverter a situação. 
Temos problemas novos, 
que não podemos resolver 
com soluções antigas. Pre-
cisamos espelhar a série de 
ações que as outras nações 
estão fazendo para sair da 
crise e fortalecer a economia 
interna com sucesso”, aler-
ta. - A íntegra das pesquisas 
anteriores, desde março de 
2013, está disponível no site 
(www.simpi.org.br).

Especificamente com rela-
ção à matéria prima e insu-
mos, as maiores dificuldades 
relatadas são a alta nos pre-
ços (87%), seguida da falta 
de material (62%), atraso na 
entrega (59%) e queda na 
qualidade (31%). De acordo 
com os entrevistados, apenas 
8% das micro e pequenas 
indústrias estão conseguindo 
repassar no preço de venda 
totalmente o aumento nos 
custos de produção durante 

a pandemia. Outros 18% 
afirmaram que estão ab-
sorvendo integralmente os 
aumentos nos custos. E 69% 
estão conseguindo repassar 
alguma parte para os preços 
dos produtos.

Outro grande problema 
que vem na recuperação das 
micro e pequenas indústrias 
é o acesso a crédito. De 
acordo com a pesquisa, das 
empresas que tentaram em-
préstimo ou financiamento, 

Inadimplência tem primeiro 
aumento em oito meses

emprego e de outros fatores econômicos, como a 
inflação elevada. 

“Houve uma piora no orçamento das famílias em maio, 
com a alta da inadimplência, mas esse era um movimento 
esperado. A renda se mantém baixa, com fragilidades 
no mercado de trabalho, incluindo um menor impacto 
de benefícios assistenciais, caso do auxílio emergencial 
reduzido” (Gecom/CNC).


