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app. A otimização foi possível após a marca apostar no novo conceito 
logístico de dark stores, lojas fechadas ao público que funcionam como 
pontos de distribuição para atender exclusivamente os canais digitais. 
A primeira operação foi inaugurada em São Paulo e o plano é expandir o 
modelo com novos espaços em Minas, Rio e Bahia dando tração, princi-
palmente, às entregas feitas em um dia. Elas devem representar 30% dos 
pedidos até fim de 2022. As dark stores são responsáveis pela separação 
e entrega dos produtos comprados nos canais digitais. Instaladas pró-
ximas a centros urbanos, atendem regiões especificas justamente para 
encurtar a distância entre o produto do varejista e o consumidor final

E - Energia Solar
Como parte de sua estratégia de fomentar investimentos verdes no 
setor financeiro, a International Finance Corporation (IFC) se uniu ao 
Santander Brasil para apoiar seu programa de financiamento de energias 
renováveis. A linha de crédito é destinada ao financiamento para aquisição 
de painéis solares por pequenas e médias empresas e também por pessoas 
físicas, e o investimento é de R$ 780 milhões. Há uma oportunidade em 
estimular o uso desta linha específica pelo pequeno e médio empresário 
e pelas pessoas físicas. O impacto se dará tanto no benefício econômico, 
já que o financiamento é estruturado de forma a se pagar, quanto pela 
tendência irreversível de busca por energia limpa, mitigando o impacto 
no meio ambiente. Mais informações: (www.ifc.org).

F - Comércio Exterior
O Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), responsável 
pelas atividades de registro, acompanhamento e controle das operações 
de importação e exportação de todo o país, foi aperfeiçoado. A principal 
novidade é a permissão para empresas que não possuem certificação 
no Programa Operador Econômico Autorizado realizarem importações 
amparadas pelos benefícios do Novo Processo de Importação. O obje-
tivo é desburocratizar as exportações e importações e permitir maior 
agilidade e economia aos operadores do comércio exterior. A estimativa 
é que a nova cobertura alcance 30% do valor total das importações com 
a evolução dos processos, permitindo que, além dos operadores do co-
mércio exterior, a sociedade brasileira, como um todo, seja beneficiada  
(https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/).

G - Capacidade Produtiva
A Sumitomo Rubber do Brasil anuncia mais um investimento robusto 
para ampliação da capacidade produtiva de sua fábrica no país, loca-

A - Tempo e Clima
O climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e 
clima que possui câmeras HD em 21 estados e em mais de 160 cidades 
distribuídas por todo o Brasil. A ideia nasceu em 2014, quando seu 
idealizador decidiu fazer uma viagem de última hora, mas precisou sa-
ber com exatidão como estava o tempo em seu destino. A partir desta 
necessidade, decidiu desenvolver uma solução para quem deseja ver ao 
vivo como está o tempo em suas cidades de interesse. Há cinco anos no 
mercado, o (www.climaaovivo.com.br) transmite gratuitamente imagens 
das condições do tempo nas diversas cidades em que possui câmeras.

B - Temporada de Cruzeiros
Nos próximos meses, navios de diferentes armadoras chegarão aos portos 
da América do Sul para a temporada de cruzeiros 2021/2022. A previsão 
é de que as viagens sigam protocolos de segurança especiais aplicados 
em outras partes do mundo. A agência Líder Lazer já começou a vender 
pacotes para quem aproveitar alguns dias em alto-mar. O que não faltam 
são opções de itinerários programados para os mais diversos estilos de 
passageiros. Os roteiros musicais, por exemplo, figuram entre os favoritos. 
As opções vão desde o Navio da Xuxa, que celebrará o aniversário da 
Rainha dos Baixinhos entre 25 e 28 de março de 2022, até o cruzeiro da 
dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que receberá shows de estrelas como 
Bruno & Marrone, César Menotti & Fabiano e Fernando & Sorocaba – am-
bos a bordo do navio MSC Preziosa. Saiba mais: (www.liderlazer.com.br).

C - Vendas nos Marketplaces
No dia 4 de agosto, quarta-feira, das 9h às 18h, os maiores líderes do 
e-commerce do Brasil, se reunirão em evento, online e totalmente 
gratuito. Nele, os grandes nomes do e-commerce vão falar um pouco 
mais sobre suas experiências para vender mais nos marketplaces na 
Black Friday. Empresas como Magalu, Mercado Livre e Tivit estão no 
evento. Palestrantes confirmados: Helenice Moura, Acelera E-commerce; 
Luana Ribeiro, DevApi; André Santos, Mercado Livre; Ricardo Santana, 
Mercado Seller; Fernando Guimaraes, Stone Age; Alicio Maffra, Leo 
Cosméticos; Mariana Castriota, Magalu, entre outros. Inscreva-se em: 
(https://materiais.devapi.com.br/black-friday-o-segredo-para-vender
-mais-nos-marketplaces#rd-column-jsdbj8lz). 

D - Dark Store
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do país, registrou 
redução de 30% no prazo de entrega das compras realizadas via site e 

lizada na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná. Depois do R$ 1,6 
bilhão já investido anteriormente, agora serão mais R$ 1,06 bilhão de 
investimento nas linhas de produção de pneus para veículos de passeio 
e de carga no país. A previsão é mais do que dobrar a capacidade de 
produção de pneus para veículos de carga, para mais de 2.2 mil pneus 
por dia até 2025. Já a meta para a produção de pneus para veículos de 
passeio é aumentar em 28% a capacidade de produção até 2024, ou seja, 
chegar a 23 mil pneus por dia. Objetiva trabalhar na consolidação das 
marcas Dunlop, Falken e Sumitomo, reforçando nosso compromisso com 
o mercado brasileiro de fornecer o melhor em qualidade e tecnologia

H - Centro de Inovação 
A Huawei acaba de inaugurar o Ecosystem Innovation Technology Center, 
primeiro Centro de Inovação para experimentação de 5G e Inteligência 
Artificial de São Paulo. Foi idealizado para oferecer um ambiente de 
inovação e integração para todo o ecossistema, que envolve não só as 
operadoras, como outros parceiros da indústria de TI. Está aberto a 
todos os interessados em desenvolver, em conjunto, novas aplicações e 
provas de conceito em condições reais de uma rede 5G ponta a ponta. 
Nele, os parceiros da Huawei poderão se preparar para desafios futuros 
por meio de soluções de tecnologias avançadas com o uso integrado de 
5G, Cloud Computing e Inteligência Artificial, que permitirão visualizar 
em tempo real o impacto da adoção de novas aplicações e serviços em 
seus negócios. Saiba mais: (https://www.huawei.com).

I - Melhor Perfume
Com fragrância criada pela Takasago (com operação em 27 países, in-
cluindo o Brasil), o perfume Narciso Eau De Parfum Ambrée conquistou 
a cobiçadíssima categoria “Melhor Perfume Feminino do Ano”, da Acca-
demia del Profumo, em Milão. Com assinatura do perfumista Aurelien 
Guichard, a criação tem como diferencial recriar o brilho sensual da 
pele aquecida pelo Sol, sendo destaque em um dos prêmios mais alme-
jados do ramo no mundo. Os vencedores das nove categorias da edição 
2021 foram selecionados por meio de votação de consumidores em um 
hotsite especial da Accademia, acessado com um QR code espalhado 
por perfumarias italianas. Ao todo, foram 142 mil votos (https://www.
takasago.com/). 

J - Vida e Saúde
A Dimensions Sciences, ONG com sede nos Estados Unidos, oferece pelo 
programa DS Bridges cinco a dez bolsas de estudo e orientação para 
cientistas que realizam pesquisas com aplicações práticas nas áreas de 
Ciências da Vida e Saúde e trabalham sem remuneração monetária no 
Brasil, nos Estados Unidos ou outros países. A organização oferece um 
programa de transição de carreira, permitindo que cientistas continuem 
se dedicando à pesquisa enquanto procuram emprego ou bolsas de es-
tudo de longo prazo em agências estaduais, federais ou internacionais. 
Os candidatos devem ter o mestrado completo compatível com a área 
de atuação e desenvolver atividades científicas nas áreas das Ciências 
Biológicas e da Saúde. Mais informações: (https://ds-bridges.org/).

Quais são os passos para 
uma franquia de sucesso?

Uma franquia pode 
ser um modelo de 
negócios rentável, 
com possibilidade de 
expansão e outras 
inúmeras vantagens

Mas que para ad-
ministrar é pre-
ciso ter bastante 

paciência, organização e 
um bom entendimento do 
mercado para investir e 
se atentar para que boas 
oportunidades não sejam 
perdidas, e as ruins sejam 
dispensadas com sabe-
doria. 

A jornada empreende-
dora no Brasil não é fácil, 
pois somos um país buro-
crático quando se trata da 
abertura de uma empresa 
e os impostos para manter 
um negócio funcionando 
também são altos. Apesar 
disso, as franquias conse-
guem manter-se firmes em 
meio a outros exemplos 
de negócios. De acordo 
com Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), 
apenas cinco entre 100 
novas franquias abertas 
encerram as atividades 
até o segundo ano de 
operação. 

Para que uma franquia 
fique dentro do grupo das 
outras 95 que permanecem 
abertas, aconselho seguir 
alguns passos fundamen-
tais para a estabilidade 
e progresso da empresa. 
Um dos principais é não 
ter medo de se arriscar. 
Entendo que correr riscos 
acarreta em uma série de 
receios e não é um mo-
vimento fácil de se fazer, 
entretanto o setor de fran-
quias está em constante 
inovação, novos negócios 
estão sendo criados todos 
os dias e quem não se 
arriscar pode ficar ultra-
passado. 

Investir em ideias dife-
rentes também é um bom 
caminho. Ainda segundo 
a ABF, os maiores setores 
de franquias no Brasil 
são os de idiomas, casa e 
construção, saúde, beleza 

e bem estar, serviços gerais 
e alimentação. Olhando 
essa lista há duas opções a 
serem escolhidas: investir 
em um modelo consolida-
do ou tomar o caminho 
contrário e observar quais 
tipos de negócios franque-
ados estão em falta no mer-
cado para criar uma nova 
franquia com um segmento 
mais ousado e inovador. 

Escolher a dedo seus 
parceiros, funcionários e 
fornecedores também é 
de extrema importância, 
pois é preciso ter ao seu 
lado pessoas de confiança 
e comprometidas com seu 
negócio. O mesmo funcio-
na para os franqueados. É 
necessário ter cuidado ao 
selecionar as pessoas que 
vão representar o nome da 
sua franquia para outros 
públicos. Sempre invista 
em bons treinamentos 
para manter todos os fran-
queados inteirados sobre 
a empresa e os negócios 
atuais. 

Por último, mas não 
menos importante, fique 
constantemente atuali-
zado sobre todo o setor 
de franquias, não apenas 
sobre assuntos que corres-
pondem a sua área. Acom-
panhe feiras de franquias, 
leia pesquisas e notícias 
sobre o setor e saiba con-
versar sobre a área que 
você atua. 

Todos os passos corretos 
para ter uma franquia de 
sucesso na verdade são 
uma incógnita, pois sa-
bemos que o caminho do 
empreendedorismo pode 
conter espinhos e pedras. 
Os conselhos que listei 
acima são alguns precei-
tos que podem ajudar a 
começar no rumo certo, 
mas o verdadeiro suces-
so é uma trilha cheia de 
curvas, e você pode errar 
bastante até chegar lá. Só 
não desista de tentar até 
alcançar o que você almeja 
para sua vida. 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

Renato Alves (*)
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A MP prevê a trans-
ferência de compe-
tência e órgãos do 

Ministério da Economia para 
o novo ministério. Prevê 
também a “possibilidade de 
transformação de cargos 
em comissão e funções de 
confiança” para a nova pasta.

Em nota, a Secretaria-
Geral da Presidência da 
República explica que a 
MP 1.058 prevê regras de 
transição e informa que ca-
berá à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional dar apoio 
jurídico para a atualização de 
estruturas, enquanto feitas 
via decreto, bem como para 

As atribuições da nova pasta estavam a cargo do 
Ministério da Economia.

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI), medi-
do no país pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) , 
cresceu 0,8 ponto de ju-
nho para julho e atingiu 
108,4 pontos, em uma 
escala de zero a 200. Essa 
foi a terceira alta conse-
cutiva do indicador, que 
atingiu o maior valor 
desde janeiro deste ano 
(111,3 pontos). A alta foi 
puxada principalmente 
pelo Índice de Expecta-
tivas, que mede a con-
fiança do empresariado 
da indústria brasileira em 
relação ao futuro e que 
subiu 0,9 ponto. 

Com essa, que foi a ter-
ceira alta consecutiva, o 
indicador chegou a 104,9 
pontos. O Índice da Situ-
ação Atual, que apura a 
percepção do empresa-
riado sobre o presente, 
subiu 0,5 ponto e chegou 

Com essa, que foi a terceira alta consecutiva, o indicador 
chegou a 104,9 pontos.

Inflação nas 
fábricas subiu 
para 1,31%

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de 
produtos industrializados 
na saída das fábricas brasi-
leiras, registrou inflação de 
1,31% em junho. A taxa é 
maior que a de maio último 
(0,99%) e de junho de 2020 
(0,60%), de acordo com 
dados divulgados ontem 
(28), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE. Com o resultado, 
o IPP, que começou a ser 
calculado em 2014, atingiu 
inflação recorde no primeiro 
semestre (19,11%) e em 12 
meses, 36,81%.

Os principais respon-
sáveis pela inflação em 
junho foram as indústrias 
extrativas (8,71%), outros 
produtos químicos (2,16%), 
produtos de metal (2,80%) 
e máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos (2,60%). 18 
das 24 atividades industriais 
pesquisadas tiveram alta de 
preços. 

Grande parte dessa varia-
ção de 1,31% se explica pelo 
que ocorreu com os preços 
das indústrias extrativas. 
Os preços do setor subiram, 
em média, 8,71%, por causa 
da variação dos preços em 
dólar no mercado interna-
cional, apesar da apreciação 
do real no período (ABr).
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MP que cria Ministério do 
Trabalho é publicada no DOU
Foi publicada no Diário Oficial da União de ontem (28) a medida provisória (MP) que cria o Ministério 
do Trabalho e da Previdência

diretrizes que visam gera-
ção de emprego e renda e 
de apoio ao trabalhador, 
além das relativas a política 
e diretrizes para a moder-
nização das relações de 
trabalho e de fiscalização 
do trabalho.

“O novo ministério tam-
bém contempla os conselhos 
relacionados a Trabalho, 
Previdência e Previdência 
Complementar”, acrescenta, 
na nota, a secretaria da Pre-
sidência. A criação do novo 
ministério está sendo feita 
por meio de alterações na 
Lei nº 13.844, de 18 de junho 
de 2019 (ABr).

a transição de servidores.
O novo ministério será 

composto pelas áreas de 
previdência, política e de 

Confiança da indústria atinge 
maior patamar desde janeiro

a 111,8 pontos. Apesar 
da alta do ICI, houve uma 
desaceleração em relação 
ao crescimento de junho 
(3,4 pontos). 

“As empresas ainda 
enfrentam um cenário 
de escassez de insumos, 
possibilidade de raciona-
mento energético e alta 
incerteza econômica, 
fatores que tendem a 

limitar uma alta mais 
expressiva da confiança 
nos próximos meses”, 
disse a economista da 
FGV, Claudia Perdigão. 
O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada 
subiu 0,7 ponto percen-
tual, indo para 80,1%, 
maior valor desde no-
vembro de 2014 (80,3%) 
(ABr).


