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São Paulo, sexta-feira, 27 de agosto de 2021Economia 3

anuncia o início das inscrições para a 24ª edição do Programa Em-
preendedor do Ano Brasil. A iniciativa busca reconhecer o legado e o 
esforço de líderes empresariais que buscam contribuir para transformar 
o mundo dos negócios e gerar impactos positivos na sociedade. O prêmio 
é dividido em cinco categorias: Categoria Master, Categoria Emerging, 
Categoria Impacto Socioambiental, Categoria Family Enterprise e Ca-
tegoria Executivo Empreendedor. Inscrições e mais informações, pelo 
site (ey.com.br/eoybrasil).

E - Congresso do Quadril 
Entre os dias 7 e 10 de setembro, a Sociedade Brasileira do Qua-
dril promove o XIX Congresso Brasileiro do Quadril. Focado em 
palestras sobre o tema e apresentações de trabalhos, será 100% 
online. O congresso se inicia no dia 7 com a Programação Científica 
Preliminar que selecionará, por meio de um exame teórico e um 
teórico-prático, médicos que desejam ter o Título de Associado 
Aspirante da SBQ. Já dos dias 8 a 10, o evento será comandada 
por congressistas internacionais, como J. Timperley, cirurgião 
ortopedista e professor da Universidade de Exeter do Reino Unido 
e John Charity, especialista em trauma e ortopedia da Exeter Hip 
Unit e do Centro de Ortopedia Princesa Elizabeth, do Reino Unido. 
Inscrições podem ser realizadas no site: (cbq2021.com.br). Para 
mais informações: (www.sbquadril.org.br).

F - Feira do Empreendedor 
Entre os dias 23 e 27 de outubro, das 10h às 20h, em uma plataforma 
100% digital, acontece a Feira do Empreendedor Digital 2021, do Se-
brae, que está recebendo inscrições dos que desejam ser expositores 
e patrocinadores. Podem ser expositores por R$ 490 (9X no cartão de 
crédito) MEIs, micro e pequenas empresas, que estarão em uma vitrine 
para milhares de visitantes de todo o país em busca de uma oportuni-
dade de negócio ou de melhorar a gestão da sua empresa. Empresas de 
médio e grande porte contam com planos especiais de patrocínio. Será 
realizada na plataforma de realidade virtual Sebrae Experience, que 
permite uma navegação em ambiente 3D. Outras informações: (https://
www.feiradoempreendedor21.com.br/). 

G - Passagens Aéreas 
A Italia Trasporto Aereo (ITA), sucessora da companhia aérea Alitalia, 
está iniciando a venda de passagens com voos programados a partir de 

A - Recorde no Poupatempo
A retomada dos atendimentos trouxe uma nova realidade ao Poupatempo, 
a digitalização dos serviços. Foram mais de 20 milhões de atendimentos 
online de agosto de 2020 a julho deste ano pelo canal digital (www.
poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens –, de um 
total de 26 milhões realizados.   Somente nos sete primeiros meses de 
2021, o Poupatempo registrou 19,7 milhões de atendimentos em todas 
as unidades do programa. No comparativo, os serviços digitais lideram 
a procura, com 16,1 milhões (82%) de solicitações pelos canais eletrô-
nicos, contra 3,6 milhões (18%) no presencial. A meta é alcançar 180 
opções nas plataformas digitais neste ano e a 240 até o final de 2022. 

B - Árvores na Amazônia
A Gocase se juntou à ONG internacional One Tree Planted para contribuir 
com a manutenção das florestas. A iniciativa faz parte do lançamento 
do case reciclado da marca, que objetiva minimizar o impacto ambiental 
na produção. A cada case reciclado vendido, uma árvore será plantada 
na Amazônia. As árvores serão catalogadas e será possível saber onde 
se localizam e quais mudas estão sendo plantadas. Para o co-fundador 
da Gocase, Bruno Bastos, a sustentabilidade é uma das principais 
agendas que devem ser pensadas na indústria. “Nossa ideia é começar 
a nos posicionar em relação ao uso de plástico na indústria e começar 
a mudar, melhorar nossos produtos para uma economia mais circular e 
de longa duração”, pontuou. Mais informações: (www.gocase.com.br).

C - Inteligência Emocional
Vem aí o I Congresso Internacional de Inteligência Emocional, ao vivo e onli-
ne, que acontece no dia 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com 
palestrantes nacionais e internacionais, falantes da Língua Portuguesa. Um 
momento especial, pensado nos mínimos detalhes para proporcionar uma 
experiência transformadora para você, sua empresa e gestores. A vida e o 
mercado de trabalho pedem pessoas com capacidade de dar respostas rápidas 
às transformações. E a Inteligência Emocional é fundamental, pois te ajuda 
a tomar decisões mais assertivas seja em família, com amigos e na carreira. 
A experiência dos palestrantes vai te inspirar novos insights, e com certeza 
seus resultados serão melhores. Saiba mais em: (https://congressoie.com.br/).

D - Empreendedor do Ano 
Com o objetivo de apoiar a trajetória de empreendedores brasileiros, 
a EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, 

15 de outubro. A empresa, que inicia sua trajetória com capital público, 
já fez uma oferta para comprar os ativos da Alitalia e participará de um 
leilão para ficar com a marca. Terá uma frota de 52 aviões, que será 
aumentada para 78 em 2022 e 105 até o fim de 2025. O plano industrial 
ainda prevê cerca de 2,8 mil funcionários na ITA, com o objetivo de 
chegar até 5,75 mil em 2025 - a atual Alitalia tem 10,5 mil empregados. 
Terá como hubs os aeroportos de Fiumicino, nos arredores de Roma, 
e Linate, em Milão, que cobrirão inicialmente 45 destinos, incluindo 
Nova York, Boston, Miami, Washington, Los Angeles, Tóquio, São Paulo 
e Buenos Aires.

H - Inovação Aberta 
O BMG figura entre os três melhores colocados do ranking TOP 100 Open 
Corps, um dos mais importantes do ecossistema de empreendedorismo 
e inovação. Divulgado pela 100 Open Startups, plataforma pioneira e 
líder em open innovation na América Latina, a premiação reconhece 
e destaca as corporações que mais praticaram inovação aberta com 
startups no país, no último ano. O vice-presidente do BMG, Eduardo 
Dominicale, destaca a satisfação em participar dessa premiação, pelo 
reconhecimento do papel da instituição nesse ecossistema, em todo o 
Brasil e também no exterior. Em cinco anos, o BMG aportou R$ 85 mi-
lhões nos novos modelos de negócio e investiu em mais de 800 startups 
no Brasil e Estados Unidos.

I - Musicoterapia para Motivar 
Os momentos mais marcantes da vida são pontuados por músicas 
especiais. Por que não usar a música no universo corporativo? O 
objetivo é prevenir o estresse entre os colaboradores que, pós-pan-
demia, sofrem momentos de ansiedade e de angústia por conta das 
novas exigências profissionais. Usando técnicas de improvisação, 
composição, recriação e recepção, a musicoterapia surgiu em 1944, 
nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 1971. Uma das pioneiras na 
técnica no segmento de empresas, é a musicoterapeuta organizacional 
Thereza Guerra. Este recurso trabalha na melhoria do bem-estar, na 
redução da ansiedade, na desinibição e fortalece a colaboração do 
grupo, estimulando a alegria e o bom humor. Saiba mais: (thereza.
guerra@uol.com.br).

J - Transformação na Construção
Nos dias 22 e 23 de setembro, online e com uma experiência 3D inovadora, 
acontece a terceira edição do Construsummit. O evento, promovido pelo 
Sienge, a plataforma especialista em gestão para empresas de constru-
ção, objetiva reunir a cadeia produtiva em torno de um tema capaz de 
mudar o jogo para o setor: a transformação digital. Vai mostrar como 
a transformação digital pode ser imediatamente iniciada por qualquer 
empresa de construção e incorporação interessada em melhorar os 
processos e produtos. Com expectativa de público superior a cinco mil 
participantes, assume o papel de ser o evento expoente de inovações 
e tecnologias para a construção. Outras informações em: (www.cons-
trusummit.com.br). 

Prevenção de perdas para 
além dos estoques: como 

reduzir os prejuízos?

As perdas de estoque 
devem ser avaliadas em 
um contexto amplo e de 
geração efetiva de valor

As perdas de estoque 
no varejo brasileiro 
representaram, em 

2020, cerca de 1,33% do 
faturamento bruto, ou seja, 
aproximadamente R$ 23,26 
bilhões a menos na renta-
bilidade para as empresas, 
de acordo com 4ª Pesquisa 
Abrappe de Perdas no Va-
rejo Brasileiro, realizada em 
parceria com a consultoria 
EY. Esses dados podem ser 
divididos entre quebras 
operacionais e perda des-
conhecida. 

As operacionais repre-
sentam aproximadamente 
30% do total das quebras, 
enquanto os outros 70% 
referem-se a perdas desco-
nhecidas, estratificadas em 
algumas causas hipotéticas, 
já que o resultado decorre 
da diferença de inventário, 
no qual não se tem a preci-
são da causa. 

Porém, há um outro indi-
cador importante que deve 
ser monitorado e tratado 
pelas estruturas de preven-
ção de perdas: as rebaixas 
de preço e descontos em 
caixa, que, em resumo, são 
ferramentas utilizadas pelo 
varejista para gerar maior 
atração e demanda para 
itens por meio da redução 
dos preços. Existem alguns 
motivos que podem dispa-
rar a rebaixa dos preços e, 
dentre eles, está a alta que-
bra operacional de alguns 
produtos pelo descompasso 
entre a oferta e demanda, 
por exemplo. 

Ou seja, produto parado 
estraga, é jogado fora e, 
para evitar, aplica-se des-
conto para forçar a venda. 
Logo, em um ambiente 
pressionado por redução 
de perdas de estoque, pode 
ser que a rebaixa de preço 
seja excessivamente utili-
zada, transferindo a perda 
de margem do custo para 
a receita. Afinal, as perdas 
de estoque sensibilizam o 
custo da mercadoria ven-
dida, enquanto a rebaixa de 

preço sensibiliza a receita. 
No final das contas, ambos 
impactam a margem final. 

Em um projeto de preven-
ção de perdas focado em ge-
ração de valor, a estratégia 
adotada deve ser o ataque 
da perda de forma estendi-
da. Ou seja, a avaliação das 
quebras operacionais e das 
perdas de margem. Com 
esse procedimento, é pos-
sível que haja uma redução 
sustentável nas quebras 
operacionais, sem que haja 
transferência das perdas 
para a margem. 

Esse resultado positivo 
ocorrerá porque o foco 
estará na causa raiz das 
quebras operacionais, que 
são geralmente os pedidos 
em excesso, o envio de itens 
promocionais forçados e 
os itens inadequados para 
o sortimento das lojas. Ao 
conectar as estruturas de 
prevenção de perdas, co-
mercial e reabastecimento 
com indicadores que se 
conversam, há uma junção 
de forças para que o foco 
passe a ser a rentabilidade 
da organização e não só 
a redução das perdas de 
estoque. 

Diante desse cenário, o 
projeto de prevenção de 
perdas poderá configurar 
um dos maiores alavan-
cadores de resultado do 
varejista, que sairá do pre-
juízo ao lucro em um ano. 
Logo, as perdas de estoque 
devem ser avaliadas em 
um contexto amplo e de 
geração efetiva de valor 
para a organização, refletida 
principalmente em aumento 
da rentabilidade. 

A prevenção, neste cená-
rio, é uma poderosa aliada 
na transformação organi-
zacional de empresas que 
buscam mais eficiência e 
valor, pois os resultados 
são rápidos e grande parte 
das ações dependem de 
esforços e ajustes internos 
da cadeia de abastecimento 
e das ações de vendas. 

(*) - É diretor de Business 
Performance & Innovation da ICTS 

Protiviti,  especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Rodrigo Castro (*)

Levantamento elabora-
do pelo Sebrae, com 
base em dados da 

Receita, revela que foram 
criadas, apenas nos seis 
primeiros meses desse ano, 
2,1 milhões de pequenos 
negócios. O número é 35% 
superior ao registrado mes-
mo período do ano passado 
e praticamente o dobro 
empresas criadas em 2015.

Para o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, o 
crescimento do número de 
empresas nesse primeiro 
semestre confirma que o 
empreendedorismo tem sido 
visto como uma alternativa 
de renda, tanto para os 
que perderam os empregos 
quanto para quem, apesar 
das situações adversas, re-
solveu tirar do papel o sonho 
de empreender. 

“O Sebrae tem trabalhado 
cada vez mais para dar vi-
sibilidade e apoiar milhões 

O empreendedorismo tem sido visto como uma alternativa de 
renda para os que perderam os empregos.

Aumentou a 
confiança na 
construção

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), subiu 0,6 ponto 
na passagem de julho para 
agosto. Essa foi a quarta alta 
consecutiva do indicador, 
que atingiu 96,3 pontos, em 
uma escala de zero a 200 
pontos, mesmo patamar de 
março de 2014. Essa alta 
foi puxada pelo Índice de 
Situação Atual (ISA-CST), 
que mede a confiança no 
presente e que avançou 
2,5 pontos, atingindo 91,9 
pontos, maior nível desde 
dezembro de 2020 (92,4 
pontos).

O Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no 
futuro, recuou 1,3 ponto e 
atingiu 100,9 pontos, após 
três altas consecutivas. “Vale 
notar que a percepção pre-
dominante voltou a ser de 
que o cenário atual é melhor 
que o de antes da pandemia, 
corroborando as projeções 
de retomada do setor”, afir-
ma a pesquisadora da FGV 
Ana Maria Castelo (ABr).

Pesquisa divulgada ontem 
(26) pelo IBGE, revela que 
havia no Brasil, naquele ano, 
17,3 milhões de pessoas de 2 
anos ou mais de idade com 
deficiência em pelo menos 
uma de suas funções. O nú-
mero correspondia a 8,4% da 
população nessa faixa etária. 
Do total de pessoas com defi-
ciência, 14,4 milhões residiam 
em domicílios urbanos e 2,9 
milhões na área rural; 10,5 
milhões eram mulheres e 6,7 
milhões, homens; 7,8 milhões 
eram pardas (8,5%), 7,1 
milhões, brancas (8%), e 2,1 
milhões, pretas (9,7%).

Por região, o maior per-
centual de pessoas com 
deficiência foi encontrado no 
Nordeste (9,9%), seguido do 
Sudeste (8,1%), Sul (8%), 
Norte (7,7%) e Centro-Oes-
te (7,1%). Todos os estados 
da Região Nordeste tiveram 
percentuais acima da média 
nacional, com destaque para 
Sergipe (12,3%). A pesquisa 
mostra também que 24,8%, 
ou o equivalente a 8,5 milhões 
de pessoas com deficiência, 
estavam no grupo etário de 
60 anos ou mais.

Abertura de empresas bateu 
recorde no primeiro semestre

Mesmo com a pandemia, a abertura de empresas no primeiro semestre de 2021 foi a maior se 
comparada com os mesmos períodos de 2015 para cá
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as microempresas. Apesar 
delas não serem a maioria, 
o número passou de 267,1 
mil para 390,4 mil, um in-
cremento de 46%.

Já entre os microempre-
endedores individuais, que 
correspondem a 68% dos 
18,4 milhões de peque-
nos negócios brasileiros, o 
aumento foi de 33%, pas-
sando de 1,5 milhão para 
2,1 milhões de negócios 
formalizados no período 
referido.  Entre as empresas 
de pequeno porte houve um 
aumento de cerca de 26%. 
No primeiro semestre de 
2020 haviam sido abertas 
67,2 mil e no primeiro se-
mestre desse ano foram 84,6 
mil, resultado menor apenas 
que o verificado no mesmo 
período de 2016, quando 
foram formalizadas 88,8 
milhões de empresas desse 
porte (AI/Sebrae).

de brasileiros que estão 
buscando criar seus próprios 
negócios, pois sabemos que 
a saída para a retomada da 
economia e da geração de 
empregos passa – neces-
sariamente - pelas micro e 
pequenas empresas e pelos 
microempreendedores indi-
viduais”, comenta.

“O levantamento tam-

bém constatou que, entre 
o primeiro semestre de 
2021 e o mesmo período do 
ano passado, houve cres-
cimento tanto no número 
de microempreendedores 
individuais (MEI) quanto no 
número de micro e pequenas 
empresas”, observa Melles. 
De acordo com o estudo, o 
maior incremento foi entre 

Pessoas com deficiência 
em 2019 eram 17,3 milhões

Por volta dos 40 anos, ocorre 
aumento significativo no per-
centual de pessoas com defi-
ciência (32,4%), indicando os 
primeiros indícios do processo 
de envelhecimento. A pesquisa 
também constatou que o nível 
de ocupação das pessoas de 14 
anos ou mais com deficiência 
foi de apenas 25,4%, contra 
57% na população em geral, 
atingindo até 60,4% nas pessoas 
sem deficiência em idade para 
trabalhar. 

Segundo o IBGE, 3,4% da 
população declararam ter 
muita dificuldade ou que não 
conseguiam enxergar de modo 
algum, o que correspondia a 6,9 
milhões de brasileiros com defi-

ciência visual. No caso da de-
ficiência auditiva, 2,3 milhões 
de brasileiros com dois anos 
ou mais de idade declararam 
ter muita dificuldade ou não 
ouvir de modo algum. 

O envelhecimento da po-
pulação foi objeto também 
da pesquisa, tendo em vista 
o aumento da expectativa 
de vida, que passou de 74,9 
anos, em 2013, para 76,6 
anos, em 2019. Outra abor-
dagem se referiu ao uso de 
medicamentos. A estimativa 
foi que 75,4% das pessoas de 
60 anos ou mais faziam uso 
regular ou contínuo de algum 
medicamento receitado por 
médico (ABr).
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Cerca de 6,9 milhões 
de brasileiros 
apresentavam 

deficiência visual.


