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O canal de vendas por WhatsApp está ganhando uma relevância 
cada vez maior, tanto para as marcas quanto para os consumidores. 
Isso porque este meio une o melhor de dois mundos: a praticidade das 
vendas online com o atendimento consultivo e personalizado das lojas 
físicas. Apesar da pandemia ter acelerado a adoção dessa estratégia, 
muitos negócios já vinham utilizando o WhatsApp para se comunicar 
com seus clientes, e para os empreendedores que ainda não estão nesse 
canal, é importante observar que atualmente, no Brasil, existem mais 
de 120 milhões de celulares com acesso à internet.   

dicas para quem quer começar a vender pelo 
Whatsapp

De maneira geral, a Economia Circular pode ser definida como 
um conjunto de atividades econômicas que permite que produtos e 
insumos sejam reutilizados ao máximo, aproveitando-os da maneira 
mais eficiente possível, a fim de recuperar e regenerar os materiais em 
todo o seu ciclo de vida, resultando em desenvolvimento econômico e 
benefícios para a sociedade e para o meio ambiente.  

Como a bioinovação se insere no modelo de 
economia Circular

Conciliar a maternidade e o trabalho ainda é um tabu na socie-
dade atual e um desafio na vida das mulheres. Por isso, gostaria de 
levantar algumas reflexões sobre esse tema, aproveitando os meus 
primeiros três meses como mãe e empresária. Vale ressaltar que 
cada uma vivencia a maternidade à sua maneira e tem diferentes 
obstáculos pelo caminho.  

maternidade e trabalho: não existe caminho  
certo ou errado
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negócios em pauta

Base para pousos e decolagens de drones
A Mercedes-Benz Vans lançou a parceria com a Speedbird Aero, pri-

meira empresa certificada a desenvolver e operar sistemas aéreos não 
tripulados para realizar o transporte e entrega de mercadorias. Com a 
transformação de uma Sprinter Furgão Street 314 em centro operacional 
e toda a infraestrutura para realizar pousos e decolagens de drones, a 
Speedbird Aero inicia uma outra etapa da parceria, consolidando esse 
projeto logístico inédito no mercado brasileiro. O furgão de 3,5 toneladas 
de PBT, 3.665 mm de entre eixos e capacidade volumétrica de 10,5 m3 
comporta a central de operações que conta com dois monitores de 30 
polegadas, uma bancada de trabalho, duas poltronas, um frigobar, armá-
rios, entre outros equipamentos necessários para a operação dos drones. 
Além disso, foi instalado o “droneport”, estrutura retrátil de alumínio 
de 2x2m sobre a Sprinter para pouso das aeronaves. Saiba mais em: 
(www.speedbird.aero).    leia a coluna completa na página 3
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Webinar gratuito discute estratégias para  
aumentar resultados no varejo

@Faltando pouco mais de dois meses para a Black Friday 2021, varejistas 
aquecem os motores para as promoções e oportunidades de vendas. 

Consumidores, por outro lado, começam a pesquisar preços e separar o limite 
do cartão de crédito para realizarem desejos de consumo com preços mais 
em conta. Pesquisa realizada pela Méliuz estima que 71% dos brasileiros 
têm intenção de comprar na data e apenas 25% estão indecisos. E apesar 
da importância da data para os resultados do varejo, empreendedores ainda 
cometem o erro de se preparar somente na véspera. Com isso, perdem 
oportunidades e prejudicam a visibilidade do negócio, quando deixam 
de se preocupar com a experiência do consumidor. O evento acontece 
na próxima quarta-feira, dia 22, a partir das 16h (https://www.eventbrite.
com.br/e/webinar-estrategias-para-otimizar-a-operacao-e-fidelizar-clientes-
-tickets-170353421670).    leia a coluna completa na página 2
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teCnologias sustentáveis

ao longo de sua história, uma 
empresa encara de forma 
cotidiana episódios que podem 
fazer o faturamento cair ou subir. 

Quem empreende em um país como 
o Brasil sabe o que é isso. Assim, 

tomar as melhores decisões fará com 
que os reflexos de uma fase ruim se-
jam amenizados ou colocados como 
referência para começar a virar o jogo.

Se essa realidade está presente em 
todo o mundo empresarial, a organi-
zação do setor produtivo que depende 
de uma sucessão familiar para seguir 
em atividade enfrenta um desafio ainda 
maior. Sem um planejamento suces-
sório feito a tempo, para dar prazo de 
adaptação aos herdeiros de pequenas 
ou médias empresas que vão comandar 
a organização, a vida daquele negócio 
poderá ser abreviada em muitos anos. 
  
Transição familiar - Sabe-se que 

uma transição patrimonial de uma 
geração a outra não é algo fácil de re-
solver, pois exige de todos os membros 
recuos e avanços, ponderações e muita 
serenidade. Por outro lado, também 
não precisa ser naturalmente marcada 
por conflitos, capazes de impactar o 
destino da corporação. 

Já testada e aprovada em muitos 
países, inclusive no Brasil, a holding 
familiar surge como uma solução de 
transferência de patrimônio e comando 
para evitar surpresas desagradáveis e 
tem sido uma boa alternativa a herdei-
ros em tempos de pandemia.

O significado prático está associado a 
uma espécie de empresa central, cuja 
missão é o controle dos demais negócios. 

Falta de planejamento pode abreviar 
a vida de pequenas empresas
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Todo o patrimônio é gerenciado e 
administrado sob a forma de sociedade 
integrada por membros da família. Ao se 
tratar de uma holding familiar, o papel 
fundamental permanece semelhante, 
relacionada ao processo de tomada 
de decisões. A empresa-mãe (holding) 
pode ser classificada como “pura”, des-
tinada exclusivamente à administração 
de bens. Já a “mista” continua como 
controladora, mas com capacidade de 
atuar em outros negócios.

É preciso destacar que as regras de 
sucessão familiar dentro da holding de-
vem estar também regidas no contrato 
de seu funcionamento. A centralização 
dos negócios é outro benefício, já que 
as definições coletivas vão se concen-
trar numa única referência, no caso a 
própria sociedade gestora.

De toda a forma, a constituição des-
sas proteções reúne vários benefícios 
envolvendo planejamento financeiro, 
segurança patrimonial e a organização 
de uma sucessão marcada pela previsi-
bilidade. Em se tratando desta última 
questão, o que se busca é a harmonia 
entre os familiares, evitando conflitos 
por disputa de poder – seja na pequena, 
na média ou na grande empresa. 

Planejamento tributário - Na 
questão tributária, uma holding pos-
sibilita a redução da carga tributária. 
Essas organizações, dentro da lei, po-
dem ser criadas por meio da chamada 
elisão fiscal em que o capital social 
do grupo é formado pelos bens das 
pessoas físicas e pelas participações 
societárias. 

A tributação de uma “empresa-mãe” é 
reduzida, gerando assim mais lucros a 
seus participantes. Vale lembrar que a 
distribuição de dividendos das compa-
nhias geridas pela controladora não é 
passível de tributação. A constituição 
de uma sociedade gestora de partici-
pações sociais por si só não é garantia 
de que tudo irá bem. 

O sucesso também deverá estar 
atrelado à gestão de suas finanças 
e qual o nível de comprometimento 
administrativo de cada sócio. O ge-
renciamento orçamentário, portanto, 
é tão estratégico quanto à criação do 
controle de suas subsidiárias, pois um 
está atrelado ao outro.
 

(Morgana Borssuk é advogada, administradora e 
pós-graduada em Direito Empresarial pelo ISAE/

FGV e sócia proprietária do escritório - www.
borssukemarcos.com.br).

universidade  
federal digital 

O MEC planeja criar uma universida-
de federal digital para ampliar o acesso 
dos estudantes à rede pública federal 
de ensino. A iniciativa segue o modelo 
já implementado por outros países. A 
ideia é começar com alguns cursos em 
que todos vão poder ter acesso, pois 
com 400, 500 professores, se pode 
atingir milhões de alunos no país e 
baratear os custos do ensino, segundo 
o ministério (ABr).
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