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Em tempos de crise, economizar é crucial com objetivo de manter 
o apertado orçamento doméstico equilibrado. Para manter as contas 
em dia, muitos consumidores aguardam a tão esperada Black Friday 
como forma de aproveitar as ofertas no varejo e, consequentemente, 
evitar os custos adicionais. Em meio a esse contexto, um estudo re-
alizado pelo Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA) mostra que, na 
edição do evento em 2020, as vendas via e-commerce apresentaram 
um crescimento de 21%, impulsionadas pela pandemia.    

Cinco dicas para fugir das “pegadinhas” da 
Black friday  

Vender para grandes empresas é um grande desafio para startups 
e pequenas empresas que almejam se tornar fornecedor de uma 
grande companhia. Ainda assim, a maioria delas, seja por medo de 
rejeição ou por desconhecer o caminho para iniciar uma negociação, 
dificilmente irá se aproximar das maiores corporações do mundo. 
Na outra ponta, ocorre a falta de reconhecimento das PMES ou o 
fato delas não terem o respaldo de uma estrutura tradicional.    

quatro dicas simples para ajudar uma startup a 
vender para grandes empresas

Imagine a forma como você consumia produtos e serviços antes da 
pandemia. Agora, imagine como você consome os mesmos produtos 
atualmente. Hoje, o seu consumo está muito voltado a plataformas e 
ferramentas digitais, certo? Assim como os consumidores, organiza-
ções também tiveram de se adaptar às mudanças, sobretudo a área 
de Logística. A coordenadora do curso de Logística da Faculdade 
Anhanguera, Danieli Hernandes, aponta quais tendências devem ser 
mantidas ou aperfeiçoadas pelas empresas no “novo normal”:  

Logística: especialista aponta tendências para 
o pós-pandemia

Duncan_Andison_CANVA

negócios em pauta

Modernidade, refinamento e capacidade  
incomparável
A Land Rover apresentou a nova geração do SUV Range 

Rover, modelo emblemático da marca, misturando estética 
fluída, sofisticação tecnológica e novos padrões de conectivi-
dade. Referência há 50 anos no mundo todo, o novo SUV de 
luxo esbanja modernidade, com atributos de estilo minimalista 
aliados a uma performance invejável e novas motorizações que 
conferem ao modelo uma capacidade imparável. Chegará ao 
Brasil em 2022 inicialmente com a versão especial First Edition, 
baseada na edição Autobiography e com uma especificação 
única, com pintura SV Bespoke e acabamento Sunset Gold Satin 
além de outras opções de cores externas. Estará disponível 
com duas novas opções de motorização completamente novas, 
que garantem uma performance nunca vista em um SUV. No 
Brasil o veículo contará com o potente powertrain P530 Twin 
Turbo V8 a gasolina e a opção D350 Ingenium seis cilindros 
em linha a diesel. 

Foto: media.landrover.com/reprodução
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evento de contabilidade e tecnologia

@O diretor-executivo da Singularity University, Salim Ismail, 
é uma das principais atrações da Conta Azul Con, maior 

evento de contabilidade e tecnologia da América Latina. Em 
2021, o evento que chega à terceira edição e será realizado 
online entre os dias 8 e 11 de novembro, terá ainda como atra-
ção internacional Nayo Carter-Gray, fundadora da consultoria 
americana 1st Step Accounting LLC, além de outros grandes 
nomes nacionais como Luiza Trajano, presidente do Conselho 
de Administração do Magazine Luiza e Geraldo Rufino, fun-
dador da JR Diesel, de maneira gratuita a todos os inscritos. 
Compra do ingresso: https://contaazul.com/con    Leia a 
coluna completa na página 2

Cinco requisitos básicos para tirar 
empresas do anonimato

transação instantânea

adesão ao sisu 2022
O MEC divulgou o edital de adesão 

das instituições públicas de educa-
ção superior ao primeiro processo 
seletivo de 2022 do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). O prazo é 
de 8 a 12 de novembro e a adesão 
deve ser feita em (https://sisugestao. 
mec.gov.br/sistema de gestão do Sisu). 
As vagas são abertas semestralmente e, 
para participar, é preciso ter garantido 
um bom desempenho nas provas do 
Enem e não ter zerado a redação.

estudo realizado pelo global 
entrepreneurship monitor aponta 
que o Brasil caiu do 4º lugar em 
taxa total de empreendedorismo no 
mundo para o 7º lugar. 

mas o que chama atenção é que - mesmo 
em meio a uma pandemia que abalou 

os alicerces da economia mundial - a taxa 
de brasileiros que declararam pretender 
abrir um negócio próprio nos próximos três 
anos saltou de 30% em 2019 para 53% no 
ano seguinte. 

Além de criativo, o brasileiro é empreen-
dedor por natureza e talvez por necessidade. 
Porém, de nada adianta ter um bom produto 
ou oferecer um ótimo serviço se as pessoas 
desconhecem quem está por trás de todo 
esse empreendimento e, principalmente, 
ignoram sua existência. “Mais do que um 
logotipo, a marca hoje evoca uma percepção 
que vai além do que é objetivo”, diz a jorna-
lista Heloísa Paiva - fundadora da agência 
de comunicação Press Página. 

“O que conta, afinal, é o que os clientes 
pensam sobre determinado produto ou ser-
viço, como se dá o atendimento ao cliente, 
como se gerencia problemas, quais são as 
reações ao que se posta nas mídias sociais e 
ainda como a imprensa se relaciona com os 
valores tangíveis e intangíveis da empresa”. 
Na opinião da empresária, tudo o que o 
empreendedor faz ou manifesta compõe a 
sua marca. Por isso é tão importante - ainda 
mais nos dias de hoje - não deixar escapar 
nenhum detalhe sobre a marca que se está 
criando. 

“É importante focar nos efeitos de cada 
passo que se dá, seja uma peça de publici-
dade, seja a formação de uma equipe ou até 
mesmo os valores defendidos pelas pessoas 
que representam a marca. Todo esse con-
junto conta - e muito mais”. 

Heloísa aponta cinco requisitos básicos 
para tirar uma empresa do anonimato e 

começar a desfrutar de uma boa imagem 
institucional: 

•  Ser diferente - Não é fácil preten-
der ser original quando quase tudo já 
foi inventado há muito tempo. Mas, 
se o empreendedor for buscar suas 
reais motivações lá no fundo de seus 
pensamentos, encontrará algo muito 
importante para compartilhar com seus 
clientes e todos que de alguma forma se 
relacionam com sua marca. Por isso, é 
fundamental que ele se questione com 
frequência porque as pessoas deveriam 
comprar seus produtos ou contratar 
seus serviços e não os da concorrência. 
O que diferencia uma marca das demais 
deve ser divulgado, deve estar acessível 
a todos. 

 
•  Ser consistente -  Uma vez que a 

empresa determina a imagem que 
quer transmitir a todos com quem se 
relaciona, essa imagem deve ser consis-
tente. Ou seja, se é para ser divertida, 
que seja assim em todos os canais de 
comunicação. Se é para ser formal, não 
pode vacilar aqui ou ali. É importante 
manter o mesmo estilo em todos os tipos 
de mídias e interações, porque se trata 
da imagem e da reputação que se está 
construindo. Para criar familiaridade e 
confiança, é fundamental agir sempre da 
mesma forma em todas as plataformas 
e cuidar para que ninguém da equipe 
que representa a marca destoe.

 
• Mostrar seu valor - Se a empresa 
realmente aposta em preços baixos, 
ou na alta qualidade de suas matérias-

-primas, ou ainda em algo totalmente 
diferente - como um excelente atendi-
mento ao cliente, uma causa nobre que 
abraça, ou uma apresentação marcante 
e irreverente - é importante fazer com 
que o mercado conheça o que faz ela 
se destacar e se fazer sempre presen-
te, para que seu cliente simplesmente 
não se esqueça da marca e do que ela 
representa.

 
•  Cuidar da apresentação - Um bom 

nome e um logotipo à altura das expec-
tativas mais otimistas contribuem muito 
para tornar uma marca forte. Portanto, 
é importante que o empresário se certi-
fique de contratar uma empresa capaz 
de compreender bem seu universo e 
suas expectativas, que estude a fundo 
seu público-alvo e contribua para que 
a marca seja claramente reconhecida. 
Não se pode esquecer do guarda-roupa 
básico formado por cartões de visita, 
site, papel timbrado, embalagens ou 
folders, enfim, tudo o que representa 
uma aparência bem-cuidada.

 
•  Interagir com o cliente. A marca 

interage com o cliente desde as informa-
ções que transmite sobre seus produtos 
ou serviços, quer seja em embalagens, 
quer seja num site, catálogo ou folheto. 
Fazendo uso correto das mídias sociais, 
uma marca também se aproxima de seus 
clientes e tem muito a lucrar com essa 
experiência se estiver aberta a críticas 
e sugestões. 

Outra forma muito importante de inte-
ragir com o cliente é através da imprensa. 
Quando o cliente lê alguma coisa interes-
sante sobre determinada marca, surge uma 
ponte alicerçada na reputação, na imagem 
que aquela matéria traz. Por fim, até mes-
mo como se dá a participação em eventos 
e o modo com que se cuida da interação 
com o cliente pode determinar a vida ou 
a morte de um negócio. - Fontes e mais 
informações: (www.gemconsortium.org) 
e (www.presspagina.com.br).
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Coluna do Heródoto

A decisão é 
unânime. A estátua 
deve ser retirada 
imediatamente da 
sala de reuniões. 

A câmara municipal 
da maior cidade do 
país decide que não 

se pode homenagear um 
escravocrata. É verdade que 
a escravidão negra existe na 
maior parte das colônias do 
continente. Portugueses, 
brasileiros, holandeses, 
russos, alemães, holandeses 
ganham rios de dinheiro 
com o tráfico de negros 
africanos no Atlântico. 

O desenvolvimento da 
monocultura nos latifúndios 
exige  grande quantidade 
de mão de obra e prender e 
escravizar os indígenas não 
é suficiente. Além disso há 
a oposição da Companhia 
de Jesus, que lembra que 
recentemente o papa conce-
deu alma ao índio. Resta aos 
traficantes rondar as costas 
do continente africano e ne-
gociar com os chefes locais 
a obtenção de escravos. 

Tribos mais fortes inva-
dem o interior africano, 
prendem homens, mulhe-
res e crianças e vendem 
tudo no litoral. O escambo 
se processa com a troca 
de produtos que chegam 
das colônias como rum, 
cachaça, fumo de corda e 
utensílios de metal.

A mão de obra escrava se 
adequa ao desenvolvimento 
do capitalismo mercantil. O 
escravo é uma mercadoria e 
pode ser vendido, compra-
do, trocado ou simplesmen-
te apresado. 

O volume maior é de ne-
gros, porém há expedições 
que prendem outras etnias. 
Geralmente estas são co-
mercializadas no mundo is-
lâmico, sobretudo  no Orien-
te Médio. Os povos mais 
próximos do Atlântico são 
embarcados principalmente 
para as colônias de Portugal, 
Espanha, Inglaterra, França 
e Holanda. Durante alguns 
séculos o escravo negro é a 
mão e pé dos senhores de 
terras na América. 

Em algumas colônias 
a miscigenação com  os 
brancos é maior e o mulato 
ganha um status diferente. 
Contudo a violência é o 
denominador de todas as 

colônias europeias. Ela co-
meça no embarque das pes-
soas nos navios da morte, 
ou tumbeiros, e só termina 
com a chegada ao local de 
trabalho onde permanece 
sob vigilância, castigos vio-
lentos, separação da família 
e outras atrocidades. 

O que caracteriza a escra-
vidão não é a cor da pele, 
mas a maneira que uma 
pessoa é inserida no sis-
tema capitalista da época. 
Escravos existem desde a 
antiguidade e até mesmo 
em civilizações admiradas 
como grega, romana, persa, 
árabe, chinesa, etc. 

Um proprietário de ter-
ras que tem 600 escravos, 
uma amante negra, mãe 
de seus seis filhos, não 
pode ser homenageado. 
Ele é um escravocrata. Sua 
estátua deve ser removida 
imediatamente, decidem 
os conselheiros. Por una-
nimidade não se leva em 
conta que o homenageado 
desafiou o rei. 

Nem que tenha partici-
pado da conspiração que 
decidiu separar as colônias 
e trilhar um novo caminho. 
Ele redige a declaração de 
independência, o docu-
mento mais importante da 
nação. Thomas Jefferson 
é um dos pais fundadores 
da República dos Estados 
Unidos, que no futuro será 
a maior democracia do 
planeta. 

O seu passado o condena, 
por isso não pode ser home-
nageado decide a câmara 
municipal. Se os congres-
sistas quiserem manter a 
sua estátua na rotunda do 
Capitólio, isto é um proble-
ma de quem dirige a capital 
do país. A retirada segue 
um movimento de excluir 
de praças públicas estátuas 
de líderes dos Confedera-
dos, os sulistas favoráveis 
à escravidão e que lutaram 
uma sangrenta guerra civil. 

A estátua de Jefferson 
vai para um museu de uma 
sociedade de história, de-
pois de mais de cem anos  
na câmara municipal nova-
-yorkina. E a estátua do 
primeiro presidente e líder 
da guerra de libertação ame-
ricana, George Washington, 
vai ter o mesmo destino?

(*) - Jornalista do R7, Record News e 
Nova Brasil fm, é Professor.  

Palestras e Midia Training  
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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de tecnologia (product designer, product manager, desenvolvedor back-
-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile, analista de teste, 
desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, analista de banco de 
dados DBA, site reliability engineering, DevOps), marketing, comunicação, 
liderança comercial, customer experience, entre outros. Os interessados 
às vagas em todo o Brasil precisam apenas acessar o site da JUSTA e pre-
encher seus dados, para começar o processo seletivo. Links: - Comercial: 
https://justa.com.vc/tropajusta/; - Tecnologia: https://justa.com.vc/tech/; - 
MKT, Comunicação, Finanças:https://justa.com.vc/carreiras/; - Operações 
(costumer experience, logística): https://justa.com.vc/operacoes/.

Clinical Pharma é nova aposta no mercado 
de nutracêuticos  

@A pandemia do novo Coronavírus intensificou a procura por suple-
mentos e vitamínicos no último ano. O mercado desses produtos é 

estimado em R$ 3,5 bilhões, sendo esse segmento o grande impulsionador 
do crescimento do canal farmacêutico no último ano, com aumento de 47,8% 
em faturamento, de acordo com o IQVIA. Apostando neste setor, a Clinical 
Pharma chegou ao mercado em março com o lançamento de 4 vitamínicos, 
são eles o Be Flex, para ossos e articulações; Dream, para mais qualidade 
do sono; Imuno Daily, para potencializar a proteção do corpo contra vírus 
e bactérias, e  Memory, para estimular o cérebro e a memória. 

Empresa de telemedicina lança serviço para 
atender até três pessoas simultaneamente

@Um serviço que permite o teleatendimento de até três pessoas 
simultaneamente, sejam pais que querem acompanhar a consulta 

de seus filhos de forma simultânea ou a busca por uma segunda opinião 
médica. A novidade é um lançamento da DOC24, empresa especializa-
da em telemedicina. Diferentemente do que acontece na maioria dos 
serviços de teleatendimento, agora a tela do celular ou do computador 
pode ser dividida em até três janelas, permitindo que mais pessoas 
participem da conversa. “Tivemos algumas demandas nesse sentido 
e resolvemos incluir mais essa facilidade”, explica Fernando Ferrari, 
diretor-geral da DOC24 no Brasil. Segundo ele, apesar da maioria dos 
pedidos estarem relacionados a pais, alguns casos envolvem outras 
pessoas em diferentes áreas da medicina (http://www.doc24.com.br).

Startup liderada por mulher busca maior 
valorização feminina no mercado de trabalho

@O TecMundo, um dos principais sites de tecnologia do país, ino-
va ao lançar um clube de benefícios direcionado ao público de 

tecnologia, o TecMe. A novidade será anunciada nesta terça-feira, 26 
de outubro, através de uma live no canal no Youtube do TecMundo 
que será comandada pelas principais personalidades da vertical para 
contar sobre toda a dinâmica, novidades e benefícios. O programa tem 
como objetivo se conectar ainda mais com o leitor, além de ser uma 
ferramenta que faça parte da rotina dos aficionados por tecnologia e 
inovação (https://tecme.tecmundo.com.br/).

B. Braun abre as inscrições para o Programa 
de Trainee 2022 

@A B. Braun, multinacional líder em soluções médico-hospitalares, 
está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2022. 

O processo seletivo é voltado para jovens graduados entre dezembro 
de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso de bacharel, licen-
ciatura ou tecnólogo. Serão em torno de 20 vagas para atuar nas áreas 
Financeira, Industrial, Logística, Marketing, RH, TI, dentre outras. Os 
requisitos são: disponibilidade para mobilidade nacional e para morar 
na cidade do Rio de Janeiro, inglês avançado, e experiência profissional 
anterior (estágio também conta). As inscrições devem ser feitas, até 
o dia 16 de novembro de 2021, pelo site https://99jobs.com/bbraun/
jobs/174796-programa-de-trainee-b-braun-2022?preview=true

Empresa cria seu próprio programa de 
treinamento

@A ConnectoWay é uma empresa de tecnologia que está treinando 
a própria força de trabalho, diante da falta de profissionais em um 

dos setores mais estratégicos e que mais vai demandar empregos com 
a chegada da tecnologia 5G. Thyago Monteiro, Mestre em Engenharia 
da Computação, Professor universitário e Gerente de Engenharia da 
ConnectoWay, está à frente de um programa que investe na contratação 
e formação de estudantes e recém-graduados nas áreas da tecnologia, 
que tem como base a ICT Academy – Academia de T.I, Telecom e Conec-
tividade – plataforma global da Huawei, que é aberto para as empresas 
parceiras e complementado com atividades mais específicas, aplicadas 
aos participantes (http://connectoway.com.br/). 

Salesforce e DocuSign se unem

@A Salesforce e a DocuSign anunciam hoje uma expansão de sua 
parceria estratégica global para criar novas ferramentas conjun-

tas que tornem mais fácil, para os clientes, agilizar acordos em todo 
o mundo. As inovações irão automatizar o processo de contrato com 
soluções inteligentes baseadas em IA que melhoram a experiência do 
cliente na preparação, assinatura e gerenciamento de documentos, 
impulsionam o ROI mais rápido e aumentam a colaboração entre as 
organizações com a funcionalidade Slack. Juntos, Salesforce e DocuSign 
têm ajudado empresas de todos os portes a fazer negócios com mais 
rapidez por mais de 10 anos. Hoje, dezenas de milhares de clientes usam 
as integrações Salesforce e DocuSign para simplificar seus processos 
de contrato, aumentar a produtividade dos funcionários e acelerar o 
rendimento (https://www.docusign.com.br/solucoes/salesforce). 

Fintech JUSTA tem 150 vagas

@A Fintech JUSTA, fundada em 2018 e que figura na lista da Distrito 
entre as dez que mais crescem há dois anos, está com 150 vagas 

abertas em diversas áreas. Além das oportunidades para Especialistas 
de Território (time comercial) em todas as regiões do Brasil, há diversas 
oportunidades nas sedes de Barueri (SP) e Recife (PE), para as áreas 

ricardosouza@netjen.com.br

Como analisar o retorno das iniciativas 
digitais das instituições de saúde?

A adesão de novas tecnologias sempre esteve na agenda prioritária das instituições de saúde, no entanto, a irrupção da 
pandemia impulsionou este movimento de maneira ainda mais significativa. 
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VADe acordo com um estudo rea-
lizado pela International Data 
Corporation, o investimento 

em tecnologias no setor de saúde, na 
América Latina, deve atingir US$ 1.931 
milhões até 2022. Nesse sentido, o 
mercado de saúde digital vem se des-
tacando justamente por oferecer uma 
série de benefícios que aprimoram a 
operação dos hospitais. Mas, como e 
por que analisar o retorno das iniciativas 
digitais nas instituições?

De acordo com CEO da FOLKS, 
Dr. Claudio Giulliano, o retorno so-
bre investimento (ROI) na área da 
saúde digital tornou-se um indicador 
fundamental. Segundo o especialista, 
métricas como o ROI, podem ajudar 
as instituições de saúde a obter mé-
todos efetivos para estimar e com-
provar a importância de se investir 
na saúde digital.

No entanto, é necessário considerar 
que os hospitais contam com dife-
rentes realidades, especialmente no 
Brasil. Por isso, é preciso analisar pri-
meiramente, o modelo de negócio da 
instituição para então determinar se 
realmente a aplicação de determinadas 
tecnologias são válidas. Além do ROI, 
outras métricas como Payback e Net 
Present Value (Valor Presente Líquido) 
- que considera a taxa de atratividade, 
têm sido cada vez mais utilizadas no 
setor. No cálculo do ROI, por exemplo, 
incluir os ganhos financeiros com o 
projeto, as despesas e os custos são 
requisitos indispensáveis para garantir 
um resultado assertivo.

Por que vale a pena calcular o ROI?
Principalmente no caso de novos 

projetos, o ROI é um meio de justifi-
car o recurso investido, uma vez que 
comprova a existência do retorno 
financeiro. Isto significa mensurar os 
resultados e analisar o impacto para 
garantir a priorização. Neste caso, é 

duzir o tempo médio de permanência 
do paciente no hospital, fatores que 
impactam diretamente o financeiro, 
uma vez que resultam em economia 
de diárias e aumento do giro de leito 
na instituição.

Os modelos de cálculo de retorno 
sobre o investimento buscam simpli-
ficar uma realidade complexa, já que 
o cenário de saúde e de medição de 
impacto de soluções digitais são bas-
tante desafiadores. Alguns exemplos 
de medidas operacionais importantes 
incluem a redução do tempo de desfe-
cho, da quantidade de erros ao longo da 
jornada de cuidado do paciente, além 
do aumento da segurança do paciente.

Vale ressaltar que no segmento da 
saúde todo o ecossistema está interli-
gado, por isso, é essencial determinar o 
retorno em áreas críticas como clínica, 
operacional e financeira. O investimen-
to em saúde digital não apenas promove 
um controle sobre todos esses aspectos, 
como garante ganhos significativos in-
clusive para os pacientes, que, ao final, 
são o objeto de preocupação prioritária 
de qualquer instituição de saúde.

Natália Cabrini é Diretora de Estratégia de Mercado e 
Vendas da Wolters Kluwer para a América Latina.

importante utilizar quadrantes para 
medir a priorização, impacto e retorno, 
tempo e custo. Este processo permite 
identificar os projetos de alto impacto, 
alto retorno e baixo tempo e custo. Cal-
cular o ROI não é uma tarefa fácil, pois, 
muitas vezes, demanda uma avaliação 
de custos ocultos. Por essa dificuldade, 
muito frequentemente, as instituições 
de saúde costumam elencar os benefí-
cios qualitativos.

Benefícios qualitativos das ferra-
mentas digitais na área da saúde

Certamente a área da saúde digital 
conta com diversos benefícios que po-
dem ser explorados qualitativamente. 
As ferramentas digitais aplicadas à área 
da saúde trazem segurança ao paciente e 
qualidade assistencial, além de oferecer 
ao hospital maior eficiência operacional 
e redução de custo.

Ainda com relação às vantagens 
qualitativas, pode ser que, com a imple-
mentação de um novo projeto, ocorra 
uma melhoria clínica que se reverta, no 
futuro, em aprimoramento operacional, 
gerando retorno financeiro. Dessa for-
ma, é possível otimizar, por exemplo, a 
assertividade de um diagnóstico, evitar 
um evento adverso ou, até mesmo, re-

Tecnologia MDM é a nova investida 
para a gestão dos negócios

A mobilidade corporativa é 
uma realidade nos negócios. 
Com a pandemia, todos os 
ambientes se tornaram locais 
de trabalho, a concentração de 
equipes externas aumentou 
e o home office combinado 
com outras opções de traba-
lho remoto vieram para ficar. 
Nesse novo cenário, a distri-
buição de dispositivos móveis 
corporativos é indispensável 
para a comunicação entre 
as equipes, gerenciamento 
e execução das tarefas. Mas 
essa medida exige uma ges-

tão ampla e estruturada. O 
caminho que muitas empresas 
têm encontrado para isso 
são as soluções de Mobile 
Device Management - MDM, 
que permitem configurar os 
dispositivos móveis, para uma 
utilização que potencialize a 
eficiência das equipes de 
campo e contribua para 
mais performance, produ-
tividade, diminuição de 
riscos, segurança de dados 
e redução de custos (ges-
tão do consumo de dados 
móveis).
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Luiz Gonzaga, presidente da Associação Brasileira de Empresas de 
Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre), informa que os avanços 
ocorreram nas seguintes cidades: Anastácio, Bodoquena, Corguinho, 
Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Nova 
Andradina, Paranaíba e Selvíria, no Mato Grosso do Sul; e Água Boa, 
Cláudia, Feliz Natal, Figueirópolis, D’Oeste, Itanhangá, Itaúna, Marce-
lândia, Sinop e Tabaporã, no Mato Grosso. O Programa Lixão Zero, do 
Ministério do Meio Ambiente, juntamente com ações desenvolvidas a 
partir da promulgação do novo Marco Legal do Saneamento, em 2020, 
foram os responsáveis pela melhoria da situação. 

E - Manter cinco substituições
A International Board (Ifab), órgão da Fifa responsável por regular 
as regras do futebol, deu luz verde para que a permissão para cinco 
substituições durante as partidas se torne permanente. A solicitação foi 
realizada durante uma reunião virtual presidida pela entidade máxima 
do futebol. O órgão informou que recebeu uma série de solicitações 
de confederações, associações e ligas para que a regra seja mantida. 
A alteração foi implantada em maio de 2020 por causa da pandemia. 
Como o período de treinamentos foi fortemente afetado e os jogos são 
realizados quase que diariamente, a Ifab decidiu ampliar o número 
tradicional de três substituições para não causar ainda mais problemas 
para o físico dos atletas.  No momento, cada federação é independente 
para aplicar a medida da maneira que quiser (ANSA).

F - Ciências Biológicas 
Entre os dias 25 e 28 de novembro, em formato virtual, acontece o 25º 
Congresso de Biólogos do CRBio-01. O evento reúne Biólogos, Biólo-
gas, estudantes de Ciências Biológicas e a comunidade da Biologia e 
Ciências de todo o Brasil.O evento, que é realizado a cada dois anos, é 
promovido pelo Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (CRBio-01), 
autarquia federal de orientação e fiscalização da profissão de Biólogo, 
com jurisdição nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso. 
Biólogos registrados no CRBio-01 ou nos conselhos de outras regiões 
e estudantes de Ciências Biológicas podem se inscrever gratuitamente 
no site: (https://doity.com.br/25-conbio).

G - Talentos Negros
A Dow está com inscrições abertas para o seu programa de estágio 
“Jump to the Future 2022”. São 40 oportunidades distribuídas nas 
unidades da Dow em São Paulo, Aratu, Breu Branco, Guarujá, Jun-
diaí e Santos Dumont. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 

A - O Mais Poderoso
A Samsung lançou ontem (28), o Galaxy M52 5G no Brasil, o primeiro 
da família Galaxy M compatível com a tecnologia 5G e também o mais 
fino e poderoso M de toda a linha. Vendido exclusivamente na loja on-
line da Samsung, o Galaxy M52 5G conta com um processor de mega 
performance, bateria de 5.000mAh1 de longa duração e uma mega tela 
Super AMOLED Plus com taxa de atualização de 120 Hz, que o maximiza 
para o seu melhor entretenimento e o torna uma opção perfeita para os 
gamers e consumidores que buscam um dispositivo de alta performan-
ce. É um smartphone que coloca a performance em primeiro lugar e 
é ideal para os consumidores que precisam de um smartphone de alta 
capacidade para uso contínuo.

B - Trade como Receita 
Os brasileiros descobriram o trade como forma de complementar a 
renda ou fazer do sobe e desce da bolsa seu ganha pão. A maioria dos 
traders brasileiros entraram no mercado há menos de 5 anos e usam 
os ganhos para compor seu orçamento mensal. É o que demonstra a 
pesquisa Perfil do Trader Brasileiro, realizada pela mesa proprietária 
Axia Investing. O trade representa parte significativa da renda de quase 
65% dos investidores, que declararam que os ganhos correspondem a 
mais de 20% do total do orçamento da casa. Chama a atenção ainda que 
24,7% dos entrevistados contam com as operações como única fonte 
de renda. Apenas 34,43% não contabilizam o dia a dia da bolsa em seu 
orçamento. Saiba mais em: (www.axiainvesting.com.br)).

C - Proprietários de Embarcações 
Assim como já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação e o docu-
mento dos veículos, os documentos de posse obrigatória para conduzir 
embarcações no país irão ganhar uma versão eletrônica. A Carteira de 
Habilitação de Amadores (CHA) e o Título de Inscrição de Embarcação 
(TIE) digitais poderão ser acessados no aplicativo (www.gov.br), dispo-
nível gratuitamente na Google Play e App Store. O projeto da Autoridade 
Marítima Brasileira será desenvolvido em parceria com o Serpro, empresa 
de TI do Governo Federal. Ao final do projeto, será criado um padrão 
nacional de segurança para os documentos de embarcações, veículos 
automotores e de suas respectivas carteiras de habilitação, facilitando 
o dia a dia dos cidadãos e contribuindo para a modernização do país. 

D - Lixões Desativados
Em março, havia 2.632 lixões em atividade no Brasil. Em junho, o núme-
ro foi reduzido para 2.612. Portanto, vinte foram fechados no período. 

de novembro pelo site (https://bit.ly/3jv4ZIH). Com o objetivo de 
ampliar a representatividade em sua equipe, a companhia segue 
priorizando a inclusão e a diversidade em seu processo seletivo, com 
foco principalmente na atração de talentos negros. A estratégia está 
alinhada ao Dow ACTs, compromisso assumido pela Dow há um ano 
que prevê o investimento em ações para combater o racismo estru-
tural e acelerar a equidade racial. 

H - Educação e Renda
A Mind Lab, em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do 
Instituto de Estudos Avançados da USP, promove o curso “Políticas 
Públicas: Educação e Renda”, totalmente gratuito e online. O objetivo 
do curso, que terá duração de 30 horas e será dividido em 5 módulos 
- com duas aulas cada -, é capacitar gestores e técnicos vinculados aos 
poderes públicos, de secretarias municipais e estaduais, que tratam do 
tema de trabalho, geração de renda e educação para o enfrentamento 
da crise imposta pela pandemia e que aumentou o número de pessoas 
em vulnerabilidade social e econômica. A participação é gratuita e 
deve ser garantida por meio de inscrição online. As aulas acontecem 
às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, de 3 de novembro a 3 de 
dezembro. Inscrições: (https://conteudo.mindlab.com.br/politicaspu-
blicas-educacaoerenda).

I - Administradoras de Condomínios
Neste momento de incertezas, o 17º Encontro Nacional das Adminis-
tradoras de Condomínios (Enacon) se propõe a apresentar respostas 
diferentes aos questionamentos recorrentes do setor, nos dias 9 e 10 
de nov embro, em formato híbrido (presencial e online). O temário 
supera as questões de administração condominial e tem a ver também 
com o que há de mais atual em termos de gestão. O evento cumpre 
a tradição de atualizar e orientar os agentes do setor, colocando-os 
em contato com o que há de mais avançado em termos de operação 
e gestão. Uma oportunidade para a troca de experiências. Para os 
participantes que escolherem o formato presencial, será oferecida 
testagem PCR. Confira mais detalhes no portal (www.enaconsecovi.
com.br).

J - Centralizando Serviços
Os brasileiros agora têm à disposição vários serviços e informações 
junto à Receita Federal na palma da mão em um único aplicativo. 
O Serpro desenvolveu uma solução que centraliza diversas fun-
cionalidades já oferecidas pelo órgão de forma simplificada para o 
cidadão. O App Receita Federal acaba de ser lançado e está dispo-
nível na App Store e Google Play. Com o aplicativo, o contribuinte 
pode consultar a declaração e a restituição do Imposto de Renda; 
preencher e enviar a declaração; consultar e acompanhar proces-
sos em trâmite na instituição e dados relacionados à pessoa física; 
verificar a quantidade de empregados ativos no eSocial; inscrever 
atividades econômicas; bem como visualizar unidades da RFB. Além 
disso, é possível, ainda, ter acesso a notícias e conteúdos do canal 
da Receita Federal no YouTube.

A nova era do 
profissional de eventos

A onda digital que 
estamos vivenciando 
trouxe uma nova era 
para o profissional de 
eventos

Afinal, todos tiveram 
que se reinventar em 
um mercado onde 

já trabalhavam há anos. A 
pandemia foi um divisor de 
águas para muitas carreiras, 
entretanto o profissional 
de eventos foi um dos mais 
impactados por essa gran-
de transformação. Antes 
da pandemia, já existiam 
eventos online, porém, não 
havia tanta demanda como 
há atualmente. 

As empresas realizavam 
a grande maioria de seus 
encontros, convenções e 
feiras no formato presencial. 
Os produtores de eventos 
precisavam lidar com muitos 
fornecedores, distribuidores 
e equipes gigantescas de 
funcionários. Em meio a 
tudo isso, ele tinha ainda que 
cuidar de todos os pontos 
do evento e ter a certeza de 
que tudo estava muito bem 
alinhado: as necessidades da 
equipe, dos proprietários do 
evento, dos fornecedores e 
dos participantes. 

Ou seja, o produtor pre-
cisava estar atento a tudo, 
o tempo todo, e se relacio-
nar bem com todas essas 
esferas do trabalho. Entre 
as habilidades que esse 
profissional necessitava ter 
era a sociabilidade, boa co-
municação, saber trabalhar 
em equipe, facilidade para 
negociar com fornecedo-
res, clientes, patrocinado-
res e palestrantes, além de 
ser organizado, criativo e 
flexível. 

Porém, com toda a trans-
formação no mercado, que 
aconteceu de forma mais 
acelerada nos últimos dois 
anos, novas habilidades 
passam a ser requisitadas 
para quem coordena even-
tos hoje em dia. Um exem-
plo disso são os modelos 
híbridos que trazem de 
forma simultânea o digital 
e o presencial em uma só 
produção. Esse formato 
requer mais atenção na 

preparação, uma vez que 
exige conhecimento técnico 
dos dois modelos. 

Além disso, é preciso 
que os dois tipos de par-
ticipantes tenham acesso 
aos mesmos conteúdos e 
com experiências diferen-
tes, porém, proporcionais. 
Isso significa que não se 
deve tentar reproduzir as 
experiências do presencial 
no formato online. É neces-
sário pensar em diferentes 
formas de engajar, entreter 
e proporcionar interações 
para os participantes de 
ambos os modelos.

Com essa nova era, quem 
produz eventos precisou 
adotar um perfil mais vol-
tado para o business, onde 
ele precisa entender quem 
são os melhores patroci-
nadores, quais os dados a 
serem analisados e como 
trazer resultados consisten-
tes para o cliente. Hoje, a 
grande maioria dos eventos 
são realizados em platafor-
mas digitais que possuem 
inúmeras funções e possi-
bilidades de combinação. 

Por isso, é necessário 
entender muito mais sobre 
tecnologia e ter ao menos 
um conhecimento inter-
mediário na ferramenta 
que pretende usar, além de 
compreender as funcionali-
dades disponíveis. Também 
é importante saber operar 
as transmissões, subir en-
quetes e planejar lobby. 
Outra habilidade que vem se 
destacando para este novo 
profissional é a possibilida-
de de fazer marketing digital 
e de conteúdo. 

Com a pandemia, esse 
conhecimento se tornou 
extremamente importante 
para a divulgação e pros-
pecção de participantes em 
eventos online. A verdade é 
que as novas características 
exigidas dos profissionais de 
eventos podem ser bastante 
desafiadoras, mas, por ou-
tro lado, agora eles têm a 
tecnologia a seu favor para 
realizar eventos mais asser-
tivos e engajadores.

(*) - É cofundador e CEO da Evnts, 
startup de tecnologia que permite 
a realização e gestão de eventos 

corporativos e digitais de ponta a 
ponta (www.evnts.com.br).

Alexandre Rodrigues (*)

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, disse que os 
estudos para definição do 
modelo de privatização 
do Porto de Santos estão 
perto da conclusão e uma 
consulta pública sobre a 
desestatização deve ocor-
rer ainda neste ano. 

Acredito que no final 
de novembro ou início 
de dezembro, estamos 
soltando os documentos 
para audiência pública”, 
disse Freitas, em seminário 
online sobre Agronegócio, 
promovido pelo banco BTG 
Pactual. 

O modelo para privati-
zação do porto é prepa-
rado pelo BNDES. Freitas 
ressaltou que a proposta 
vencedora do leilão deverá 
aplicar um grande volume 
de recursos para aprimorar 
a infraestrutura em Santos. 
“Estamos falando em R$ 16 
bilhões em investimento”, 
afirmou. 

Entre as obras que de-
vem ser tocadas pela con-
cessionária vencedora está 
aprofundamento do canal 
do porto de 15 para 17 

Os dados indicam uma acomodação na confiança do comércio, 
em meio às incertezas no mercado.
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Em setembro o indi-
cador havia caído 
6,8 pontos e em 

agosto a retração foi de 0,2 
ponto. Em médias móveis 
trimestrais, a queda foi de 
2,3 pontos. 

Segundo o coordenador 
da Sondagem do Comércio 
do FGV Ibre, Rodolpho 
Tobler, os dados indicam 
uma acomodação na con-
fiança do comércio em ou-
tubro, em meio às incertezas 
do mercado.

“O resultado desse mês 
foi influenciado mais uma 
vez pela piora na percepção 
do ritmo de vendas que 
ocorre há três meses con-
secutivos. Por outro lado, 
as expectativas pararam de 

IGP-M acumula 
inflação de 
21,73%

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel do país, registrou 
inflação de 0,64% em outu-
bro. Em setembro, houve 
deflação (queda de preços) 
de 0,64%. Em relação a outu-
bro do ano passado, ocorreu 
recuo da taxa, já que, na-
quela ocasião, o IGP-M teve 
inflação de 3,23%.

Com o resultado, o índice 
acumula inflação de 16,74% 
no ano e de 21,73% em 12 
meses, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), no Rio 
de Janeiro. A alta da taxa de 
setembro para outubro foi 
puxada pelos preços no ata-
cado. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que 
acompanha este segmento, 
teve inflação de 0,53% em 
outubro, ante uma deflação 
de 1,21% em setembro.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) 
também subiu ao passar de 
0,56% em setembro para 
0,80% em outubro. Por 
outro lado, a inflação do 
Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede 
o varejo, caiu de 1,19% em 
setembro para 1,05% em 
outubro (ABr).

Índice de confiança do comércio 
se mantém estável em outubro

O Índice de Confiança do Comércio (Icom), divulgado ontem (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) subiu 0,1 ponto em outubro, ficando em 94,2 pontos

setor registraram queda, 
resultando na virtual esta-
bilidade. Enquanto o Índice 
de Expectativas (IE-COM) 
subiu 3,9 pontos, para 93,3, 
o Índice de Situação Atual 
(ISA-COM) caiu 3,8, para 
95,3 pontos.

De acordo com o instituto, 
o Indicador de Desconforto 
interrompeu a tendência 
positiva dos últimos meses e 
ficou relativamente estável, 
sugerindo que o setor ainda 
encontra dificuldades para 
manter o ritmo de recupe-
ração. O indicador mostra 
a limitação para a melhoria 
dos negócios, como deman-
da insuficiente, acesso ao 
crédito bancário e custo 
financeiro (ABr).

cair, recuperando parte do 
que foi perdido no último 
mês. O cenário para o setor 
ainda se mostra desafiador 
com a confiança do consu-
midor em patamar muito 

baixo, incerteza elevada, 
avanço da inflação e recu-
peração lenta do mercado 
de trabalho”.

No mês, três dos seis 
principais segmentos do 

Consulta para privatizar 
Porto de Santos sai neste ano

metros, a construção de um 
túnel entre Santos e Guarujá 
e diversas outras melhorias 
nos acessos rodoviário e fer-
roviário em torno do porto.

Com a privatização e os 
investimentos, a ideia do 
governo é que Santos se 
torne “o grande hub para 
contêineres da América 
Latina”, disse Freitas. Isso 
deve ser incentivado tam-
bém pela BR do Mar, como 
é chamado o projeto de lei 
de incentivo à navegação 
de cabotagem que tramita 
atualmente no Senado e que 
o governo espera ver apro-

vado em breve, ressaltou 
o ministro.

Freitas confirmou a pre-
visão de que a primeira 
privatização de um porto 
no país, a do Porto do Es-
pírito Santo, ocorra ainda 
no primeiro trimestre 
de 2022. Nesse caso, os 
investimentos privados 
devem ser da ordem de 
R$ 1,6 bilhão. Outro porto 
que está na mira para ser 
privatizado é o de Itajaí, 
em Santa Catarina, que 
deve receber mais R$ 2,8 
bilhões em investimentos, 
segundo o ministro (ABr).

A proposta vencedora do leilão deverá aplicar 
um grande volume de recursos para aprimorar a 

infraestrutura em Santos.
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O que fazer 
com os feedbacks 

dos clientes?

O feedback dos clientes 
é o bem mais precioso 
que uma empresa 
pode ter

Em um mercado extre-
mamente competiti-
vo e constantemente 

impactado pelas mudanças 
do comportamento dos 
consumidores, são suas 
opiniões, anseios e desejos 
que devem moldar as estra-
tégias de potencialização 
do negócio. Ignorá-los seria 
o mesmo que decretar a  
falência da  sua companhia.

Não há prova mais clara 
dessa importância do que 
a pandemia, período que 
impulsionou drasticamente 
o comércio online e, a ne-
cessidade das empresas se 
adaptar e orientarem suas 
estratégias com foco no 
atendimento digital. Uma 
pesquisa feita pelo Institu-
to Locomotiva, inclusive, 
identificou uma mudança 
abrupta no comportamento 
dos consumidores no último 
ano.

Além das compras pela 
internet terem aumentado 
30% apenas no primeiro 
mês do isolamento social, 
a análise comparativa tam-
bém se tornou mais pre-
sente. Cerca de 98% dos 
entrevistados afirmaram 
que aumentaram suas com-
parações de preço, junto 
com 82% que começaram a 
experimentar novas marcas 
em busca de melhores ofer-
tas e qualidade.O mercado 
vem sofrendo inúmeras mu-
danças no comportamento 
dos consumidores e, a única 
forma de se adequar a esse 
novo cenário é ouvindo seus 
clientes. 

É através dos feedbacks 
que as empresas melhoram 
seus produtos e processos, 
percebendo o que estão 
acertando e o que ainda 
deve ser aperfeiçoado. 
Como consequência, podem 
revisar e melhorar a jornada 
de compra dos usuários, 
garantir um atendimento 
mais próximo com ofertas 
coerentes com o que bus-
cam, realizar upgrades em 
seus produtos, desenvolver 
novas features mais ali-
nhadas aos anseios de seu 
público-alvo e, o mais im-
portante, criar um modelo 
de negócio que faça com que 

sua empresa se destaque 
frente aos concorrentes. 

Nem todos os clientes 
dedicam seu tempo para 
relatar sua opinião ou sa-
tisfação à companhia sobre 
sua compra – o que faz com 
que o feedback se torne 
ainda mais precioso. Para 
aumentar essa frequência, 
é importante pedir e in-
centivar que seus clientes 
deem suas opiniões sobre 
seus serviços ou produtos, 
seja pelos canais online ou 
espaços físicos. 

Elabore um questioná-
rio para enviar para seus 
consumidores. Isso pode 
estimulá-los a falar mais 
sobre sua empresa. Ainda, 
há outras formas bem co-
nhecidas e simples de medir 
o nível de satisfação, como o 
Net Prometer Score (NPS), 
Customer Satisfaction Sco-
re (CSAT), Customer Effort 
Score (CES) ou o Customer 
Emotional. Agora, é preci-
so ter em mente que nem 
todos os feedbacks serão 
positivos. 

Toda empresa pode rece-
ber comentários negativos 
sobre a experiência dos 
clientes, seja por um mau 
atendimento, produto com 
má qualidade ou outros mo-
tivos. Uma mensagem ruim 
pode ser chocante, mas não 
deve ser vista como um em-
pecilho. Pelo contrário: todo 
feedback negativo possui 
efeitos positivos, desde que 
a empresa, de fato, tenha 
colocado o cliente no cen-
tro do seu negócio e esteja 
preparada para transformar 
críticas em oportunidades 
de melhoria.

O cliente é a razão de 
existir de uma empresa. 
Sem ele, nada acontece. 
Portanto, se o seu princi-
pal ativo está lhe falando 
que não está satisfeito 
com algum ponto do seu 
negócio, avalie a situação e 
lhe retorne. Mostre que se 
importa com sua opinião e, 
o que a empresa fará para 
solucionar e aperfeiçoar o 
necessário. 

Receba todos os feedba-
cks como um presente, 
pois é a partir deles que 
seu negócio irá alavancar 
no mercado.

(*) - É Head de Customer 
Success na Pontaltech, empresa 

especializada em soluções 
integradas de voz, SMS, e-mail, 

chatbots e RCS.

Karina Coelho (*)
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Empresas que apostam na transformação digital já saíram na frente 
durante a pandemia, tendo maior rapidez na aderência ao modelo home 
office com suas estruturas em nuvem, mas uma pesquisa realizada pelo 
International Data Corporation, IDC, revela uma outra vantagem: os 
consumidores da América Latina estão dispostos a gastar 25% mais 
em empresas que ofertam multicanais de atendimento. 

O Omnichannel vem ganhando espaço no mercado e dados 
de pesquisa realizada pela All iN e Social Miner, em parceria 
com a Opinion Box revelam que 60% dos consumidores utilizam 
Whatsapp, Facebook, Instagram, ChatBot e outros canais digitais 
para fazer suas compras. 

Para Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks, empresa pioneira 
no desenvolvimento de soluções de comunicação em nuvem, o 
crescimento da utilização de canais Omnichannel pelas empresas, 
se dá pela possibilidade de fazer com que o consumidor não veja 
a diferença entre o mundo online e offline. 

A integração entre os meios digitais, relatórios e dashboards 
torna a comunicação com o cliente muito mais rápida, persona-
lizada e eficiente. “Ter uma ferramenta como o Omnichannel na 
empresa é desenvolver uma nova forma de contato com o cliente 
e facilitar seu modelo de compra, o que aumenta a chance de 
retorno desse consumidor”, destaca Chabbouh. 

Para os clientes que fizeram recompra, 65% indicam que foi 
devido a uma boa experiência com a empresa, principalmente no 
relacionamento, tendo como principal protagonista, o Whatsapp. 
Os consumidores hoje preferem canais de comunicação com os 
quais estão familiarizados e 53% dos usuários o usam para receber 
informações sobre sua compra.

“Ter um Whatsapp único e integrado na empresa é uma das trans-
formações digitais mais utilizadas para manter o cliente na empresa, 
principalmente com a ferramenta de histórico de conversas é possível 
conhecer melhor o consumidor e personalizar o seu atendimento, 
demonstrando o valor daquele contato para o consumidor”, finaliza 
Chabbouh. Fonte e mais informações: (www.l5.com.br).

Rogério Matofino (*)
 

Isso faz com que muitas 
empresas apostem em 
um processo de trans-

formação digital, façam 
investimentos pesados em 
comunicação e marketing 
e ainda apostem no atendi-
mento omnichannel. 

Hoje é o cliente quem de-
cide em qual canal ele quer 
ser atendido e a empresa 
precisa estar preparada para 
dar conta de toda essa com-
plexidade de ferramentas. 

Outro detalhe importante 
são as abordagens: você 
pode ter uma operação co-
mercial hunter e farmer no 
mesmo time, desde que o lí-
der consiga guiar o pessoal e 
todos respeitem o processo. 

A tecnologia pela tecno-
logia não faz milagre. No 
entanto, muitas vezes o que 
presenciamos é um discurso 
sem que os protagonistas 
deste processo – ou seja, os 
gestores e/ou decisores – 
acreditem realmente nesse 
caminho. Isso, infelizmente 
acaba por invalidar grande 
parte (ou todo) o esforço na 
aplicação de novas tecnolo-
gias e processos dentro da 
empresa. 

A necessidade de se trans-
formar para atender este 
novo consumidor parece ter 
sido assimilada pela imensa 
maioria do empresariado 
brasileiro. Entretanto, mui-

É o cliente quem decide em qual canal ele quer ser atendido e a 
empresa precisa estar preparada.

Cândida Semensato (*) 
 
Quando o ano de 2020 estava acabando, muitas pessoas 

carregavam consigo uma esperança genuína de que tudo 
seria diferente, quase que imediatamente após os fogos 
que anunciavam o novo ano estourarem. Para algumas 
pessoas, isso não aconteceu e, ao longo deste ano, as 
metas e os sonhos precisaram ser remanejados. Hoje, 
o cenário é um pouco mais promissor, principalmente 
pela vacinação que avança com mais rapidez. 

Estados já flexibilizaram praticamente todas as ativi-
dades, aulas presenciais estão se tornando obrigatórias 
em algumas regiões e até as fronteiras de diversos países 
foram abertas para brasileiros vacinados. São notícias 
que nos permitem ter doses homeopáticas de otimismo 
e, com isso, estabelecer novas metas para o novo ciclo. 
Inclusive, o “próximo ano”, que já pode ter início ainda 
hoje. Criar um planejamento consistente e começar agora 
mesmo é fundamental para quem deseja ter um ciclo de 
realizações, seja pessoal ou profissional. 

No entanto, é preciso tomar cuidado para não vis-
lumbrar realizações inalcançáveis, seja por limitações 
financeiras, emocionais e até físicas e, assim, evitar 
frustrações. 

Após um período conturbado por conta da pandemia e 
todos os reflexos negativos dela, é importante ser gentil 
consigo mesmo, colocar os pés no chão, mas, é claro, sem 
deixar de sonhar com dias melhores. Costumo adotar a 
“metodologia SMART” para auxiliar na organização das 
metas, que consiste em dividi-las nos seguintes módulos:  

S – Specific (específicas) 
M – Measurable (mensuráveis) 
A – Achievable (alcançáveis) 
R – Relevant (relevante) 
T – Time based (definir prazos) 

Anotar cada uma delas é essencial para que sejam 
definidas as estratégias que usaremos, mas também é 
importante se atentar para o que realmente depende 
de seu próprio esforço, frente ao que é influenciado por 
variáveis externas. Por exemplo: se você almeja uma 
promoção no emprego, ou um aumento, a sua ferramenta 
mais potente é se esforçar ao máximo. Mas, ainda assim, 
vai depender do orçamento de seus empregadores, além 
da concorrência do mercado de trabalho. 

No entanto, é possível criar submetas e prazos para 
cada uma delas. Caso seja necessário aprender outro 
idioma para receber a promoção, ou entrar em um curso 
de mestrado, por exemplo, recomendo que estabeleça 
um cronograma: em janeiro início das aulas, em março, 
alcançar nível intermediário, em junho, avançado e assim 
sucessivamente. Separar metas do âmbito profissional e 
pessoal são passos importantes para obter êxito, assim 

Criar um planejamento consistente e 
começar agora mesmo é fundamental para quem deseja ter um 

ciclo de realização profissional.

Mudança comportamental: 
o consumidor é digital, 
mas e o empresário?

É inegável que o comportamento do consumidor sofreu profundas mudanças nos últimos anos e deve 
seguir se transformando ainda mais nos próximos

nais (on/offline) de venda 
nas empresas enfrenta desa-
fios internos de implementa-
ção e a maioria deles passa 
pelo crivo de seus gestores. 
Um exemplo é a distribuição 
de recursos financeiros vs. 
resultados e expectativas 
destinadas para cada área. 
Aliás, por qual razão separar 
vendas e marketing se ambas 
áreas compõem o comercial 
da empresa? O fato é que 
essa forma de organização 
ignora o comportamento do 
consumidor. Mesmo quando 
compra na loja física, ele 
utiliza os canais online para 
pesquisa. 

Muitas vezes acontece o 
oposto. E possuir diversos 
canais não significa que a 
sua empresa é multicanal. 
Resumindo: a verdadeira in-
tegração só acontece quando 
a experiência de compra 
e todos os fatores que a 
influenciam são os mesmos 
em todos os canais. 

Embora pareça simples, 
isso significa remover uma 
série de barreiras internas 
que podem ser muito com-
plexas e demandar muito 
trabalho, mas que invaria-
velmente começam por uma 
mudança de mentalidade.

(*) - Arquiteto de negócios e 
publicitário especializado em gestão, 

atua como professor universitário 
e palestrante nas áreas de Vendas, 

Comunicação, Marketing e 
Transformação Digital 

(www.matofino.com.br).
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tas empresas ainda esbarram 
em grandes obstáculos no 
momento implementar os 
projetos, principalmente, 
quando se trata de pesso-
as. O maior desafio está na 
resistência de muitos em-
presários ou executivos em 
fazer o que precisa ser feito 
(investimento, decisões, 
liderança) para realmente 
mudar a realidade de seus 
negócios. 

E quando falamos em in-
vestimentos não é somente 
o financeiro, que pode ser 
considerável, mas sobretudo 
o grande esforço e as dores 
que um processo de profun-
da quebra de paradigmas 
pode causar. Não é à toa que 
deste momento denso deve 
emergir uma nova cultura 
organizacional, capaz de 
levar a empresa adiante de 

forma sustentável e com 
capacidade de enfrentar 
qualquer mudança que o 
mercado exija dela no futuro.

Infelizmente, é muito 
comum observar empre-
sários fazerem altos inves-
timentos em estratégias 
de marketing, tecnologia 
e contratando pessoas em 
excesso para sustentar um 
discurso de transformação 
digital que muitas vezes é 
vazio. A imagem de que a 
empresa é “digital, 100% 
rastreável e trabalha com 
previsibilidade” muitas 
vezes esbarra em processos 
que são “atropelados” e tem 
como resultado profissio-
nais que não conseguem 
colocar em prática suas 
funções de maneira satis-
fatória.

A integração entre os ca-

Transformação digital impulsiona 
o faturamento da empresa

Como criar um planejamento eficiente 
para as metas do próximo ano?

como elaborar, mês a mês, um acompanhamento de perto 
do que foi conquistado, do que precisa ser ajustado e 
de como melhorar as ferramentas conforme as tarefas 
são executadas. 

Além disso, é fundamental buscar por propósitos que 
façam sentido para a dinâmica do seu dia a dia, suas 
características, preferências, condição financeira e estilo 
de vida. Para que tudo isso seja viável, sempre vale lem-
brar da importância de procurar por ajuda profissional. 
E nesse sentido, um coach poderá apoiá-lo na definição 
de suas metas, instigá-lo a levantar questões relevantes 
sobre si mesmo e serão as suas próprias respostas que 
lhe guiarão por um caminho de decisões assertivas e 
conscientes. 

É importante destacar que esse profissional precisa ser 
devidamente qualificado e comprometido com a ética. 
Ao buscar especialistas ou mesmo um coach, é válido 
reforçar a importância do profissional ser devidamente 
qualificado e comprometido com a verdade. O coach 
profissional, nesse caso, poderá instigá-lo a levantar 
questões relevantes sobre si mesmo e serão as suas 
próprias respostas que lhe guiarão por um caminho de 
decisões assertivas e conscientes. Caso as respostas 
para sua vida, profissional ou pessoal, sejam dadas pelo 
especialista, desconfie. 

Não esqueça também que, mesmo que as metas não 
tenham sido alcançadas, ou não da forma como se es-
perava, é sempre possível recomeçar, planejar novos 
objetivos e ir em busca do mesmo sucesso, só que de 
formas diferentes, com novas visões e expandindo as 
perspectivas. 

(*) - É presidente eleita da ICF Capítulo Brasil (2021-2022), da ICF São 
Paulo (2019 – 2020), diretora de desenvolvimento da ICF São Paulo (2018). 

Outras informações: (https://www.icfbrasil.org/). 
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO Nº 1049143-
10.2015.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER
a(o)Jorge Armando Camargo de Oliveira, Grace Camargo de Oliveira, Joao Augusto Hoefling, Isaura
Camparoto Hoefling, Eduardo Thut, Aracy Leonardo Thut, Mario Cerqueira da Silva, Filomena
Carvalho Silva, Manuel Francisco Junior, Francisca Correira de Jesus, Jeferson Pereira, Luiz Carlos
Basilio, Maria Pereira dos Santos, Joaquim Diniz Melro Junior, Adelina Martins Albino Martins Merlo,
Felinto Martins Melro, Maria Olivia Frank, Kuno Dietmar Frank Maria Adelia Merlo Mendonça,
Porfíria Fereira Melro, Maria da Penha Merlo Fernando Muniz Mendonça, réus ausentes, incertos,
desconhecidos eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Porfíria
Ferreira Melro, Iveres Ferreira Melro, Rosiris Ferreira Melro e Rosilene Fereira Melro ajuizaram a
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Coronel Ferreira
Braga nº 93, Vila Dalila, São Paulo SP, CEP: 03522-010, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/ME 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 08 de novembro de 2021, às
09:00 horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14,
Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Criação de novo cargo de Diretoria; b)
Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; c) Consolidação do
Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de outubro de 2021.
Flavio José Martins.                                                                       (28, 29 e 30)

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE Nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Outubro de 2021
Data, Horário e Local: Aos 05 dias de outubro de 2021, às 15:00 horas, na sede
social da AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos
nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capi-
tal. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à
presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia,
conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa:
Presidente - André Kissajikian. Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: (i) de-
liberar sobre a Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social que passará de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), no montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante subscrição
em dinheiro, com emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de novas ações ordinárias, no-
minativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada aci-
onista possuir, com a integralização de 100% (cem por cento) no ato da subscrição; (ii)
Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Instalada a Assembleia, após
o exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram,
por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: i) Aprovaram, o aumento do capital
social da Companhia dos atuais R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) mediante subscrição em dinheiro no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com a emissão de 5.000.000 (cinco milhões)
de novas ações ordinárias no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção
que cada acionista possuir, com a integralização de 100% (cem por cento) no ato da
subscrição. Estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital, os
mesmos desistem expressamente, do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de seu
direito de preferencia, esclarecendo que, pretendem, neste ato, subscrever o aumento
do Capital Social, e que as eventuais frações de ações se houver serão acertadas entre
eles. Apresentado o boletim de subscrição, verificou-se que o aumento do Capital Social
no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), havia sido totalmente subscrito
conforme consta da relação que foi submetida à votação, sendo a mesma aprovada,
sem reservas, pela unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
declarou homologado a elevação do Capital Social de R$15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) para R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) na forma proposta e aprovada.
(ii) Em consequência das deliberações acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto So-
cial, o qual passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social totalmente
subscrito e integralizado é de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), dividido em
20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de
R$1,00 (um real) cada uma, observando-se quando de sua emissão o disposto na
legislação em vigor”. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 05 de ou-
tubro de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário.
Acionistas: AK - Empreendimentos e Participações S.A., por seu Diretor Presidente,
André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superin-
tendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa:
André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 507.938/21-5, em 20/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construtora Toda do Brasil S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 04/10/2021.
Aos 04/10/2021, às 10:00 hs reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, 
em sua sede social sito na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de 
São Paulo, dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo em vista o comparecimento 
da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto  no §4º do  Artigo 124, Lei nº 6.404/76, 
conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo 
a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou 
a mim Gilson Tadashi Yamaoka para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, informou o Sr. 
Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre: a) Aprovação 
do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2020 da Sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social 
da sua matriz, ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, localizado à Parave-
ra, Hernandarias, Casi Itaipu, Frente Del Colegio - Paraguai, apresentando um prejuízo no ano de 
PYG 2.417.842.169 a ser transferido para conta de Resultado Acumulados. Após deliberação foi 
solicitado que sejam realizadas as ações que se fizerem necessárias. Nada mais havendo a tra-
tar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspen-
deram-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas. Toda Corporation (representada 
pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa. Declaramos estar conforme ori-
ginal. São Paulo, 04/10/2021. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente; Sr. Gilson Tadashi Yamaoka 
- Secretário. JUCESP n° 513.026/21-6 em 26/10/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Guilherme Canineo (*)

criadores perguntem qualquer coisa aos seus ouvintes 
e adicionem essas respostas em qualquer episódio. 
Os ouvintes, por sua vez, poderão responder a es-
sas perguntas diretamente no aplicativo do Spotify, 
capacitando-os ainda mais a entrar na conversa –é 
importante lembrar que, em 2019, o Spotify adquiriu 
o Anchor por US$230 milhões.

Além disso, os podcasters poderão selecionar as suas 
respostas favoritas para que todos dentro de sua comu-
nidade de ouvintes vejam. 

Assim como mencionado, os Q&As são uma excelente 
e fácil maneira de construir uma conexão duradoura com 
seu público e conseguir ideias para novos temas ou, até 
mesmo, episódios follow-up, que reforçam certos temas 
já tratados em outros episódios.

Caso o seu podcast tenha uma presença em alguma rede 
social que disponibilize opções interativas de engajamen-
to (por exemplo, Instagram), você poderá reunir ainda 
mais informações sobre o que está funcionando e o que 
não está, além de saber quais os tópicos mais populares 
dentro do seu segmento. 

Por último, você pode muito bem responder a essas 
perguntas realizando um episódio específico para isso, 
conhecido nos Estados Unidos como mailbag episodes. 

Explore e aproveite os insights de seus 
ouvintes com as enquetes

Assim como os Q&As, a funcionalidade das enquetes –
somente disponível no site do Anchor– também te ajudará 
a entender quais tópicos estão funcionado/se destacando 
e quais não estão gerando tanta tração, desde conside-
rações para futuros episódios como para temas tratados 
anteriormente. 

Diferentemente dos Q&As, podcasters poderão 
colocar até sete opções de resposta dentro de suas 
enquetes e, claro, controlar a duração na qual estás 
enquetes ficarão disponíveis. Nos últimos anos, pu-
demos observar o aumento desta funcionalidade nas 
redes sociais, seja nos stories dentro do Instagram, 
como dentro de grupos do Facebook, mas sobretudo 
no LinkedIn por conta do alcance proporcionado pelo 
algoritmo da rede. 

Dito isso, ouvintes poderão ver os resultados das en-
quetes tanto em tempo real como após o seu término, 
mantendo-os envolvidos no processo do começo ao fim.

Leve a sua audiência muito mais além...
Existem diversos fatores que separam os podcasts de 

sucesso dos que “fracassam” ou dos que simplesmente 
são “descontinuados”. A qualidade do conteúdo seja, 
talvez, o principal diferencial entre programas, seguido 
da constância/periodicidade com a qual você produz e 
lança novos episódios, considerado uma amostra séria 
de comprometimento. 

Dito isso, é extremamente importante que você 
entenda e se comunique com o seu ouvinte. No final 
das contas, não adianta você produzir episódios com 
informações de extrema qualidade e lançá-los de forma 
constante e eficiente se ninguém estiver interessado 
em escutá-los. 

Seus ouvintes são as únicas pessoas que separam 
o seu podcast do sucesso e do fracasso. Em outras 
palavras, você deve alocar uma boa parte da sua ener-
gia para realmente entender se que o que você está 
produzindo está funcionando e quais outros tópicos 
são do interesse deles. No entanto, vale lembrar que 
não são todos os ouvintes que você deve escutar, 
mas sim aqueles que realmente se importam com o 
seu conteúdo. 

Com a opção dos Q&As e das enquetes, isso não só 
elevará a sua experiência como criador, mas será tam-
bém uma nova oportunidade de você fazer com que 
seus ouvintes esqueçam que vocês realmente não se 
encontram presentes no mesmo lugar, sobretudo se 
suas respostas forem utilizadas em trechos de certos 
episódios. 

Se existe algo que essas funcionalidades oferecem é a 
construção de um sentimento de camaradagem em torno 
de cada episódio e, como podcasters, nos fazem lembrar 
porque decidimos lançar nossos programas. 

Quanto maior for a sintonia e a sinergia entre o seu pod-
cast e o seu ouvinte, e quantos mais ele sentir que sua 
participação é fundamental para o desenvolvimento do 
programa, maiores serão as chances de que ele recomende 
o seu podcast para outras pessoas, criando um efeito de 
rede totalmente orgânico caso as expectativas de novos 
ouvintes também sejam atendidas. 

(*) - É ex tenista profissional, jornalista, apresentador e especialista 
em podcasts. Mestre em Entertainment Business pela Full Sail University e 

formação em jornalismo pela University of West Florida. Comanda, 
toda quinta 17:30h, a live “Resumão da Semana” nos canais da Full Sail 

Brazil Community.

Como conteúdos interativos 
aumentam o engajamento 
com ouvintes de podcast

No dia 30 de setembro, o Anchor, plataforma 
que auxilia produtores de conteúdo a 
gravar, publicar e monetizar seus podcasts, 
introduziu novas funcionalidades para que 
os podcasters que hospedam seus episódios 
dentro da plataforma possam aumentar ainda 
o engajamento com os seus ouvintes: criar 
enquetes e “perguntas e respostas”, os famosos 
Q&As

Os podcasters são, quiçá, os criadores de con-
teúdo que mais tem dificuldade de interagir 
com o seu público por conta do simples fato de 

que o conteúdo que produzem é feito e consumido, 
majoritariamente, no formato de áudio. Dito isso, es-
sas novas funcionalidades agora adicionam um toque 
mais pessoal, além de novos níveis de interação para 
cada episódio. 

Os Q&As e as enquetes ajudarão a que criadores possam 
responder a comentários, anedotas e perguntas através 
de um simples clique, facilitando (e possibilitando) uma 
construção muito mais simples de conexões autênticas 
com seus “fãs”. 

O simples fato de que, agora, você possa con-
vidar o seu público para participar ainda mais da 
sua jornada não só criará um sentimento maior de 
participação como também de reciprocidade, uma 
vez que os seus ouvintes mais ávidos verão o seu 
comprometimento com o projeto e entenderão que, 
para que isso dê certo, eles, como ouvintes, também 
precisam contribuir.

A partir disso, ao demonstrar interesse na opinião do 
seu ouvinte, você utilizará os gatilhos mentais da reci-
procidade e participação uma vez que essas opiniões são 
fundamentais para que os próximos conteúdos sejam 
ainda melhores, beneficiando ainda mais o ouvinte que 
sentirá não só a necessidade de contribuir com suas 
respostas, como sentirá prazer ao fazê-lo. 

Mantenha a conversa fluindo com Q&As
A funcionalidade do Q&A –disponível tanto no site 

do Anchor como no aplicativo– permitirá que os 

Em 2020, mesmo com 
a pandemia e a crise 
econômica, as vendas 

da Black Friday ultrapassaram 
R$ 5,1 bilhões, um crescimento 
de 31% em comparação a 2019, 
segundo dados da Neotrust/
Compre&Confie. 

Neste ano, a expectativa é 
que as vendas cresçam ainda 
mais, sobretudo no e-com-
merce. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela Ebit 
Nielsen, é esperado um cresci-
mento de 26% em vendas pela 
internet, em comparação com 
o ano passado. Para aproveitar 
esse crescimento, Sabrina Nu-
nes, dona da Francisca Joias, 
maior e-commerce de joias do 
Brasil, dá dicas para os lojistas 
que querem potencializar suas 
vendas neste Black Friday, ao 
indicar que três tendências vão 
dominar.

1) Vendas pelo WhatsA-
pp - Uma pesquisa feita pelo 
Facebook revelou que 83% 
dos brasileiros utilizam o 
WhatsApp em alguma parte da 
jornada de compra de produ-
tos e serviços. Sabrina explica 
que o serviço traz um atendi-
mento mais personalizado ao 

Neste ano, a expectativa é que as vendas cresçam ainda mais, 
sobretudo no e-commerce.

Black Friday: varejo espera crescimento nas vendas
Desde 2010, o calendário do comércio brasileiro incorporou mais uma data importante: todo ano, na última 
sexta-feira de novembro, acontece a Black Friday

52% - um número maior que 
o de todo mercado online. 
Sabrina afirma que esses sites 
e aplicativos podem ser uma 
excelente alternativa para lojas 
físicas que estão ingressando no 
mundo online ou e-commerces 
que ainda não têm site próprio.

A maioria das pessoas, quan-
do pensa em empreender on-
line, pensa em ter seu próprio 
site ou vender pelas redes 
sociais, mas os marketplaces 
também podem ser excelentes 
canais de venda. A Francisca, 
por exemplo, começou em 
um marketplace, mas depois 
fomos aliando ao site próprio 
e também nunca abandonamos 
as redes.

De acordo com a empresária, 
a queda recente das redes da 
empresa Facebook mostrou a 
importância da diversificação. 
“Cada vez mais vemos o sur-
gimento de novos canais de 
venda, o varejista deve saber 
explorá-los ao seu favor. Não 
podemos estar só no Instagram, 
ou só no seu próprio. O lojista 
deve estar onde seu público 
está”, conclui. Fonte: (www.
franciscajoias.com.br).
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consumidor, ao permitir um 
atendimento mais humaniza-
do e transparente, diferente 
de outros canais como e-mail 
ou chats de site. 

Por isso, o lojista deve se 
organizar para responder o 
WhatsApp o mais rápido possí-
vel. Ainda que o WhatsApp Pay 
ainda não tenha grande aderên-
cia aqui no Brasil, você pode 
oferecer compra por boleto ou 
pix, por exemplo, utilizando o 
WhatsApp para enviar a chave 
e solicitar o comprovante.

2) Live Shop - As lives de 
vendas tiveram seu boom na 
China, onde o modelo movi-
mentou cerca de 200 milhões 

de dólares em 2020, e chegaram 
ao Brasil no ano passado. A es-
tratégia já virou parte da rotina 
de grandes marcas, mas Sabrina 
Nunes afirma que elas também 
podem ser grandes aliadas de 
pequenos negócios.

As lives shop ou lives de ven-
das aproximam o seu cliente e 
permitem um novo tipo de in-
teração. Não é necessária uma 
grande produção, mas um bom 
planejamento para mostrar os 
produtos da melhor forma.

3) Vendas por marketpla-
ces - Em 2020 as vendas por 
marketplaces, como Shopee, 
Mercado Livre e Amazon, 
tiveram um crescimento de 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
4D

D
-1

0D
1-

34
D

1-
AC

7C
.



Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 29 de outubro de 20216

Michal Collection_CANVA

Apesar desse crescimento, as empresas que ofe-
recem pagamentos BNPL estão se tornando um 
alvo para golpistas devido a falhas de segurança. 
Aqui, explicaremos por que as compras BNPL se 
tornaram alvo de ataques organizados de extor-
são e o que os comerciantes podem fazer para se 
proteger desse risco. Esse tipo de fraude ocorre 
quando alguém usa informações falsas ou roubadas 
ao comprar um produto ou serviço online. 

A fraude BNPL é mais difícil de lidar do que 
a fraude tradicional, pois o comerciante deve 
aprovar ou rejeitar a transação no momento em 
que o cliente efetua a compra. Na prática, alguém 
poderia usar as informações do cartão de crédito 
comprometido para fazer uma compra online pelo 
meio BNPL. Como esse tipo de serviço é oferecido 

Os pagamentos na modalidade "compre agora, pague depois" (tradução da sigla em inglês BNPL, que significa Buy now, pay later) 
tornaram-se o alvo mais recente dos golpistas. De acordo com análise da Vesta, a única plataforma garantida de  

transação instantânea para compras online, o BNPL está se tornando uma opção difícil e cara para  
os comerciantes oferecerem aos seus clientes e consumidores.

O ferecer opções de pagamento do tipo 
“compre agora, pague depois” é uma ten-
dência que cresce no mundo todo entre 

as empresas de comércio eletrônico. À primeira 
vista, parece uma ótima ideia. Se um cliente não 
tiver como pagar por um produto integralmente no 
momento da compra, pode dividir o pagamento em, 
por exemplo, quatro parcelas distintas. 

Os pagamentos BNPL são interessantes para os 
consumidores porque eles não precisam pagar 
juros na compra, e isso sempre será atraente para 
o consumidor.

Como informa o site europeu The Paypers, se 
os pagamentos BNPL atualmente refletem apenas 
uma pequena parte do mercado de cartões de 
pagamento dos EUA, com US$ 8 bilhões, a CB 
Insights espera que eles cresçam entre 10 e 15 
vezes até 2025. 

Outros dados interessantes a serem considera-
dos, de acordo com o site The Ascent, são:

•	 45% dos usuários dizem que fazem pagamentos 
BNPL porque a compra específica não cabe 
em seu orçamento;

•	 36% dos usuários de BNPL o usam uma vez 
por mês ou mais;

•	 30% dos usuários de BNPL confiam nos prove-
dores de “compre agora e pague depois” mais 
do que no parcelamento feito pelas empresas 
de cartão de crédito quando se trata de prá-
ticas comerciais justas.
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dinheiro para comprar o produto imediatamente, 
geralmente é muito mais fácil obter aprovação.

O principal risco que os comerciantes enfrentam 
é lidar com estornos fraudulentos. Nesse cenário, 
normalmente ocorre um desses dois eventos:

•	 O proprietário do cartão rapidamente percebe 
que ele foi usado para fazer uma compra online 
não autorizada;

•	 O atual proprietário fez uma compra por conta 
própria e mais tarde tentou alegar que era 
fraudulenta.

Os estornos são caros e prejudiciais à reputação 
de uma empresa. Portanto, é essencial evitá-los 
a todo custo. Os comerciantes também correm o 
risco de fraude de "nunca pagar". Nessa situação, 
o comprador fraudulento usa uma combinação 
de informações legítimas e falsas para facilitar a 
transação. No processo, eles estão essencialmente 
criando uma identidade falsa que é quase impos-
sível de rastrear.

Muitos empresários priorizam se o cliente pode 
ou não reembolsar o custo da transação. Em vez 
disso, o foco nessa situação deve ser se as informa-
ções fornecidas são legítimas ou não. Ter práticas 
de autenticação fortes em vigor é a maneira mais 
eficaz de evitar que a fraude BNPL prejudique 
um negócio. 

Os clientes devem ser solicitados a concluir um 
teste de autenticação de dois fatores para verificar 
sua identidade e evitar que golpistas usem deta-
lhes de cartões de crédito roubados para concluir 
uma compra.

Existem avaliações baseadas em autenticação 
biométrica (impressão digital ou facial) ou au-
tenticação de dois fatores via SMS e e-mail. Esses 
algoritmos de aprendizado de máquina, que são 
usados pela Vesta, fornecem uma abordagem 
baseada em risco para 3-D Secure 2 e Software 
Composition Analysis (SCA).

BNPL é uma ótima ferramenta para e-commerce.

No entanto, é imperativo que os comerciantes 
e empresas estejam totalmente cientes do risco 
associado. Felizmente, a informação e medidas 
de prevenção discutidas acima podem ajudá-lo a 
minimizar as chances de encontrar um comporta-
mento fraudulento ao oferecer aos seus clientes 
opções de pagamento do tipo "compre agora, pa-
gue depois". - Fonte e outras informações: (www.
vesta.io).
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A jornada 
de dados aplicada 

na prática

Dentro das 
possibilidades que a 
transformação digital 
oferece às empresas, 
sem dúvida, fomentar 
um ambiente 
inovador quanto 
à figura dos dados 
é uma das mais 
promissoras

Não por acaso, afinal, 
com o alto volu-
me de informações 

movimentadas e também 
armazenadas, os desafios 
tendem a crescer, exigin-
do uma resposta imediata 
por parte das organizações 
brasileiras. Ser data-driven, 
mais do que nunca, mostra-
se uma condição de suma 
importância no que diz 
respeito à competitividade 
e resiliência dos profissio-
nais, que terão o respaldo 
analítico como aliado para 
um desempenho empresa-
rial satisfatório.

Nesse sentido, é preciso 
entender como dados con-
solidados transformam a ro-
tina operacional em termos 
práticos. Muitos gestores 
acabam permanecendo 
às escuras de como essa 
mudança pode ser condu-
zida, de modo que a teoria 
seja realmente aplicada 
no dia a dia corporativo. 
Se os insights existem, 
como utilizá-los? Esse e 
outros questionamentos 
são naturais e servem de 
oportunidade para que o 
tema seja debatido, com 
clareza e objetividade.

Qual é o primeiro passo? 
- Independente do seg-
mento em que se mostre 
atuante, é esperado que 
toda empresa apresente 
um volume específico de 
dados movimentados. Isso 
posto, se esses materiais 
existem, é essencial que es-
tejam reunidos sob a ótica 
de soluções tecnológicas, 
capazes de resguardar a 
integridade do que está 
sendo manuseado pelos 
profissionais.

Por muito tempo, utili-
zou-se alternativas manuais 
para lidar com informações 
sensíveis, fato que, além 
de potencializar o risco de 
falhas de segurança, contri-
bui para processos morosos 
e desfavoráveis à Business 
Performance. A certeza 
de que os dados estarão 
armazenados e reunidos 
em ferramentas integradas 
é o ponto de partida ideal 
para que os mesmos sejam 
empregados de forma ana-
lítica pelos colaboradores.

A utilização estratégica 
dos dados - Se por um lado 
a centralização dos dados 

em um ambiente seguro de-
monstra-se preponderante 
para qualquer organização, 
é importante garantir que 
esses referenciais esta-
rão ao alcance de todos, 
para que seus benefícios 
modifiquem a perspectiva 
estratégica da empresa em 
sua totalidade, de modo 
democrático e acessível.

Hoje, utilizar critérios 
pouco confiáveis, achismos, 
entre outros hábitos corri-
queiros na etapa de tomada 
de decisão, não converge 
mais com os tempos atuais, 
sendo primordial o estabe-
lecimento de parâmetros 
analíticos com base na 
coleta otimizada dos dados. 

Seja acompanhando fi-
nalidades internas, que 
visem o aprimoramento 
de métodos de trabalho, 
ou a comunicação externa, 
no formato das políticas 
de relacionamento com o 
público e o mercado, in-
formações confiáveis são 
objetos analíticos de valor 
competitivo, que fomentam 
um clima organizacional 
orientado à inovação. Isso 
nos leva ao último tópico.

Uma cultura data-dri-
ven - Ser data-driven é 
reconhecer o potencial por 
trás dos dados coletados 
pela empresa. Entretanto, 
atingir esse patamar de ma-
turidade digital requer uma 
mudança de mentalidade 
generalizada, que inclua 
os departamentos neces-
sários e, principalmente, 
as pessoas.

Para os líderes corporati-
vos, encorajar os profissio-
nais a adotar informações 
sob o viés da inteligência 
analítica deve ser uma 
iniciativa cotidiana, afinal, 
o processo de tomada de 
decisão representa um 
exercício diário de protago-
nismo individual e coletivo. 
Com previsões seguras e 
diagnósticos precisos, a 
tendência é de que esse 
momento seja ainda mais 
assertivo.

Por fim, destaco que os 
dados são agentes inter-
mediários de um objetivo 
muito maior, que pode 
culminar em uma cultura 
corporativa que estimule, 
de forma crescente, a Bu-
siness Performance entre 
suas operações. O resul-
tado é uma empresa bem 
decidida quanto ao valor de 
suas informações, tendo-as 
como aliadas competitivas 
para se destacar em um 
mercado cada vez mais 
exigente.

(*) - Especialista em Gestão 
Empresarial, pós em Marketing e 

Geoprocessamento e graduação em 
Publicidade e Propaganda, é CEO do 

Centro de Serviços Compartilhados do 
Grupo Toccato (www.toccato.com.br).

Guilherme Tavares (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O pretendente: JULIO SOL RUBIN DE CELIS DE GRAMMONT, nascido em Telêmaco 
Borba, no dia (10/05/1988), profissão professor, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Dermeval Julio de Grammont e de Yarmila 
Rusenka Rubin de Celis. A pretendente: MIRELLA FERREIRA SANTOS, nascida em São 
Vicente, SP, no dia (21/11/1989), profissão terapeuta ocupacional, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Damazio Ferreira Santos 
e de Magali Ferreira do Nascimento.

O pretendente: LONGBANG CHEN, nascido na China, no dia (10/12/1996), profissão 
comerciante, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Yongfeng Chen e de Chen Liqing. A pretendente: DANIBEL MARIAN DE 
JESUS BOLIVAR ROJAS, nascida na Venezuela, no dia (10/03/1992), profissão comer-
ciante, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Daniel Bolivar Gonzalez e de Miraida Isbelia Rojas Medina.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Hoje, a 5G Americas, 
a voz da 5G e LTE 
para as Américas, 

divulgou um novo relatório 
chamado “Casos de Uso 
Verticais para 5G,” com 
uma análise profunda dos 
benefícios, oportunidades 
e requisitos para a adoção 
corporativa da 5G.

Chris Pearson, Presidente 
da 5G Americas, disse “A 
arquitetura 5G é uma plata-
forma para a inovação. Hoje, 
o mundo está caminhando 
para 200 redes 5G e milhões 
de dispositivos conectados e 
muitas organizações estão 
analisando os impactos e 
oportunidades de taxas de 
transferência de dados mais 
rápidas, menor latência e a 
gestão precisa de sensores 
e dispositivos conectados 
sobre seus negócios”.

“Casos de Uso Verticais 
para 5G” é o segundo re-
latório da 5G Americas de 
2021 sobre a tecnologia 
5G no mundo corporativo, 
suplementando o relatório 
“Redes Privadas e Corporati-
vas” publicado em agosto. O 
relatório anterior focou mais 
nas arquiteturas e modelos 
operacionais de rede e as 
ferramentas disponíveis 
para a construção de redes 
privadas corporativas. O 
relatório “Casos de Uso 
Verticais para 5G” explica 
os benefícios e requisitos 
específicos de determinados 
setores verticais.

A tecnologia 5G abriu o caminho para uma nova era de redes 
mais rápidas e de maior desempenho.

Setores diversos exploram 
novos casos de uso para 5G

Redes 5G estão oferecendo novos recursos técnicos no mundo inteiro, com a capacidade de servir mais 
de 429 milhões de conexões, e setores modernos estão analisando o impacto da conectividade celular 
5G sobre seus negócios
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	 •	Mineração - que já apro-
veita da tecnologia 4G 
LTE, oferecendo várias 
lições importantes.

	 •	Serviços Públicos - um 
setor emergente muito 
grande onde as tecnolo-
gias 4G LTE e 5G podem 
oferecer benefícios em 
uma escala massiva.

	 •	Saúde e Educação - 
que oferecem retornos 
imediatos para melhor 
conectividade sem fio 
devido à pandemia da 
COVID-19.

	 •	Jogos - que podem 
aproveitar de aspectos 
inéditos da tecnologia, 
como Multi-Access Edge 
Compute and AR/VR.

“A tecnologia 5G abriu o 
caminho para uma nova era 
de redes mais rápidas e de 
maior desempenho, possibi-
litando novas experiências 
conectadas e atendendo a 
muitas das atuais e futu-
ras necessidade de vários 
setores”, disse Azita Kia, 
Gerente Sênior de Produtos 
de Mobilidade da Cisco, e 
principal autor do projeto 
e editor do relatório. “O 
ecossistema sem fio da 5G 
continua essa trajetória e 
essa nova geração de conec-
tividade possibilitará novos 
casos de uso, aplicativos e 
setores verticais”. Fonte e 
mais informações: (www.
brechazero.com.br). 

O novo relatório revela 
como a tecnologia fomenta 
várias inovações que fa-
zem da 5G uma tecnologia 
muito diferente da 4G LTE. 
Essas inovações incluem 
velocidades maiores e co-
nectividade mais avançada 
em novas frequências, ges-
tão dedicada de recursos 
com fatiamento de redes, 
comunicações altamente 
confiáveis para latências 
abaixo de 10 milissegundos, 
mais segurança, um core 
de pacotes distribuindo as 
principais funções de rede 
para a periferia da rede e 
a possibilidade de criar e 
implementar serviços com 
mais flexibilidade através 
da Arquitetura Baseada em 
Serviços.

O relatório também apre-
senta os vários fatores que 

companhias de qualquer 
setor devem levar em con-
sideração, entre os quais a 
disponibilidade de frequên-
cias, o uso previsto para a 
frequência ou o “determi-
nismo de frequências”, a 
cobertura de prédios cor-
porativos, cibersegurança, 
as necessidades de conec-
tividade, disponibilidade e 
confiabilidade, questões de 
soberania de dados, facili-
dade de uso e propriedade 
de e responsabilidade por 
ativos de rede. “Casos de 
Uso Verticais para 5G” 
também analisa casos de 
uso específicos em vários 
setores chaves, entre os 
quais:
	 •	Indústria - talvez o 

setor mais oportuno e 
exigente para os avan-
ços em tecnologias sem 

Éder Medeiros (*)   
 
A rápida expansão do comércio ele-

trônico fez com que o frete se tornasse 
uma peça chave para as estratégias de 
venda. 

Questões como o valor do envio, cam-
panhas promocionais ou gratuidade na 
entrega chamam atenção e muitas vezes 
são considerados fatores determinantes 
para o cliente finalizar a compra. De 
acordo com o E-Commerce Radar, a 
taxa de abandono de carrinho no Brasil 
é de 82%, sendo uma das mais elevadas 
do mundo, mas ao perceber que esse é 
um fator essencial para o sucesso, os 
empreendedores passam a se dedicar e 
oferecer soluções para cada caso. 

A consultoria americana PwC divulgou 
na pesquisa Global Consumer Insights 
que 40% dos consumidores estão dis-
postos a pagar um pouco mais para 
receber suas encomendas o mais rápido 
possível. Para eles, a agilidade é um dife-
rencial para uma boa experiência na loja. 
Diante disso, para atrair o público-alvo 
e se destacar em um ambiente digital 

cada vez mais competitivo, pequenas e 
médias empresas começaram a apostar 
na entrega de produtos no mesmo dia. 

Gigantes como Amazon e Americanas 
já oferecem esse tipo de serviço, conhe-
cido como “same day delivery”. Além 
dessa funcionalidade, existem outras 
técnicas que são ótimas para garantir 
o sucesso de vendas e manter o cliente 
satisfeito e engajado com a marca. A 
primeira dica é garantir a otimização do 
cadastro do produto, esse é o ponto de 
partida para minimizar o custo do frete, 
afinal, é a partir do tamanho e do peso 
que o valor da entrega será calculado. 

Em seguida, é importante que você 
mude a percepção dessa quantia, então 
promova ações para aumentar o ticket 
médio do pedido, como por exemplo, 
faça vendas de um produto específico 
em combos, dê um bônus a eles no 
momento da aquisição do produto ou 
inclua um sistema de ‘compre junto’ 
com materiais correlacionados. Com 
isso feito, chegou a hora de apresentar 
ao seu cliente uma variedade de trans-
portadoras. 

Automatizar a cotação do frete em 
tempo real para o seu consumidor e 
apresentar outras opções garantirá que 
ele prossiga em seu site, e esse benefício 
não para por aí. Avalie a possibilidade 
de oferecer gratuidade condicionado a 
regras específicas, como valor mínimo, 
que pode ser calculado com a ajuda de 
uma calculadora regressiva para ativa-
ção desse benefício e região de envio, 
por exemplo. 

Por fim, garanta a fidelização do seu 
cliente. A experiência do unboxing 
deve encantá-lo, pois esse é o primeiro 
contato ‘físico’ com a sua marca nas 
vendas pelo e-commerce. Garanta uma 
embalagem personalizada e que prote-
ja o seu produto, inclua uma carta de 
agradecimento escrita à mão e aproveite 
essa oportunidade para que ele poste a 
experiência nas redes sociais. 

Garantir a mudança e dar o primeiro 
passo é a chave para uma grande evo-
lução do seu negócio! 

(*) - É CEO do Melhor Envio, plataforma de cotação 
e geração de fretes que oferece condições mais 

competitivas para quem vende pela internet. 

O sucesso de vendas na sua loja com estratégia de fretes
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