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De acordo com dados recentes do IBGE, mais de 90% das empresas 
brasileiras são familiares, só que dessas, menos de 30% passam de pai 
para filho e apenas 5% delas conseguem chegar aos netos dos fundado-
res, isso porque a sucessão empresarial, ou seja, a passagem do bastão 
do controle e da gestão das empresas ainda é tabu no Brasil. O nosso 
grande problema é a cultura. No Brasil deixamos de receber, tanto a 
educação financeira, e aí falta entendimento para cuidar dos negócios, do 
planejamento econômico financeiro das empresas, do sistema financeiro 
mundial, das finanças pessoais, quanto também nos falta a educação em 
cidadania, que favoreceria a formação de cidadãos responsáveis, com 
autonomia, conhecedores e aplicadores de direitos e deveres.  

planejamento financeiro das empresas  
e dos sócios

Quando a pandemia começou, os criminosos cibernéticos perceberam 
uma grande oportunidade e a aproveitaram. Os escritórios corporati-
vos, agências governamentais, escolas e universidades passaram por 
uma transição apressada e mudaram seus modelos de trabalho, do 
presencial para o remoto.  

ransomware, phishing, Zero trust, e o novo normal 
da segurança cibernética

Organizações em todo o mundo estão enfrentando um cenário de 
ameaças em constante evolução, enquanto lidam com os novos re-
quisitos regulatórios que surgem a cada dia, os crescentes custos e a 
complexidade de sua infraestrutura e arquitetura de segurança. Em 
função disso, é cada vez mais importante correlacionar as informações 
e, assim, garantir a segurança dos negócios. Mas como fazer isso na 
mesma velocidade em que aparecem novas ameaças e um turbilhão 
de informações para serem gerenciadas?  

como tratar milhares de informações e garantir a 
segurança do seu negócio
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negócios em pauta

Fiat inaugura museu casa 500 
A Fiat inaugurou o museu Casa 500, que inclui La Pista 500, o 

maior jardim suspenso da Europa, e que está localizada na icônica 
pista de Lingotto, na cidade de Turim, na Itália. O evento ainda 
contou com a apresentação do novo modelo 500 Red. Partici-
param da cerimônia de inauguração o presidente da Stellantis, 
John Elkann, a CEO da Pinacoteca Agnelli, Ginevra Elkann, o 
CEO da Fiat e CMO da Stellantis, Olivier François, e o vocalista 
do U2 e cofundador da RED, Bono Vox. Segundo a Fiat, a Casa 
500 é um novo espaço de exposição que faz parte do complexo 
de museus da Pinacoteca Agnelli. Além de mostrar o icônico 
modelo, o itinerário de imersão "atua sobre as memórias, emoções 
e sonhos para reconstituir a cultura e a história de um país e de 
uma cidade, entrelaçada com a história do 500" (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 3
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Fcamara promove webinar gratuito sobre 
tendências de pagamento no omnichannel

@O Grupo FCamara - consultoria de soluções tecnológicas 
e transformação digital - promove nesta quarta-feira (06), 

às 18h30, o webinar "Tendências e evoluções nos meios de 
pagamento", para falar sobre meios de pagamento e soluções 
financeiras no omnichannel. Comandado por Paulo Andreoli, 
Head de Omnifinance do Grupo FCamara, o evento terá como 
convidado Bruno Döhler, Revenue Operations Specialist da 
Zoop. Ele vai falar sobre pagamentos invisíveis, atualizações 
do PIX, pagamentos Contactless e muito mais. O Webinar 
é gratuito e os interessados podem se inscrever na página 
do evento (https://digital.fcamara.com.br/live-fcamara-e-
-zoop-evolucao-pagamentos).    leia a coluna completa 
na página 2
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A Black Friday é uma das maiores 
datas para o comércio mundial e 
o Bling, sistema de gestão online 
do grupo locaweb que agiliza e 
descomplica a gestão de micro, 
pequenas e médias empresas, 
desenvolve iniciativas para ajudar 
o empreendedor a potencializar os 
negócios. 

"nosso objetivo é apoiar os empreen-
dedores que possuem lojas físicas ou 

virtuais a vender cada vez mais, por isso 
queremos compartilhar o nosso conheci-
mento e as melhores práticas de mercado 
para ajudar o varejista, bem como, impul-
sionar as vendas em uma das principais 
datas do varejo brasileiro, explica Marcelo 
Navarini, COO do Bling. Em parceria com a 
CPO & Partner do Ecommerce na Prática, 
Babi Tonhela, o Bling aponta os principais 
erros cometidos pelos empreendedores e 
como evitá-los: 

1. Falta de planejamento: um erro 
bastante comum é falta de planejamento. 
Para a especialista, o empreendedor pre-
cisa decidir qual período da Black Friday 
pretende atuar, por exemplo: Black Novem-
ber (vendas no mês todo), a Black Week 
(vendas durante a semana) ou a Black 
Friday (vendas só no dia da Black Friday). 

Planejar a data com antecedência per-
mitirá, ainda, fazer boas negociações com 
fornecedores, porque é neste momento 
que eles estão fechando o 2° trimestre 
e já conseguem identificar produtos das 
indústrias e de confecções com mais 
adesão para o período. Para isso, é reco-
mendado iniciar o planejamento a partir 
do mês de maio. 

Contudo, uma ação muito robusta nesta 
data às vezes pode não alcançar o resultado 
esperado. Muitas vezes o vendedor compra 
mais estoque do que consegue vender ou 
a contratação de equipe extra. Além disso, 
a questão logística nesta data tende a ficar 
sobrecarregada. 

os cinco principais erros na Black Friday
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2. Limitar os canais de captação e 
atendimento: um dos principais erros 
é deixar de captar clientes em outra pla-
taforma que não seja o e-mail. Por isso, é 
fundamental manter a multicanalidade seja 
por WhatsApp, Telegram ou outras redes 
sociais. Não ter um canal de atendimento 
direto no site e visível para os clientes, 
como um chat, pode também comprometer 
a jornada de compra. 

3. Estrutura: realizar uma Black Friday 
requer estrutura, como: funcionários, em-
balagens e suporte para atender a demanda 
logística. A especialista aponta, também, a 
falta do recurso de notificação ao cliente 
(push browser), que pode ajudar a atrair 
novos consumidores. 

4. Pós-venda: a Black Friday não se trata 
apenas de queimar estoque, a data deve 
ser planejada para adquirir novos clientes. 
Então, ignorar o pós-venda pode impactar 
na conquista de um novo cliente. 

5. Investimento em mídia: com a 
proximidade da data deve-se observar 
os custos em relação aos investimentos 
em anúncios. É recomendado para o 
pequeno e médio empreendedor esta-
belecer uma base de contatos antes de 
novembro. Os grandes players aumentam 

o investimento e fica difícil competir. 
Por isso, é bem importante ter a base 
própria dentro de casa, seja por e-mail, 
Whatsapp, redes sociais, entre outras 
formas de comunicação possíveis para 
ir estabelecendo contatos. 

Para Marcelo, a Black Friday é uma das 
principais datas do e-commerce no Brasil. 
"É possível alcançar um faturamento men-
sal em apenas um dia se o empreendedor 
conseguir estabelecer uma comunicação 
efetiva com os clientes. Porém, a data tem 
uma desvantagem para aqueles que estão 
no início de suas operações. Isso porque 
ela é uma construção de marca que leva 
o ano inteiro", ressalta. 

Ainda segundo o executivo, é necessário 
desenvolver ações a partir do momento 
que uma acaba, por exemplo, a partir de 
novembro planejar a próxima Black Fri-
day, dessa forma, construir e estabelecer 
uma relação para as próximas. Em geral, 
as empresas começam a se preparar para 
esse período a partir de junho, porém já é 
uma data bem apertada para começar. "A 
preparação da Black Friday não envolve só 
a comunicação da marca, mas também a 
escolha de bons produtos e boas ofertas", 
conclui. - Fonte e  Mais informações: (www.
bling.com.br).

pessoas 
excelentes, 
empresas 
excelentes.
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mundo corporativo
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A batalha  
do ódio e  
da mentira

Gaudêncio Torquato

política
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tecnologiA

vacina contra covid
A cidade de São Paulo ultrapassou 

a marca de 18 milhões de doses de 
vacinas contra a Covid-19 aplicadas até 
sábado (2). Foram 10.375.365 primei-
ras doses, 7.143.817 segundas doses, 
324.277 doses únicas e 175.063 doses 
adicionais, totalizando 18.018.522 
doses. A cidade alcançou 80,9% da 
população adulta com o esquema 
vacinal completo. Do público de 12 
a 17 anos, a cidade atingiu 97,4% da 
cobertura vacinal ao menos com a 
primeira dose (ABr).
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