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das PMEs no Brasil, integrando a expertise dos profissionais contábeis 
com os serviços bancários. Além de possibilitar a união entre as PMEs e 
os contadores, o Contbank planeja facilitar o crédito para essas empresas, 
permitindo que tenham acesso a mais produtos, assim como melhores 
condições de pagamento e juros. Paulo Castro, CEO e fundador do 
Contbank, diz que a ideia é fazer uma revolução no mercado de fintechs 
voltadas para pequenas e médias empresas. As PMEs são 99% das em-
presas no Brasil e mesmo assim o empresário tem muitas dificuldades 
em conseguir crédito para expandir o seu negócio. O Contbank quer 
mudar isso. Saiba mais em: (https://contbank.com/). 

E - Livros Infantis
Este ano, o programa “Leia para uma Criança”, do Itaú Social, distribuirá 
gratuitamente 2 milhões de livros infantis. O oferecimento será feito 
exclusivamente para escolas e creches públicas, bibliotecas comuni-
tárias, OSCs (organizações da sociedade civil) e outros equipamentos 
públicos voltados para a garantia de direitos das crianças de 0 a 6 anos. 
Os livros selecionados para esta edição são “Enquanto o almoço não fica 
pronto” e “Os olhos do jaguar”. As instituições podem solicitar um kit, 
ou seja, os dois livros, para cada criança atendida ou matriculada, pelo 
site (itausocial.org.br/leiaparaumacrianca). 

F - Qualificação de Jovens 
O governo alemão criou o sistema dual de ensino há mais de 100 
anos, permitindo que futuros profissionais possam conciliar suas 
atividades empregatícias com a aquisição de conhecimento teórico 
referente às atividades de seu trabalho. Esse método tem ganhado 
força em vários países, inclusive no Brasil. Ciente dos benefícios do 
ensino dual, o Colégio Humboldt, em parceria com a Câmara de Co-
mércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, que é responsável 
pela viabilização do sistema no país, oferece três cursos dentro do 
programa de gestão empresarial: Gestão em Logística; Gestão de 
Processos Industriais; e Gestão em Tecnologia da Informação. Este 
último é um curso novo, ofertado devido ao aumento na demanda por 
profissionais da área. Empresas que tiverem interesse em participar 
do programa podem entrar em contato pelo e-mail (dual@ahkbrasil.
com) ou pelo tel. (11) 5180-2360. 

G - Negócios com Mães
A B2Mamy, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de 
inovação e tecnologia para que sejam líderes e livres economicamente, 
promove o “Power Pulse Batch 11”, com o patrocínio das empresas: a 

A - Mercado Jurídico 
A Fundação Estudar abriu inscrições para o evento ‘Conexão Mercado 
Jurídico’. A iniciativa gratuita acontece nos dias 10 e 11 de novembro e 
é destinada aos talentos brasileiros interessados no tema e que buscam 
conhecer departamentos jurídicos de diversas empresas. A organização 
irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira. 
Os jovens terão a oportunidade de acompanhar bate-papos virtuais com 
lideranças do mercado jurídico, participar de painéis de conteúdo, fazer 
networking com jovens de alto potencial e interagir com profissionais de 
recrutamento e lideranças das empresas. Aqueles com melhor desempe-
nho no processo seletivo do Conexão são convidados a realizar um pitch 
para as empresas. Inscrições e mais informações: (www.napratica.org.br). 

B - Jovens Lideranças
O Instituto Anga, empresa do Grupo Anga&Diamo, holding de serviços de 
implementação de cultura humanizada, capitalismo consciente e inclusão 
social, está com inscrições abertas para a 5ª edição do prêmio Young Leaders, 
que objetiva formar e educar, a próxima geração de jovens lideranças que 
farão o futuro das organizações no país, bem como selecionar e reconhe-
cer os jovens talentos intraempreendedores que estão transformando as 
organizações de dentro para fora. Os finalistas do prêmio fazem parte da 
Comunidade Young Leaders, que hoje conta com mais de 100 jovens que 
fazem parte das maiores empresas do país. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site: (https://institutoanga.com.br/premio-2021/).  

C - Películas Automotivas
A Eastman Chemical Company concordou em adquirir os negócios e ativos 
da Matrix Films, LLC, comerciante de performance films PremiumShield, 
incluindo sua extensa linha de moldes de películas automotivas. Esta 
aquisição expandirá as capacidades de desenvolvimento de moldes de pe-
lícula de proteção de pintura, banco de dados padronizados e experiência 
em treinamento de instalação da Eastman. Ela também complementará 
a base de revendedores automotivos da Eastman na América do Norte, 
Europa e Oriente Médio, para impulsionar o crescimento em películas 
de proteção de pintura e películas para janelas. Fundada em 1920, a 
Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que produz uma 
ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam 
todos os dias. Saiba mais em: (www.eastman.com).

D - Facilitando o Crédito
O Contbank , fintech especializada em produtos para pequenas e médias 
empresas, chega ao mercado como o compromisso de mudar o cenário 

Danone e a PlayKids. Será focado em acelerar startups dos segmentos 
Babytech, Edtech, Foodtech, Martech, Retailtech, Healtech, Femtech em 
fase operacional, com um modelo de negócios validado, com faturamento 
e que buscam tração. Sem custo algum, as mães e mulheres interessadas 
podem inscrever suas startups até sexta-feira (8). Após a seleção, a 
jornada será divida em duas fases: a primeira, fase Lauch, contará com 
50 startups selecionadas para as seis semanas de imersão no negócio, 
e a segunda, fase Traction, escolherá as 20 que mais se destacarem na 
primeira parte para passar por mais dois meses de aceleração. Saiba 
mais em: (https://www.b2mamyeplace.com.br/power-pulse-batch-11).

H - Quero ser Dev 
A Locaweb, uma das empresas pioneiras em soluções B2B para transfor-
mação digital de negócios no Brasil, abre as inscrições para a 7ª edição 
do Quero ser Dev, programa de formação de novos desenvolvedores. 
O curso será online, prático, voltado para a construção de aplicações 
web modernas e contando com mentoria de profissionais referência no 
mercado. São 12 semanas de formação, com 126 horas de conteúdo, 
contando com trilhas de desenvolvimento técnico, carreira, bate-papo 
com gestores de desenvolvedores, entre outras iniciativas. O curso 
conta com 25 vagas e os participantes poderão participar dos proces-
sos seletivos do Grupo Locaweb e ter chance de serem contratados 
por alguma de suas empresas. Mais informações e inscrições: (www.
queroserdevlocaweb.com.br).

I - Construção Civil
Gratuito e 100% online, transmitido por plataforma exclusiva, nos próxi-
mos dias 25 e 26 acontece a 1ª Feira Virtual de Construção Sustentável, 
que objetiva servir de palco para troca de conhecimentos e realização de 
negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público, 
estimulando o mercado e fortalecendo cadeias de produção sustentáveis 
na construção civil. O propósito é ser referência na divulgação e dissemi-
nação de inovações sustentáveis no setor da construção civil do Brasil. 
Além da troca de informações, está prevista a realização de rodadas de 
negócios com produtos e serviços relacionados à eficiência energética 
entre empresas e consumidores. Mais informações e inscrições: (https://
feiraconstrucaosustentavel.com.br/inscricoes/).   

J - Energia Eólica 
O governo do Rio Grande do Norte anunciou a assinatura de um pro-
tocolo para a instalação de um projeto-piloto de armazenamento de 
energia produzida pelo vento. O estado é o maior produtor de energia 
eólica do país, capacidade que atrai investimentos do setor privado na 
produção de energia limpa em terras potiguares. A 2W Energia, uma 
das principais plataformas de energia renovável do país, deu início à 
mobilização das obras do Complexo Eólico Anemus, nos municípios 
de Currais Novos e São Vicente. Formado por três parques, com 33 
aerogeradores com potência nominal de 4,2 MW cada, o projeto será 
desenvolvido pela Allonda, empresa de engenharia com foco em so-
luções sustentáveis. O início da geração de energia está previsto para 
o segundo semestre de 2022.

A eficácia do marketing 
boca a boca em uma 

sociedade hiperconectada

Você já deve ter 
ouvido alguém 
falando ou lido em 
jornais e portais 
de notícias, que 
vivemos a era do 
conhecimento e 
que estamos em 
uma sociedade 
hiperconectada

O acesso às informa-
ções e a troca de im-
pressões sobre todas 

as coisas nunca aconteceu 
de maneira tão rápida e tão 
fácil. Se a intenção for tirar 
alguns dias de férias com a 
família, basta pesquisar na 
internet e nas redes sociais a 
respeito do destino preten-
dido, sobre as hospedagens 
com a melhor relação cus-
to-benefício e programar a 
viagem. 

Na hora de comprar um 
smartphone, por exemplo, 
é comum que as pessoas 
troquem informações com 
amigos e familiares a res-
peito de determinada marca 
e modelo e que recorram 
às notícias disponíveis nas 
redes, bem como aos sites 
que reúnem reclamações 
para entender se o investi-
mento vale a pena. Ou seja, 
tudo ficou muito dinâmico 
e o acesso às informações é 
instantâneo.

Viver em um mundo hiper-
conectado trouxe muitas 
vantagens para todos nós. 
Consumidores conseguem 
fazer uma triagem mais 
adequada e selecionar me-
lhor marcas, produtos e 
fornecedores. As empresas, 
por sua vez, precisaram se 
esmerar não só na qualidade 
empregada nos produtos 
e serviços, mas no atendi-
mento prestado aos seus 
clientes.

Com a pandemia, a neces-
sidade de isolamento e boa 
parte da vida acontecendo 
no meio digital, a hiperco-
nectividade se acentuou, 
sem sombra de dúvida, 
mas ouso dizer que o bom e 
tradicional marketing boca 

a boca mantém sua eficácia 
mesmo em uma realidade 
tão tecnológica. Parece 
confuso? Explico!

Apesar de frequentemen-
te recorrermos à internet 
e aos sites de busca para 
tirar dúvidas e procurar 
referências sobre produtos 
e serviços, sempre nos sen-
timos mais seguros quando 
a recomendação vem de 
alguém próximo, como um 
parente ou amigo. Algumas 
pesquisas, inclusive, confir-
mam isso. 

Um estudo feito pela 
Nielsen, empresa global 
especializada na mensu-
ração de dados e informa-
ções, apontou que 92% dos 
consumidores confiam nas 
recomendações das pessoas 
que eles conhecem. Outro 
relatório, de autoria da 
McKinsey, consultoria mun-
dial de alta gestão, mostra 
que os amigos influenciam 
aproximadamente 50% de 
todas as decisões de uma 
possível compra. Reforço 
aqui: o marketing boca a 
boca segue sendo eficaz 
e pode ser potencializado 
pelas ferramentas digitais. 

Isso significa que investir 
no aperfeiçoamento cons-
tante da qualidade dos 
produtos e/ou serviços, no 
aprimoramento da expe-
riência do cliente, em um 
atendimento de excelência, 
em um pós-venda bem re-
alizado, em treinamentos 
especiais para os vende-
dores voltados às trocas 
de produtos e em outros 
aspectos que impactem 
diretamente a relação en-
tre empresa e consumidor 
trarão, em algum momento, 
uma boa recompensa para 
a marca. Isso, porque não 
há nada mais eficaz do que 
um cliente satisfeito e apai-
xonado pelo seu produto, 
propagando essa admiração 
a todos que ele conhece. 
Faça o teste!

 
(*) - É especialista em gestão 

de negócios e sócio-diretor da 
Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com 
atuação entre empresas de diversos 

portes e setores da economia 
(www.prosphera.com.br).

Haroldo Matsumoto (*)

Pela sharia, o código 
de leis islâmico, os 
seguidores da fé de 

Maomé só podem consumir 
produtos que se encaixem 
nessa categoria porque 
seriam aqueles permitidos 
por Deus.

No judaísmo, há uma cate-
goria semelhante: o kosher. 
Um exemplo é a proibição de 
consumo de carne de porco, 
de álcool etílico, sangue e 
animais de presas longas, 
considerados haram, ou seja, 
não permitidos. As carnes de 
boi, frango, caprinos e ovi-
nos podem ser consumidas, 
desde que o abate seja feito 
de forma adequada, em um 
ritual halal. A restrição é liga-
da não apenas a esses itens, 
mas a qualquer produto que 
contenha esses ingredientes 
em sua composição ou que 
tenha contato com eles. 

“Hoje, 1,9 bilhão de con-
sumidores no mundo são 
muçulmanos. E as estima-
tivas para 2060 é que uma, 
em cada três pessoas, seja 

Fábrica da empresa brasileira BRF em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes Unidos.

A alta da inflação deve ter chegado 
ao seu maior nível em setembro, na 
avaliação do presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos Neto. 
“Nós entendemos que, em termos de 
inflação de 12 meses, setembro deve 
ser o pico. A gente ainda tem uma 
inflação alta em setembro”, disse em 
palestra na Associação Comercial 
de São Paulo. O IPCA-15, que mede 
a prévia da inflação oficial no país, 
chegou a 1,14% em setembro. 

Com o resultado, a prévia da inflação 
oficial acumula taxas de 7,02% no ano 
e de 10,05% em 12 meses. Campos 
atribuiu a alta da inflação a “dois 
choques” ocorridos em 2020 e 2021. 
Segundo o presidente do BC, no ano 
passado o Brasil sofreu com um forte 
aumento dos preços dos alimentos 
associado a uma grande perda de 
valor do real em relação ao dólar. E 
que, neste ano, a inflação está sendo 
puxada pelo aumento dos preços da 
energia. 

Presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto.

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

Brasil é o maior exportador de 
comida halal no mundo

Halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido. Mais do que isso, é um conceito que permeia 
a alimentação e o uso de produtos cosméticos e farmacêuticos por muçulmanos em todo o mundo
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negociou US$ 4,4 bilhões. 
O processo de certificação 
envolve uma avaliação do-
cumental da empresa, na 
qual se verifica, por exemplo, 
os ingredientes e materiais 
usados na fabricação ou 
beneficiamento do produto 
e sua origem.

Com produtos presentes 
no Oriente Médio desde a 
década de 1970, a indús-
tria alimentícia brasileira 
BRF decidiu dar um passo 
adiante, em 2014, de olho 
no gigantesco mercado halal, 
ao instalar uma fábrica nos 
Emirados Árabes Unidos. 
Localizada na zona indus-
trial de Abu Dhabi, a planta 
processa produtos de frango 
e também hambúrguer bo-
vino. É a primeira indústria 
alimentícia brasileira a ins-
talar uma fábrica no país e, 
se depender do governo dos 
Emirados Árabes, não será 
a última. Uma das marcas 
da BRF, a Sadia é uma das 
líderes em seu segmento nos 
Emirados Árabes (ABr).

muçulmana. Então você 
tem um mercado gigantes-
co, um potencial enorme a 
ser explorado. Além disso, 
os consumidores muçul-
manos são muito fiéis. Uma 
vez que eles identificam 
uma marca certificada, que 
traz um produto de quali-
dade, acabam se fidelizan-
do àquela marca”, explica 
Elaine Franco de Carvalho, 
coordenadora de qualidade 

da Fambras Halal, uma das 
principais certificadoras 
halal do Brasil.

Segundo dados do último 
Relatório Global do Estado 
da Economia Islâmica, antes 
da pandemia o Brasil era o 
maior exportador mundial 
de comida halal. Em 2019, 
o país exportou US$ 16,2 bi-
lhões nesse tipo de produto, 
12% a mais do que o segun-
do colocado, a Índia, que 

Inflação atingiu pico em setembro, 
diz presidente do Banco Central

Campos, um fenômeno internacional 
que, nos países mais desenvolvidos 
economicamente, acontece por razões 
diferentes. 

“Por um lado, eu tenho mais deman-
da de bens, que geram mais demanda 
de energia. Por outro lado, eu tenho, de 
uma forma geral, os países querendo 
produzir menos energia, ou energia 
mais limpa interrompendo a produção 
de algumas fontes que não são tão 
limpas. A conjunção desses fatores 
está gerando uma inflação grande 
em alguns países e alguns problemas 
energéticos”, explicou. 

O aumento de preços tem causado 
preocupação em diversas partes do 
mundo. No Brasil, há ainda o reajuste 
de preços que está sendo feito pelo 
setor de serviços, ajustando os valores 
cobrados dos consumidores aos novos 
custos envolvidos com a inflação de 
outros setores. “Tinha um repasse 
represado que começa a aparecer”, 
enfatizou (ABr).

A gasolina continua subindo, ape-
sar da quase estabilidade do preço 
do combustível a nível internacional, 
pela alta do etanol, que faz parte da 
composição vendida no Brasil, e o 
aumento dos valores dos fretes. “O 
etanol subiu mais de 40% no ano e 
o frete subiu também”, destacou. A 
inflação da energia é, de acordo com 


