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De acordo com um estudo elaborado pela consultoria britânica 
Oxford Economics, empresas de países emergentes, como o Brasil, 
tiveram aumento nas dívidas entre 10% e 20% durante a pandemia. 
E tirar a empresa do vermelho é um desafio para boa parte dos em-
preendedores. CEO da Sapri Consultoria, Cláudio Lasso (*), que atua 
no mercado de consultoria e auditoria Contábil e Tributária há 15 
anos, orienta que o primeiro passo para  recuperar a saúde financeira 
do seu negócio é dimensionar o saldo negativo do seu negócio, antes 
de tomar qualquer atitude.  

especialista dá orientações financeiras para tirar sua 
empresa do vermelho

Muito se fala que um dos maiores problemas para as empresas é 
realizar um serviço ou vender um produto e não receber por isso, mas, é 
importante acrescentar que também é um grande problema perder um 
bom cliente por não saber cobrar. Hoje, em um cenário pós-pandêmico, 
é fundamental ter muito cuidado em relação à questão das cobranças. 
As empresas, quando não tem como o seu trabalho principal a presta-
ção de serviços de cobrança ou quando não terceirizam esse serviço, 
podem cometer vários erros de gestão dos valores devidos.  

erros que as empresas cometem na hora da cobrar 
devedores

Não há dúvida de que as vendas pela internet se tornaram uma opção para 
muitos empreendedores manterem seus negócios em meio à crise. Segundo 
dados divulgados pelo PayPal Brasil em parceria com a BigDataCorp, as 
lojas online totalizam 1,59 milhão, um aumento de 22,05% na comparação 
com 2020. Pensando nisso, Franklin Bravos, CEO da Signa, startup que 
já profissionalizou mais de 500 e-commerces no Brasil, elencou dicas de 
como empreendedores podem investir de maneira prática e rápida em apps 
e ferramentas na internet que podem ajudar a bombar as vendas.  

ideias para atrair consumidores e vender mais pela 
internet e apps
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negócios em pauta

Fontana di trevi com peças de lego
Um artista italiano fez uma reprodução icônica da Fontana di Trevi, 

uma das principais atrações turísticas da Itália, com cerca de 20 mil pe-
ças de Lego. O autor da obra é Maurizio Lampis, fundador do Museu de 
peças de Lego Karalisbrick em Sestu, na Sardenha. "O projeto começou 
há cinco meses com o objetivo de reproduzir um dos monumentos mais 
importantes da Itália após a construção, em 2019, da Basílica di Bonaria 
em Cagliari, símbolo da Sardenha", disse Lampis. Foram necessários 
cerca de 20 mil blocos para reproduzir a famosa fonte o mais fielmente 
possível na escala de miniaturas: 75 centímetros de largura, 50 cm de 
profundidade e 70 cm de altura em seu ponto mais alto". Inaugurada em 
1762, a Fontana di Trevi é a maior das fontes monumentais de Roma e 
serviu como cenário para "La Dolce Vita". Recentemente, uma fotografia 
dos líderes do G20 jogando uma moeda na fonte também teve ampla 
repercussão (ANSA).      leia a coluna completa na página 3
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Webinar gratuito apresenta iniciativas inovado-
ras na gestão ambiental do onshore

@“Inovação na gestão ambiental do Onshore” será o tema da edição de 
novembro do ABPIP Inova. O webinar, uma iniciativa da Associação 

Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), será 
transmitido gratuitamente na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, das 
14h às 15h30. Para participar, basta preencher o formulário disponível no 
link:  https://lnkd.in/devXdwGz. Na ocasião, a Great Energy vai apresentar 
as soluções e iniciativas sobre os tipos de tratamento e destinação final 
para os cascalhos provenientes das operações de O&G. “Os participantes 
do Webinar terão a oportunidade de conhecer ações e negócios capazes 
de compor uma solução customizada e eficiente, por meio do conceito 
de inovação aberta”, explicou Anabal Santos Jr., Secretário Executivo 
da ABPIP. Esta será a 5ª edição do ABPIP Inova, que tem o objetivo de 
desenvolver ações conjuntas de integração academia-indústria para 
disseminação de conhecimento nas áreas de inovação e tecnologia. Os 
seminários virtuais são realizados mensalmente, via canal do Youtube da 
Associação.    leia a coluna completa na página 2
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shopping ou e-commerce? dados 
mostram que a loja física ainda vale a pena 

não é novidade que o comércio eletrô-
nico teve um grande crescimento nos 

últimos dois anos. Impulsionados pela pan-
demia, os e-commerces viram seus números 
saltarem 68% em relação ao ano anterior, de 
acordo com a ABComm, enquanto a maior 
parte do comércio offline teve que fechar 
as portas por um longo período. 

Alguns conseguiram se adaptar, muitos 
faliram, mas agora com o afrouxamento das 
medidas de prevenção e o retorno das pessoas 
às ruas, o setor começa a recuperar o fôlego 
com crescimento de 10,1% no primeiro se-
mestre de 2021 em relação ao mesmo período 
de 2020, segundo o Indicador de Atividade 
do Comércio (IAC) do Serasa Experian. 

Nosso subconsciente nos diz que é muito 
mais caro manter um comércio físico, por 
conta do custo de operação, funcionários 
e todos os gastos que uma estrutura de-
manda, mas no e-commerce também há 
gastos com estrutura, além de exigir mais 
verba com mídia e logística reversa. A 
Spot Metrics, empresa de inteligência de 
dados e CRM, levantou alguns dados que 
pudessem esclarecer de vez essa dúvida, 
ou pelo menos contextualizar os custos 
efetivos de cada uma das modalidades. 

Na loja física, como em shoppings, os 
comerciantes precisam arcar com aluguel, 
condomínio e um fundo de promoção, que 
é utilizado para ações de marketing, por 
exemplo, para atrair mais público. A soma 
desses valores é chamada de Custo Total 
de Ocupação (CTO), e gira em média entre 
9% e 12,6% do faturamento, de acordo com 
o site de algumas das maiores adminis-
tradoras de shoppings do Brasil (brMalls, 
Aliansce Sonae e Multiplan). 

"Quando comparamos o CTO com os 
marketplaces, muitas vezes os custos de 
uma loja física acaba sendo menor, porque 
as plataformas cobram uma porcentagem 

shopping ou e-commerce? dados 
mostram que a loja física ainda vale a pena
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sobre os valores dos produtos vendidos e 
em alguns casos também taxas fixas para 
o empreendedor poder comercializar 
naquele canal", explica o especialista em 
inteligência de dados para o varejo físico, 
Raphael Carvalho, CEO da Spot Metrics. 

No e-commerce, à primeira vista, temos 
a vantagem de não nos preocuparmos com 
os mesmos custos de um estabelecimento 
físico, apesar de invariavelmente precisar 
armazenar o estoque em algum lugar, mas 
é necessário investir mais em propagandas 
online e promoções. 

A situação também é diferente para quem 
ainda não tem uma marca muito reconheci-
da e com um e-commerce próprio, porque 
as vendas precisam ser feitas por meio de 
marketplaces consolidados, como Ameri-
canas, Amazon, Mercado Livre e Magalu, 
que cobram uma taxa de 14% a 20% dos 
valores dos produtos, superando o CTO 
do shopping. 

De acordo com um levantamento da Simon 
Properties, uma das maiores administradoras 
de shoppings do mundo, enquanto as visitas 
em sites convertem apenas 3% em compras, 
em um estabelecimento físico, de 20% a 30% 
dos visitantes compram algum item, sendo 
que as cestas de produtos da loja física pode 
ter um ticket médio até 3 vezes maior.

"Nesse sentido, podemos dizer que inves-
tir em uma loja física seria mais vantajoso. 
O vendedor não precisaria se preocupar 
com verba de marketing online, porque 
esse custo já está incluído no CTO e apesar 
das campanhas que o shopping realiza para 
atrair mais clientes, as pessoas já irão ao 
shopping. O desejo da experiência física 
ainda - e sempre - vai continuar existindo", 
acrescenta o especialista. 

A pesquisa mostrou também que há uma 
hiper rotatividade entre os e-commerces. 
Ao mesmo tempo que muitas novas lojas 
online surgem, muitas outras, em média 
65%, falem em 18 meses. Em 5 anos, o 
percentual chega a 90%. Outro ponto a 
se observar é que nos sites, as devoluções 
podem chegar até 40%, baseadas na Lei 
do Arrependimento, demandando uma 
estrutura, e um custo, de logística reversa. 

Essa demanda já não existe no offline, 
porque o cliente compra em plenas condi-
ções, podendo ver e tocar o produto para 
ter certeza de sua escolha. "Acredito que a 
melhor estratégia seja atender o consumidor 
no canal que este achar mais conveniente. 
No fim das contas, uma operação coordena-
da em várias frentes acaba sendo necessária 
para conquistar diversos perfis no mercado", 
finaliza Carvalho. Fonte e mais informações: 
(www.spotmetrics.com).
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Famílias endividadas
Diante da alta dos preços, as famílias 

estão buscando o crédito como alterna-
tiva para complementar a renda. Na ca-
pital paulista, o número de endividados 
bateu novo recorde em outubro: 2,84 
milhões, representando 71,3% do total 
dos lares, de acordo com pesquisa da 
FecomercioSP. Em novembro de 2020, 
o percentual de endividados estava 
em 56,1%, o que significa, em termos 
absolutos, um aumento, em quase um 
ano, de 620 mil famílias com dívidas.
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