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O comércio varejista, 
a transformação digital 

e a crise

Na década de 90, 
assistimos 
ao nascimento 
das empresas 
“ponto com”

Muitas delas chega-
ram a abrir capital 
nas bolsas de valo-

res, com supervalorização 
de ações, provocando no 
início dos anos 2000 o es-
touro da bolha da internet, 
com grandes desvaloriza-
ções e desaparecimento 
de muitos negócios recém 
criados. Os principais mo-
tivos daquela quebradeira 
foram, em primeiro lugar, 
o comportamento da popu-
lação, que ainda não estava 
preparada para esta ino-
vadora forma de comprar 
produtos e serviços. 

Mas outro fator, também 
de importante relevância, 
foi a falta de infraestrutura 
tecnológica adequada na 
época, pois não permitia 
sustentar o crescimento 
exponencial de vendas, 
necessário para gerar os 
lucros esperados pelos 
investidores. As redes de 
telecomunicações, por 
exemplo, ainda eram muito 
precárias, com velocidades 
ridículas, se comparadas 
com as que temos hoje.

Em fevereiro de 2004, foi 
lançado o Facebook, rede 
social digital, que conta 
hoje com 2,8 bilhões de 
usuários ativos, ou seja, 
aproximadamente 36% 
da população do planeta. 
Esta nova forma de nos 
comunicarmos, aliada a 
outras plataformas digitais, 
como WhatsApp, Insta-
gram, etc., provocaram 
muitas mudanças em nosso 
comportamento. Entre as 
principais, está a forma 
como adquirimos produtos 
e serviços. 

Atualmente, para qual-
quer compra que fazemos, 
antes necessariamente 
pesquisamos em sites do 
fabricante e de pesquisa de 

preços, em redes sociais e, 
obviamente, em platafor-
mas de e-commerce. Os 
aplicativos de smartpho-
nes, aparelhos que tiveram 
seu uso altamente difun-
dido na década de 2000, 
representaram a definitiva 
popularização da internet. 

Hoje, no Brasil são 234 
milhões de celulares in-
teligentes, ou seja, mais 
de um aparelho por habi-
tante, sem contar tablets, 
notebooks e computadores 
de mesa. 

Esta explosão do uso de 
smartphones e populariza-
ção da internet abriu uma 
enorme janela de oportu-
nidades de novos negó-
cios, produtos e serviços, 
mas também uma grande 
ameaça para as empresas 
tradicionais. 

A crise econômica, que 
aflige os brasileiros desde 
meados de 2014, agravada 
mais ainda pela pandemia 
de 2020/2021, castiga a to-
dos, principalmente as pe-
quenas e médias empresas. 
Mas, um grande fator de 
queda de vendas e margens 
de grande parte do varejo 
tradicional, certamente, 
está relacionado com a falta 
de utilização adequada das 
plataformas digitais. 

Qualquer que seja o 
negócio, necessariamente 
para se manter e prosperar, 
precisa estar na internet de 
maneira efetiva e profissio-
nal. A forma de prospectar 
clientes, vender, desenvol-
ver produtos e serviços mu-
dou. Insistir em métodos 
e processos tradicionais 
do século 20 é usar ferra-
mentas do passado, que 
não mais funcionam para 
os desafios do presente. 

O varejo tradicional pre-
cisa também fazer sua 
revolução e passar a adotar 
novos métodos e processos 
de trabalho adequados a 
este novo mundo digital. 
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despontando com o aumento da expectativa média de vida. Em busca de 
produtos e serviços de qualidade, esse segmento vem crescendo e exige 
um olhar especial. Diante desse cenário, o Insper criou o curso “Negócios 
para a longevidade”. A formação terá 33 horas e sua proposta é oferecer 
aos alunos a oportunidade de entender a relevância e o potencial do 
segmento sênior, a partir das mudanças demográficas sentidas no Brasil 
e da importância do foco no curso de vida. O curso também prioriza a 
discussão de caminhos para o envelhecimento saudável. Inscrições e 
mais informações: (www.insper.edu.br).

E - Combate ao Antissemitismo
O Brasil acaba de aderir à Aliança Internacional em Memória do Holo-
causto (IHRA, na sigla em inglês), organização intergovernamental com 
31 países membros, criada para combater o antissemitismo e preservar a 
memória do Holocausto. O país entra como observador, dando o primeiro 
passo para se tornar membro definitivo. Segundo o Itamaraty, “a adesão 
fortalecerá as políticas nacionais de combate ao antissemitismo e de 
promoção da educação e da pesquisa sobre o Holocausto”. De acordo 
com André Lajst, cientista político e diretor executivo da StandWithUs 
Brasil, esse é um passo significativo para conscientizar a população sobre 
a importância do combate ao antissemitismo no país. 

F - Novos Produtos 
A farmacêutica multinacional Genomma Lab está lançando o pro-
grama latino-americano ‘Anjo para a Inovação’, que busca iniciativas 
disruptivas para adicionar inovação ao catálogo de produtos da 
empresa e assim continuar a consolidar o seu propósito de empo-
derar as pessoas para terem excelente saúde e bem-estar. Todas as 
universidades, pesquisadores, empresários do México, Colômbia, 
Chile, Peru, Costa Rica, Brasil e Argentina podem participar. As pro-
postas devem conter informações técnico-científicas que suportem 
a viabilidade da solução, singularidade e que tenham inovação em 
processos, ingredientes, apresentações e utilizações, para áreas como 
cuidados com a pele, produtos naturais, medicamentos fitoterápicos 
e, soluções para cuidados com os cabelos, embalagens sustentáveis 
e inclusivas, bebidas, entre outros. Mais informações e inscrições: 
(https://angelparalainnovacion.com/).

G - Eventos Internacionais
Entre os próximos dias 16 e 18, a OutSystems apresenta dois eventos, 
com ícones da tecnologia no mundo para debater os próximos passos da 

A - Contabilidade e Auditoria 
O Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - lançou o hotsite 
da 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, 
que contém informações sobre a grade de palestras e painéis e a progra-
mação especial alusiva ao aniversário de 50 anos da entidade. O evento, 
reconhecido como o mais importante do setor, será realizado, em formato 
online e presencial, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Teatro Bradesco/SP, 
com transmissão ao vivo pela Internet. Participarão da edição deste ano 
importantes nomes da auditoria independente, da contabilidade e do mer-
cado de capitais. Informações e inscrições: (https://www.ibracon.com.br/).

B - Residência Médica
Estão abertas as inscrições para os Programas de Residência Médica 
e em Área Profissional de Saúde do Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa. 
Esta será a 27º turma de residência do Hospital Sírio-Libanês, destinado 
aos profissionais de saúde que querem ter uma formação considerada 
padrão ouro para especialização em um dos mais renomados centros 
de saúde da América Latina. Além de oferecer contato com renomados 
especialistas em diversas áreas, os residentes do Hospital Sírio-Libanês 
contam também com equipamentos e tecnologia de última geração, para 
que possam aprender a prática médica com o que há de mais moderno 
na medicina hoje. Os programas de residência incluem áreas diversas 
e variam de 1 a 4 anos de duração, com vagas limitadas. Saiba mais: 
(https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/).

C - Olimpíada de Robótica
Estão abertas as inscrições para o curso Programação do kit robótico 
PETE aplicado aos desafios da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), 
oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da 
USP, em São Carlos. Gratuito, será ministrado na modalidade a distân-
cia de 20 de novembro até 18 de dezembro. O objetivo da iniciativa é 
fornecer para alunos e professores instruções para programação do kit 
robótico voltado aos desafios da OBR, considerando especialmente o 
interesse das escolas públicas em realizar atividades complementares 
à grade curricular. O curso será realizado de forma inteiramente virtual 
e ocorrerá aos sábados, das 14 às 17 horas, com carga horária total de 
30 horas. Inscrições: (icmc.usp.br/e/cf73d).

D - Economia Prateada  
Mercado sênior, economia da longevidade, oceano prateado: são muitos 
os nomes dados ao consumo da população acima dos 50 anos que vem 

transformação digital. O NextStep e o OSDC serão transmitidos online, 
para mais de 150 países. O NextStep acontece no dia 16 para líderes do 
mercado de TI e pensadores que buscam acelerar o futuro e inovar com 
aplicativos modernos. Já o OSDC - OutSystems Developer Conference 
-, que acontece nos dias 17 e 18, é um encontro anual da comunidade 
global de desenvolvedores da OutSystems para aprender, conectar e 
construir o futuro do desenvolvimento de software. Mais informações 
e inscrições gratuitas em: (https://www.outsystems.com/).

H - Museu do Relógio 
A Dimep abre suas portas para a 48ª Retrospectiva do Museu do Relógio, 
um evento anual que sempre ocorre no feriado de 15 de novembro, 
única data do ano em que o Museu fica aberto em um final de semana 
e feriado. Fruto do sonho e da dedicação de seu fundador, o Museu 
do Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta é o único do gênero na 
América Latina e existe desde 1975. O destaque desta retrospectiva 
é o Relógio Galileu Galilei, criado em 1640, provido de um pêndulo e 
um escapamento livre.  A fabricação dos relógios de pêndulo começou 
em 1657 por obra de artesãos holandeses e teve rápida difusão. Fica 
na Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina - São Paulo. Entrada Gratuita. 
Se preferir, agende uma visita pelo tel. (11) 3646-4000 (https://www.
dimep.com.br/museu/). 

I - Mercado de Energia
A Tradener, empresa que inaugurou o mercado livre de energia no país, 
atingiu 1 bilhão de reais nos projetos que têm participação direta na 
geração de energia. Já são cinco empreendimentos inaugurados e em 
operação comercial, com um total de 70 MW médios de geração e 135 
MW instalados e operando. Somente neste ano, a Tradener está  inves-
tindo 260 milhões com duas PCHs em construção. A energia está sendo 
destinada ao mercado livre, comercializada através da Tradener para 
atendimento de sua carteira de clientes e vendida em leilões. Também 
foi inaugurado um parque eólico no município de Pindaí na Bahia, com 
capacidade de 80 MW. Para um horizonte de médio e longo prazo, a 
Tradener pretende atingir a geração própria de 300 MW de energia. 
Outras informações: (www.tradener.com.br).

J - Futuro da Mineração 
A indústria global tem se transformado muito rápido por causa das 
tecnologias, e na mineração não é diferente. Pensando nisso, a Minery 
- startup que moderniza negociações de commodities entre minera-
doras - criou o Connect mine, um evento feito para discutir sobre 
as tendências mais atuais nas áreas da tecnologia, finanças e ESG 
(Ambiental, Social e Governança) voltadas para o mercado de mine-
ração. O Connect mine acontece no próximo dia 25, às 15h, de forma 
gratuita e com transmissões ao vivo. Serão três painéis de discussão 
com duração de 1h30 cada, abordando temas como investimento em 
mineração, melhores práticas e tendências do mercado, inovação e 
otimização na solução de problemas com tecnologia. Mais informações: 
(https://www.minery.com.br/). 

O Indicador Antecedente de Emprego 
(IAEmp), divulgado ontem (11), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Economia, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre), variou 0,1 ponto em outubro, 
chegando a 87,1 pontos. Em médias mó-
veis trimestrais, houve queda no IAEmp 
de 0,7 ponto, para 88,1 pontos. Segundo 
o instituto, o IAEmp combina séries 
extraídas das Sondagens da Indústria, 
de Serviços e do Consumidor, de forma 
a antecipar os rumos do mercado de 
trabalho no país. 

Para o economista do FGV/Ibre, Ro-
dolpho Tobler, a relativa estabilidade do 
indicador verificada em outubro indica 
um “sinal de alerta” sobre o ritmo de 
recuperação do mercado de trabalho. “A 
desaceleração da atividade econômica 
parece pesar na evolução do indicador, 
que ainda se encontra abaixo do nível 
pré-pandemia”, disse ele. Acrescentou 
que os próximos meses devem manter 
uma retomada gradual, principalmente 
no setor de serviços. 

“Para os próximos meses, o cenário 
ainda é de continuidade da retomada 
do mercado de trabalho, mas em ritmo 
gradual e sendo mais intensa no setor 
de serviços, que sofreu mais ao longo da 
pandemia e que possui expectativas mais 
favoráveis para o final do ano. No médio 
e longo prazo, o cenário é incerto depen-

Variação de 0,1 ponto mostra retomada 
lenta do mercado de trabalho.

O governo federal enca-
minhou ao Congresso 
Nacional um projeto 

de lei complementar que co-
loca o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) como 
o órgão único de gestão do 
Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS) da União. 
O despacho foi publicado 
ontem (11) no Diário Oficial 
da União.   

Pelo projeto, toda a ges-
tão de aposentadoria dos 
servidores e dos membros 
do Poder Executivo, que 
inclui administração direta, 
autarquias e fundações pú-
blicas, do Poder Judiciário, 
do Poder Legislativo, do 
Tribunal de Contas da União, 
do Ministério Público Fede-
ral e da Defensoria Pública 
da União será unificada em 
apenas uma entidade.

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 
que o objetivo da medida é 

Projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional. 
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Juros consomem quase 12% 
da renda das famílias

Cerca de 6% do PIB semestral e 
11,79% da renda das famílias ficaram 
comprometidos com pagamento de 
juros no primeiro semestre de 2021, 
aponta estudo da FecomercioSP. Fo-
ram R$ 233,5 bilhões no período. Em 
termos comparativos, o montante é 
equivalente a 73% do recurso injetado 
via auxílio emergencial no ano passado.

Altamiro Carvalho, assessor econômico 
da federação, disse que, depois do aluguel, 
o gasto com juros é o segundo item entre 
as maiores despesas dos brasileiros. “O 
juro é disseminado nas despesas de uma 
forma que as pessoas não têm consciência 
do volume que esse recurso representa 
no orçamento doméstico”, afirmou. O 
gasto com juros ultrapassa, por exemplo, 
os custos totais, por ano, com educação, 
serviços e vestuário.

A análise aponta, ainda, que “o auxílio 
distribuído pelo governo foi compro-
metido com a quitação destas taxas, 
canalizadas pelo sistema financeiro. 
Se metade disso [montante de juros] 
não tivesse sido pago, você injetaria na 
economia recursos para consumo das 
famílias, daria condições de consumo, 
de uma forma muito impactante que 
poderia, obviamente, estimular a pro-
dução, iria para a indústria, iria girar 
o nível da atividade econômica como 
um todo”, destacou Carvalho (ABr).

Governo quer o INSS como único 
gestor de aposentadorias da União
O objetivo da medida é simplificar, desburocratizar e reduzir custos operacionais na gestão de 
pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais

prevê que a nova atribuição 
do INSS será processada de 
forma totalmente segregada 
das atribuições típicas do 
órgão. Nesse sentido, as 
atividades orçamentárias, 
financeiras, concessão e 
manutenção dos benefícios 
dos servidores públicos fe-
derais serão desenvolvidas 
por equipe de especialistas 
exclusivos do próprio corpo 
funcional.

Além disso, a proposta 
cria colegiados, com parti-
cipação de outros Poderes 
e de beneficiários, para 
supervisionar a gestão do 
RPPS pelo INSS. O projeto 
atende a dispositivo da refor-
ma da Previdência (Emenda 
Constitucional nº 103/2019), 
que estabelece o prazo até 
novembro de 2021 para a 
União implantar o órgão 
ou entidade previdenciária 
única dos seus servidores 
(ABr).

simplificar, desburocratizar 
e reduzir custos operacio-
nais na gestão de pagamento 
de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos 
federais. A estimativa do 
governo é de uma economia 
de R$ 27 milhões por ano 
com a gestão unificada.

“A escolha pelo INSS tem 
papel estratégico na deci-
são, uma vez que o instituto 

possui grande experiência 
na gestão previdenciária 
do Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS) e 
executa a aposentadoria 
dos seus próprios servido-
res - o que corresponde a 
aproximadamente 28% da 
Administração Indireta do 
Poder Executivo Federal”, 
explicou a Secretaria-Geral.

Acrescentou que o projeto 

Indicador Antecedente de 
Emprego desacelera em outubro

dendo de uma recuperação mais robusta 
da atividade econômica”, explicou.

Entre os sete componentes do IAEmp, 
quatro contribuíram positivamente e 
três negativamente para o resultado 
na margem. A Sondagem do Consumi-
dor-Emprego Local Futuro subiu 0,7 
ponto; a Sondagem de Serviços-Empre-
go Previsto cresceu 0,2; Sondagem de 
Serviços-Situação Atual dos Negócios 
subiu 0,4; e a Sondagem de Serviços-
Tendência dos Negócios teve alta de 0,1. 
Pelo lado negativo ficaram a Sondagem 
da Indústria-Emprego Previsto (-0,1); a 
Sondagem da Indústria-Situação Atual 
dos Negócios (-0,2); e a Sondagem da 
Indústria-Tendência dos Negócios da 
Indústria de Transformação, que caiu 
1,1 (ABr).


