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A pandemia tem um papel importante para a inovação dos meios 
de pagamento em todo mundo. Graças à digitalização, processos que 
demoravam cerca de dias, agora são executados em poucos segundos 
e cliques. PIX, criptomoedas, cashless via pulseira ou cartão, QR 
Code, banco digital e carteira digital são as principais tendências 
para 2022. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), revela que 41% dos brasileiros desejam 
que a tecnologia resulte em mais autonomia no consumo, e 26% em 
mais prazer na hora de realizar a compra.  

Passo a passo para inovar nos meios de pagamento 
em 2022

Após dois anos atípicos, muitas empresas passaram a compre-
ender a importância da tecnologia para o desempenho de seus 
negócios. Com as mudanças no formato de trabalho, muitas com-
panhias precisaram buscar novas formas de se reinventar para 
atraírem seus consumidores, visto que os clientes já não escolhem 
os produtos ou serviços apenas pela qualidade, mas sim pelos 
valores da marca e como ela se relaciona com o mundo.  

Confira as tendências de marketing e tecnologia 
em 2022

O mercado de saúde passou por uma série de transformações nos 
últimos anos.Acompanhamos o processo de digitalização dos hospitais, 
com a adoção de ferramentas disruptivas como prontuário eletrônico 
e certificação digital, além da popularização das consultas virtuais, 
incorporadas à rotina das instituições após a autorização do uso da 
Telemedicina pelo Congresso Nacional. A irrupção da pandemia trouxe 
novos desafios para as organizações de saúde, que passaram a investir 
ainda mais em inovação e novos recursos tecnológicos.  

O que esperar do mercado de saúde para  
os próximos anos?
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Negócios em Pauta

Picapes mais poderosas e sofisticadas 
Encerrando com chave de ouro o segundo ano consecutivo de recorde 

de vendas, a Ram acaba de lançar nas 53 concessionárias da marca a linha 
2022 das maiores, mais capazes e mais luxuosas caminhonetes do país. 
Entre os pontos altos, há evoluções em tecnologia e algumas mudanças 
visuais, além da ampliação do leque de possibilidades para o comprador 
da Ram 2500. Sexto veículo premium mais vendido do Brasil e carro-chefe 
da marca, com 2.189 emplacamentos até o fechamento de novembro, a 
Ram 2500 Laramie entra no ano-modelo 2022 com retoques no design, 
graças às novas rodas e grade dianteira, esta com ainda mais elementos 
cromados. A picape mais capaz (pode rebocar 7.861 kg) também recebeu 
upgrades na central Uconnect, com tela de 12 polegadas – a maior da 
categoria.     Leia a coluna completa na página 3
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Vagas abertas para profissionais  
e estagiários de todo o país

@A Arker está com mais de 20 vagas abertas para profissionais e 
estagiários de marketing e TI de todo o Brasil. Entre os cargos 

oferecidos no momento estão estagiários de Desenvolvimento, ana-
listas, desenvolvedores, gerente de Analytics e de Suporte e Project 
Management Office. O modelo de contratação é o CLT, e além de vale-
-refeição e vale-transporte, os benefícios incluem ainda convênio com 
o Gympass e com a plataforma de saúde mental Vitalk. No momento, as 
vagas estão sendo oferecidas em jornada remota. Mas, vale ressaltar que 
a empresa também atuará em modelo híbrido com escritório físico na 
Avenida Paulista, em São Paulo, a partir de 2022. “O mercado de TPM 
(Trade Promotion Management) tem se estabelecido cada vez mais no 
Brasil, sobretudo diante da retomada do varejo físico no cenário pós-
-pandêmico. E por ser uma empresa brasileira fundada em 2019 e uma 
das pioneiras nacionais nesse setor, estamos ampliando nosso time para 
atender à crescente demanda regional por soluções tecnológicas para 
performance, visibilidade e assertividade na gestão de verbas comer-
ciais e contratos”, diz Fernanda Paixão, diretora de People Sucess na 
Arker. Para obter mais informações e se candidatar às vagas abertas, os 
profissionais interessados devem enviar os currículos para o email: ana.
onodera@tailorit.com.br.     Leia a coluna completa na página 2
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Um mundo “pós guerra”, essa 
foi a definição de Carlos Melles, 
presidente do Sebrae, para 
definir o momento que vivemos 
com a pandemia. 

Os micros e pequenos empreende-
dores enfrentam grandes desafios 

no processo de retomada econômica. A 
declaração de Melles foi feita na webinar 
intitulada “O Retorno das Atividades 
das Pequenas e Médias Empresas no 
Pós-Pandemia”, realizado pela FGV, em 
conjunto com a BMG Seguros.

 
O impacto da pandemia gerou a redução 

no faturamento das Micro e Pequenas 
Empresas em 24% e dos Micro Empreen-
dedores Individuais em 42%. O Pronampe, 
que este ano se tornou permanente, foi 
essencial para as Micro e Pequenas Em-
presas sobreviverem a 2020; no entanto, 
com a alta da taxa Selic, os juros encare-
ceram o crédito.

 
Para o presidente da BMG Seguros, Jor-

ge Sant’Anna, a necessidade de soluções 
customizadas para os pequenos empreen-
dedores é fundamental, pois a alta de juros 
aumenta o temor da inadimplência. Hoje, 
de acordo com levantamento feito pela 
BMG Seguros, há cerca de cinco milhões de 
micro e pequenas empresas sem nenhuma 
cobertura de seguros para seus negócios. 

Segundo a seguradora, só em 2020 
cerca de 3 milhões de empresas sofreram 
algum tipo de sinistro e não tiveram a 
quem recorrer. “É preciso melhor a 
oferta de crédito a partir de produtos 
de maior resiliência e continuidade de 
negócios para essas empresas. É preciso 
um aprofundamento do sistema finan-
ceiro e a consciência de que os seguros 
atuam como mitigadores de riscos, 
melhoram a qualidade e aumentam a 

Os desafios da retomada econômica 
para os pequenos empreendedores
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demanda de crédito”, explica Sant’Anna.
 
A perspectiva é de novos aumentos na 

Selic, que deve ultrapassar os 11%. O 
acesso ao crédito vai ficar mais caro em 
um momento de recuperação do setor 
das Micro e Pequenas Empresas. De 
acordo com o professor Gesner Oliveira, 
da FGV, a recuperação econômica sofre 
altos e baixos em função do surgimento 
de novas cepas do vírus da Covid 19; da 
pressão inflacionária, além da fragilidade 
fiscal e instabilidade política.

 
“As micro e pequenas empresas são 

fundamentais na geração de emprego. A 
participação do setor nunca é menor do 
que dois terços dos empregos no país. 
Não é possível recuperar o mercado de 
trabalho sem dar uma atenção especial 
ao setor”, diz o professor. Para ele, um 
importante fator de política econômica 
é o endividamento das MPEs. A melhora 
depende do desenvolvimento de políticas 
de crédito anticíclicas governamentais. 

“O crédito privado deve ser pró cíclico. 
Quando a situação piora, aumenta o risco e 
há uma contração mais do que proporcio-

nal ao crédito privado. Por isso, a política 
pública amortecendo este ciclo e prote-
gendo as pequenas empresas permitirá 
uma recuperação mais rápida”, explica. 
Cerca de 65% dos pequenos negócios do 
Brasil tem dívidas. Os pequenos negócios 
no país, representados pelas micro empre-
sas e empresas de pequeno porte, geram 
faturamento anual de até R$ 4,8 milhões

“Os pequenos negócios constituem a 
economia brasileira, falar de economia é 
sinônimo de pequenos negócios. Hoje, o 
setor representa 99% das empresas bra-
sileiras e 30% do PIB”, afirma o analista 
do Sebrae Nacional, Giovanni Beviláqua. 
O setor de micro e pequenas empresas re-
presenta quase 70% dos empregos do país. 

No acumulado de janeiro a outubro, 
72.7% das vagas de empregos criadas 
estão sob o guarda-chuva dos pequenos 
negócios. Beviláqua explica que no 
total deste período, foram gerados no 
Brasil 2.6 milhões de empregos, sendo 
que as micro e pequenas empresas são 
responsáveis por 1,9 milhão. - Fonte 
e outras informações, acesse: (www.
bmgseguros.com.br).

REPRESENTATIvIDADE FEMININA NO SETOR

QUAL é O 
LUgAR DA 
MULhER NA 
TECNOLOgIA?

    Leia na página 6

Setor de shoppings
Levantamento feito pela AL-

SHOP e lojistas associados que 
representam cerca de 15 mil pontos 
de venda, mostra que o Natal de 
2021 registrou um aumento real 
nas vendas de 10% real em relação 
ao ano passado, mas ainda está 
distante de alcançar o patamar de 
2019. Entre os fatores que barraram 
o crescimento estão a alta do dólar, 
inflação, desemprego elevado e a 
falta de confiança do consumidor.

Um ano 
de aflições

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2
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