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Metaverso e seu 
impacto nos negócios 

neste ano
Metaverso… Com 
certeza nos últimos 
tempos você ouviu 
esse termo e pode 
não ter entendido do 
que as pessoas estão 
falando tanto

É algo novo, diferente 
e disruptivo. O me-
taverso é uma nova 

realidade que chega para 
ficar e está impactando a 
forma com que as empresas 
têm pensado no futuro dos 
negócios. Afinal, como um 
mundo totalmente virtual, 
que replica o mundo físico 
de forma realista, com uma 
experiência imersiva e 
surpreendente vai mudar 
a forma com que nos rela-
cionamos e como gerimos 
nossos negócios?

Há quem diga que agora 
vamos viver num mundo 
tridimensional, no qual 
não teremos apenas um 
universo binário de físico 
e virtual, mas algo que 
faz a intersecção entre os 
dois mundos. A terceira 
dimensão, um outro lugar 
que passaremos a ocupar. 
E com isso, também um 
terceiro canal de vendas. 
Isso muda tudo no varejo 
e também para as redes de 
franquia.

Com essas interações 
multidimensionais as opor-
tunidades passam a ser 
quase que infinitas. Imagi-
ne oferecer a experiência 
de uma loja física para 
mercados em que não há 
potencial de implantação 
de lojas? E não, isso não é 
oferecido pelo e-commerce 
– uma abordagem fria, sem 
conexão e simplesmente 
transacional. 

No metaverso, as empre-
sas conseguirão oferecer 
conexão real, interações 
pessoais sem barreiras 
geográficas. Para a expan-
são de redes de franquias, 
o metaverso também traz 
possibilidades muito inte-
ressantes: imagine colocar 
os candidatos em contato 

com a realidade da opera-
ção sem sair do lugar, por 
exemplo. 

Fazê-los sentir a vivência 
do negócio antes mesmo 
da rede e do candidato 
se comprometerem con-
tratualmente – e melhor, 
sem os custos de fazer 
isso no mundo físico, mas 
sem perder o contato com 
a realidade. Isso passa 
também pela capacitação 
das equipes, transforman-
do o treinamento em uma 
experiência realmente 
imersiva no conceito e 
que pode também incluir 
doses de gamificação com 
recompensas e fases para 
evolução no processo.

Ainda no contexto das 
expansões, já pensou em 
vender uma franquia no 
metaverso? Os territórios 
se ampliam de forma ex-
ponencial (a revolução no 
real estate será gigante). Já 
temos exemplos de marcas 
que vendem produtos vir-
tuais com investimentos 
reais - roupas, acessórios 
e até mesmo casas já pas-
saram a ser vendidas no 
metaverso, e porque não 
franquias?

E não podemos esquecer 
dele que é o centro de tudo: 
o consumidor. Chegaremos 
na era do Direct to avatar 
commerce, ou seja, no 
metaverso o consumidor 
pode ser quem ele quiser. 
A construção dos avatares 
e suas características cons-
truídas conforme os dese-
jos individuais vai suprir as 
necessidades aspiracionais 
provocadas pelas redes 
sociais e dos mais diversos 
lifestyles que são exibidos 
nas redes. 

Então, a complexidade 
do relacionamento com o 
consumidor passa a ir além. 
Como lidar com um perfil 
de consumidor no mundo 
físico e outro perfil no virtu-
al? Tudo indica que iremos 
descobrir muito em breve.
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capital paulista. A primeira delas está localizada no emblemático bairro 
da Casa Verde, próximo ao Anhembi. Com um espaço completamente 
inovador, chega ao novo endereço com um ambiente animado, relaxante 
e agradável. Além disso, o consagrado bar da Vila Madalena, famoso 
por receber turistas do Brasil e do mundo, não poderia ficar de fora de 
um dos maiores cartões postais da cidade. A marca abre, também, um 
quiosque dentro do Mercado Municipal de São Paulo, o famoso “Mer-
cadão”, trazendo um cardápio especial de petiscos, drinks autorais e, 
claro, muito chopp gelado.

E - Mestrado Profissional
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) 
lança um modelo, inédito no país, para fazer o mestrado profissional em 
Gestão para a Competitividade, trata-se de certificados de competências, 
oferecidos em quatro áreas: Varejo; Supply Chain; Gestão de Pessoas; e 
Finanças e Controladoria. Nesse modelo, o aluno tem total flexibilidade 
de tempo e de escolha para obter o título de mestre em até 60 meses. 
Para isso, basta completar 22 créditos em certificados em até 42 meses 
e, após esse período, desenvolver o trabalho aplicado, com o auxílio de 
um professor orientador, em até 18 meses. Todos os certificados terão o 
selo FGV e possibilitam conhecimento de ponta e rápido para alavancar 
a carreira. As inscrições estão abertas em (https://eaesp.fgv.br/cursos/
certificados-competencia). 

F - Segmento de Serviços 
O empresário e investidor-anjo, Bruno Drummond, é um dos palestrantes 
confirmados para a 19ª Conescap/27ª Convecon, que acontece entre os 
próximos dias 14 e 18 - presencialmente, no Transamerica Expo Center, 
e entre 14 a 16, e  online, entre os dias 16 e 18. Com o tema “Entender 
as mudanças. Transformar as pessoas. Adaptar os Negócios”, o evento 
objetiva promover o encontro e a troca de experiências entre empre-
sários, startups e investidores de forma a fomentar negócios, acelerar 
resultados, ampliar networking e divulgar as últimas tendências, produtos 
e inovações do setor empresarial. Mais informações e inscrições, no site: 
(https://conescapconvecon.com.br/).

G - Liderança Absoluta
A Stellantis manteve o ritmo de crescimento e de avanço de partici-
pação de mercado que garantiu à empresa o primeiro lugar no Brasil, 
na Argentina e na América do Sul em 2021, e começou o ano na lide-

A - Future of Business 
Inovação, marketing, vendas, liderança e planejamento estratégico. Temas 
basilares para um empreendedor nesse momento paradoxal que flutua 
entre o medo e a esperança. Nada melhor que ouvir vozes de experiência, 
bom senso e sucesso inquestionáveis para encontrar um norte e trilhar 
os caminhos de 2022. Esse é o objetivo do Future of Business, evento 
do Sebrae que reunirá entre os próximos dias 16 e 17 os faróis nacionais 
que apontam para a retomada dos negócios e a reconstrução da vida eco-
nômica. Luiza Helena Trajano, Cristiana Arcângeli, João Kepler e outras 
lideranças estarão reunidos com mais de 50 mil empresários discutindo 
os temas mais importantes dessa agenda de retomada. Com mediação 
ao vivo, o evento remoto terá acesso dos inscritos no site: (https://www.
fobsebrae.com.br/?referralCode=idSwz5p&refSource=copy).

B - LGPD e Fintechs 
Sob a organização da LawQuest, startup sulista especializada em compliance 
da Lei Geral de Proteção de Dados, o evento online e gratuito “LGPD e Fin-
techs - Mais uma regulamentação?” irá contar com Letícia Becker, DPO dá 
Quanto e Humberto Ortiz, DPO da Neon, para uma aula sobre o tema que 
está novamente no radar do setor. Acontece hoje (9), às 19h30. Os espe-
cialistas vão debater a nova regulamentação e como ela afeta o dia a dia das 
fintechs brasileiras. As inscrições devem ser realizadas no link: (https://www.
sympla.com.br/lgpd-e-fintechs---mais-uma-regulamentacao__1477958). 

C - Curso Gratuito em TI
Estudantes de todo o país têm até o próximo dia 13 para se inscrever 
na nova edição do curso gratuito de capacitação profissional TECH.JÁ – 
suporte em TI, promovido pela Junior Achievement Brasil, organização 
que visa despertar o espírito empreendedor em jovens, com o apoio do 
Google.org e do BID Lab. O objetivo é auxiliar 2 mil jovens de todo o 
país a ingressar no mercado de trabalho, na área de TI. Serão oferecidas 
710 vagas para todo o Brasil, sendo 80 delas direcionadas para o Rio de 
Janeiro. É voltado para jovens de 18 a 29 anos, que já tenham concluído 
o ensino médio na rede pública e que não estejam nem trabalhando e 
nem estudando formalmente no momento. As inscrições podem ser 
feitas no site (https://www.jabrasil.org.br/ti).

D - Point da Cidade
A holding gastronômica Turn the Table Brasil acaba de inaugurar mais 
duas novas unidades do O Pasquim Bar e Prosa (@opasquimbar) na 

rança absoluta de vendas. A Stellantis encerrou o mês de janeiro com 
35,4% de participação de mercado no Brasil, com 41.487 unidades 
vendidas, e superou seu próprio recorde na Argentina, com 41,7% 
de participação e 17.135 veículos emplacados. No Chile, a empresa 
registrou 5.473 unidades vendidas e alcançou 14,7% de participação, 
liderando também naquele mercado. A picape Fiat Strada continua a 
ser líder de vendas no Brasil, enquanto o Fiat Cronos segue no topo 
do mercado na Argentina. 

H - Olimpíada de Matemática 
Estão abertas as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica. Escolas públicas municipais, estaduais, federais e escolas privadas 
de todo o país podem participar da olimpíada. As inscrições são feitas 
exclusivamente pelas escolas e o prazo vai até 17 de março. Realizada 
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a maior compe-
tição científica do país é destinada a estudantes dos Ensinos Funda-
mental (6º ao 9º ano) e Médio. A inscrição deve ser feita pelas escolas, 
por meio do preenchimento da ficha disponível no site(www.obmep.
org.br). No regulamento, os representantes das escolas vão encontrar 
todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas 
para participação. 

I - Agenciador de Cargas
A movimentação de cargas na Asia Shipping está em ritmo ascendente. 
A multinacional brasileira transportou, de janeiro a novembro do ano 
passado, cerca de 140 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner 
de 20 pés) na importação para o Brasil via mar, segundo análise da 
Datamar. No mesmo período em 2020, a empresa registrou o trans-
porte de 103 mil TEUs. O setor automotivo foi o grande destaque 
do ano nas remessas de importação, seguido por eletroeletrônico e 
farmacêutico. Algumas datas específicas também auxiliaram para 
o incremento na movimentação de cargas em 2021. A Black Friday 
e as festas de final de ano, por exemplo, alavancaram o segundo 
semestre da organização. Neste período, os segmentos de vestuário 
e de eletroeletrônicos foram os grandes campeões na importação. 
Saiba mais: (www.asiashipping.co).

J - Mulheres em TI
A Serasa Experian e a Digital House, instituição educacional cuja missão 
é transformar a vida das pessoas com formação em disciplinas digitais, 
se uniram e vão oferecer 60 bolsas de estudos integrais para as mulheres 
que queiram iniciar suas carreiras na área de tecnologia. A iniciativa faz 
parte do Programa Transforme-se, da Serasa Experian, que visa desen-
volver pessoas em situação de vulnerabilidade social e minorias para 
ingressarem no mercado de trabalho. O objetivo é aumentar o público 
feminino no segmento e colaborar com mais diversidade nesta área, 
ocupada predominantemente por homens.  As candidatas passarão por 
testes de lógica e entrevistas, conduzidas pela Digital House. Inscrições 
no site: (https://www.digitalhouse.com/br/landing/transforme-se).

O governo também 
pagará um aditivo do 
auxílio emergencial - 

que vigorou até outubro de 
2021 - a homens chefes de 
família. A verba, que inicial-
mente era prioritária para 
mulheres chefes de família, 
foi liberada para homens 
pelo Congresso Nacional no 
fim de 2021 e será paga em 
breve pela Caixa.

“São vários programas 
que vão além da proteção 
social, mas também buscar 
a transformação social para 
as famílias brasileiras. Esta-
mos conseguindo fortalecer 
com o programa permanente 
de transferência de renda, 
que é o Auxílio Brasil, mais 
de 17 milhões de famílias 
necessitadas em todo o 
Brasil”, afirmou o ministro. 
A concessão da Tarifa Social 

Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre impacto 
econômico do programa.
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O ritmo de ajuste da taxa 
básica de juros, a Selic, deve 
diminuir. Essa previsão está 
na ata da última reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), divulgada ontem 
(8) pelo Banco Central (BC), 
mas poderá ser revista para 
que a inflação convirja em 
direção à meta. “Em relação 
aos seus próximos passos, 
o Comitê antevê como mais 
adequada, neste momento, a 
redução do ritmo de ajuste da 
taxa básica de juros. 

Essa sinalização reflete o 
estágio do ciclo de aperto, 
cujos efeitos cumulativos 
se manifestarão ao longo do 
horizonte relevante”, diz a ata 
publicada pelo BC. O Copom 
destaca ainda que os “passos 
futuros da política monetária 
poderão ser ajustados para 
assegurar a convergência da 
inflação para suas metas, e 
dependerão da evolução da 
atividade econômica, do ba-
lanço de riscos e das projeções 
e expectativas de inflação 
para o horizonte relevante da 
política monetária”.

No cenário de referência 
descrito pelo Copom, com tra-
jetória para a taxa de juros ex-
traída da pesquisa Focus e dólar 
cotado a R$ 5,45, as projeções 

O aumento nos preços das commodities em moeda local 
produziria trajetória de inflação abaixo do cenário de referência.

INSS: avaliação social 
por videoconferência

A avaliação social de pessoas 
com deficiência, realizada pelo 
INSS, poderá ser feita de forma 
remota em todo o país, por meio 
de videoconferência, caso seja 
do interesse do beneficiário. A 
medida, visando à modalidade 
remota para o procedimento 
de avaliação social exigido 
para a concessão do benefício 
assistencial de prestação conti-
nuada à pessoa com deficiência 
(BPC), está prevista na Portaria 
nº 978, publicada no Diário 
Oficial da União de ontem (8).

Segundo a portaria, o serviço 
será disponibilizado nos canais 
remotos Meu INSS e Central de 
Atendimento 135, “permitindo 
ao cidadão escolher a forma do 
atendimento, presencial ou re-
mota”. A medida foi adotada em 
meio a suspeitas de irregulari-
dades cometidas na interrupção 
de perícias médicas sob respon-
sabilidade do INSS em meio às 
restrições impostas pela pande-
mia. A avaliação social remota 
será feita nas dependências do 
INSS ou de entidades parceiras, 
“cabendo ao cidadão compare-
cer ao endereço indicado, no 
dia e hora do seu agendamento 
para o atendimento”. Cabe às 
superintendências regionais a 
escolha das unidades que farão o 
atendimento de Avaliação Social 
da Pessoa com Deficiência - Re-
mota, “observada a capacidade 
de cada unidade para a reali-
zação do atendimento” (ABr).

Auxílio Brasil injetará mais 
de R$ 90 bilhões na economia
O Auxílio Brasil, novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, injetará mais 
de R$ 90 bilhões na economia de varejo durante 2022, informou o ministro da Cidadania, João Roma

sidade, basta ir no Centro 
Regional de Assistência 
Social (CRAS) e atualizar 
o CadÚnico para receber o 
desconto”, complementou.

Sobre as fortes chuvas 
que causaram inundações, 
enchentes e destruição em di-
versas localidades no Nordes-
te e no Sudeste, João Roma 
afirmou que o Ministério da 
Cidadania age com celeridade 
para tentar levar conforto e 
ajuda a todos os municípios 
afetados por catástrofes 
naturais. “Muitas famílias 
necessitadas. Vivemos isso 
no local. Vimos muitos relatos 
de famílias que perderam 
tudo que tinham com a força 
das águas, de maneira muito 
traiçoeira. O governo federal 
está mobilizado, ajudando 
prefeituras e essas famílias”, 
explicou o ministro (ABr).

de Energia Elétrica também 
está vinculada ao cadas-
tro do Auxílio Brasil, feito 
através do CadÚnico. Roma 
afirmou que o sistema já be-
neficia 24 milhões de famílias 
que recebem o desconto da 
tarifa de energia elétrica 
automaticamente na fatura. 

“Você que está em casa, 
verifique sua conta de luz”, 
alertou Roma, que lembrou 
ainda que o sistema sele-
ciona automaticamente os 
cadastros aptos do CadÚni-
co e aplica o benefício. “Se 
não chegou o desconto e 
está em situação de neces-

Para o Copom, ritmo de ajuste da 
Selic pode diminuir

patamar 1 em dezembro de 
2022 e dezembro de 2023”, 
projeta o comitê.

De acordo com o cenário 
de referência do Copom, a 
inflação envolve fatores de 
risco em ambas as direções. 
Por um lado, uma “possível 
reversão, ainda que parcial”, 
do aumento nos preços das 
commodities em moeda lo-
cal produziria trajetória de 
inflação abaixo do cenário de 
referência. Por outro lado, 
“políticas fiscais que impli-
quem impulso adicional da 
demanda agregada ou piorem 
a trajetória fiscal futura podem 
impactar negativamente pre-
ços de ativos importantes e 
elevar os prêmios de risco do 
país” (ABr).

de inflação ficariam em torno de 
5,4% para 2022 e 3,2% para 2023. 
Esse cenário supõe trajetória 
de juros que se eleva para 12% 
ao ano, no primeiro semestre 
de 2022, termina o período em 
11,75% ao ano e reduz-se para 
8% ao ano em 2023.

De acordo com essas proje-
ções, a inflação terminará 2022 
acima da meta que é de 3,5%. 
O limite de tolerância é de 1,5 
ponto percentual. Ou seja, a 
inflação pode ficar entre 2% e 
5%. Para 2023, o centro da meta 
é 3,25%, também com tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual. As 
projeções para a inflação de 
preços administrados são de 
6,6% para 2022 e 5,4% para 
2023. “Adota-se a hipótese de 
bandeira tarifária vermelha 
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