
Dia das Mães: 
expectativa para 

ampliação do afeto 
e do comércio

Neste domingo 
(8 de maio), é 
comemorado o Dia 
das Mães, um dia 
muito significativo 
para as famílias

Essa palavra tão pe-
quena, de três le-
tras, carrega em si 

muita emoção, impacto 
e sobretudo grandeza de 
significado. Nela encon-
tramos amor, segurança, 
afago, suporte, carinho e, é 
claro, não podemos esque-
cer das broncas corretivas. 
Atualmente esse dia tem 
um viés comercial, mas 
antes de falarmos sobre 
os números, é importante 
entender a origem dessa 
data e o fortalecimento 
dela na sociedade.

Relatam os historiadores 
que essa data surgiu no 
início do século XX nos 
EUA, criada pela ativista 
Anna Jarvis, que desejou 
homenagear sua mãe Ann 
Maria Reeves Jarvis, que 
era conhecida pelo traba-
lho social que desenvolvia 
no Estado de Virgínia. Ann 
atuou com outras mães 
durante a Guerra Civil 
Americana. 

Em 1850, ela criou a 
instituição Mother’s Day 
Work Clubs com trabalho 
para reduzir a mortalidade 
infantil por meio das ques-
tões sanitárias, melhoran-
do a qualidade de vida das 
mães e das famílias. Ann 
Jarvis teve 13 filhos, mas 
nove faleceram, a maioria 
durante a guerra civil. Ela 
faleceu no dia 9 de maio 
de 1905.

A filha, que era muito 
presente com sua mãe, 
ficou abalada pela sua 
morte e decidiu honrá-la 
por meio da comemoração 
em uma data. Esse dia fi-
cou conhecido como o Dia 
das Mães, homenageando 
o amor e a dedicação da 
figura materna. 

Ela optou por celebrar 
essa data no segundo 
domingo de maio, por ser 
a data mais próxima do 
falecimento da mãe. A pri-
meira celebração foi em 10 
de maio de 1908, ocorreu 
na Igreja Metodista que 
Anna frequentava, na Vir-
gínia. Em 1914, a data foi 
oficializada pelo Congresso 
norte-americano.

No Brasil, tem-se registro 
que a primeira celebração 
dessa data ocorreu em 12 
de maio de 1918, em uma 
organização cristã no Rio 
Grande do Sul. Em 1932, 
o presidente Getúlio Var-
gas oficializou essa data 
por meio do Decreto n.º 
21.366, oficializando a data 
que tanto amamos.

Mas qual a relação dessa 
data com os números e 
o comércio? É fato que 
a oficialização de uma 
data comemorativa chama 
atenção do marketing, 
gerando expectativas de 
potenciais ganhos comer-
ciais. Vale lembrar que, 
por causa da pandemia da 
Covid-19, nos dois últimos 
anos, a data foi comemo-
rada um pouco diferente, 
a distância. 

Os afetos e demonstra-
ções de carinho aconte-
ceram de modo virtual. 
Então, para este ano, há 
uma grande expectativa 
dos comerciantes em au-
mentar as vendas.

Segundo pesquisa reali-
zada pela Data Veritas em 
parceria com a Uninter, 
há uma expectativa muito 
otimista dos comerciantes 
para essa data. 

Dentre os vários dados 
analisados, demonstrou 
que 74,4% dos comer-
ciantes têm expectativa 
de aumento das vendas, e 
um aumento de vendas de 
16,3% em relação aos anos 
anteriores. Além disso, é 
importante destacar que 
70% deles se consideram 
esperançosos quanto a 
melhorias nos negócios. 
Assim, concluímos que são 
positivas as perspectivas 
de melhora.

Dessa forma, é obvio 
que uma comemoração 
como essa nos estimula a 
demonstrar da melhor ma-
neira possível o amor por 
nossas queridas mães.  É o 
momento e a oportunidade 
para os comerciantes me-
lhorarem seus números, 
tentando recuperar um 
pouco dos prejuízos dos 
últimos dois anos.  Entre-
tanto, nunca esquecendo 
que o carinho vale mais que 
qualquer presente.
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Indicador de 
emprego da FGV 

O Indicador Anteceden-
te de Emprego (Iaemp), 
medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
avançou 4,5 pontos de 
março para abril. Com 
o resultado, o indicador 
atingiu 79,5 pontos, o 
maior nível desde dezem-
bro de 2021 (81,8 pontos).

O Iaemp antecipa ten-
dências do mercado de 
trabalho, com base em 
entrevistas com consumi-
dores e com empresários 
dos setores da indústria e 
de serviços.

Segundo a FGV, em abril 
os sete componentes do 
Iaemp contribuíram para 
a alta do indicador, com 
destaque para a situação 
atual dos negócios dos ser-
viços (alta de 1,6 ponto) 
e da indústria (alta de 1,2 
ponto) (ABr).

Os cartórios brasileiros bateram recorde e arrecadaram 
R$ 23,4 bilhões em 2021, 34% a mais que no ano anterior. 
Os dados da plataforma Justiça Aberta do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) indicam que os cartórios tiveram 
receita de R$ 138 bilhões de 2013 a 2021, sem correção 
monetária.

O presidente da Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg/BR), Claudio Marçal Freire, ressalta 
que arrecadação é diferente de faturamento, uma vez 
que, por lei, os cartórios devem repassar parte dos valores 
arrecadados em transações imobiliárias a diversos órgãos 
públicos. “Ao todo, mais de 77 órgãos no Brasil recebem 
repasses obrigatórios dos cartórios, inclusive entes como 
Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de 
Justiça, Estado, municípios e Santas Casas”. 

O Congresso Nacional tem até o dia 1° de junho para 
avaliar a Medida Provisória 1.085/2021. Na última terça-
feira (03), o assunto estava na pauta de votação da Câmara 
dos Deputados, mas não chegou a ser analisado. Entre as 
providências, a MP institui o Sistema de Registros Públicos 
(Serp), pelo qual será possível realizar diversos processos 
de forma totalmente digital, como registrar imóveis e dar 
entrada em casamento. 

De acordo com o deputado federal Celso Maldaner 
(MDB-SC), a MP 1.085 moderniza todo o sistema proces-
sual e cartorial brasileiro, por meio da desburocratização 
e redução dos custos processuais. “[A MP] vai eliminar a 
burocracia, vai baixar os custos e vai trazer a moderniza-
ção através da digitalização. Quem vai ganhar com isso 
é o consumidor. Então, é muito importante essa medida 
provisória, principalmente para abaixar os custos, para 
desburocratizar e trazer mais transparência.”

O especialista em finanças Marcos Melo, diretor da 
Valorum Empresarial, explica como a digitalização dos 
processos cartorários poderá reduzir os custos para o 

Os cartórios devem repassar parte dos valores arrecadados em 
transações imobiliárias a diversos órgãos públicos.

Acelerar o acordo entre União 
Europeia e Mercosul e a entrada do 
Brasil na OCDE: essas são algumas 
das prioridades evidenciadas pelo 
embaixador da Itália em Brasília, 
Francesco Azzarello. “O acordo 
UE-Mercosul deve ser finalizado o 
mais rapidamente possível. Assim 
como a entrada do Brasil na OCDE”, 
disse o embaixador afirmando que 
“são evidentes as vantagens de ter 
o país como parte de organismos e 
entidades internacionais, com direi-
tos e deveres”.

Para Azzarello, que lidera a em-
baixada desde janeiro de 2020, as 
relações entre Itália e Brasil “são 
excelentes, caracterizadas pelo in-
teresse recíproco e dinamismo em 
todos os campos: econômico-indus-
trial, comercial, científico, cultural 
e ambiental”. Destacando que dos 
cerca de 220 milhões de moradores 
do país, cerca de 32 milhões têm 
origem ligada à Itália, ele lembra que 

Francesco Azzarello destacou o 
dinamismo nas relações com Roma.

Primeiramente, preci-
samos compreender o 
que não é investimento. 

Saber do que se trata fará com 
que você empresário entenda 
como investir de fato o seu 
dinheiro, tempo e energia. 
	 •	Carro,	 não	 configura	

investimento, pois é um 
bem de uso e de consu-
mo, além de possuir uma 
alta depreciação com o 
passar do tempo; 

	 •	Casa	 Própria,	 também	
é um bem de consumo, 
diferente do que muitos 
pensam, ela é sim um 
passivo financeiro, ainda 
que valorize ao longo dos 
anos;

	 •	Título	de	capitalização,	é	
um sorteio que lhe paga 
a correção da inflação, 
no entanto se tiver que 
retirar dinheiro antes 
você perde; 

	 •	Consórcio,	 é	 mais	 um	
exemplo de não investi-
mento, já que ele possui 
uma taxa de administra-
ção, fundo de reserva e 
seguro prestamista;

	 •	Por	último	e	não	menos	
importante, poupar di-
nheiro também não é 
investir, é na realidade 
uma reserva.

Investimento: o que são e porque 
as franquias são fundamentais

Existem diversas formas de investir, no entanto, muitos ainda confundem investimento com custos 
e despesas

de 2020, só o setor de 
franquias no país faturou 
cerca de R$167,1 bilhões. 
Sendo assim, fica claro que 
as franquias são o canal de 
expansão que mais per-
mite alcançar alta escala 
de vendas. “Ela ajuda na 
capilaridade de sua marca, 
produtos e/ou serviços, 
contribuindo também para 
o melhor controle dos pa-
drões e processos do seu 
negócio, com custos reduzi-
dos em relação ao trabalho 
em rede”, afirma Renata.

Dessa forma, é possível 
afirmar que hoje o mercado 
de franquia tem aberto as 
portas para muitas marcas 
e empresários que desejam 
expandir o seu negócio. 
Foi pensando nisso que a 
Expandir Franquias de-
senvolveu um infoproduto 
digital para empresários 
que desejam formatar a 
sua empresa para crescer 
com franquias e de forma 
prática, rápida e segura 
ter acesso as informações 
e padronização que pre-
cisam para se tornarem 
uma Rede. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
www.expandirfranquias.
com.br/). 

Uma forma de investir de maneira inteligente, 
é através das franquias.

ju
st

st
oc

k_
C

A
N

VA

O que é investimento? - 
Pode parecer simples, mas 
é quando o dinheiro traba-
lha por você. Renata Feld-
mann, CEO da Expandir 
Franquias e especialista 
em formatação e expan-
são de marcas nacionais, 
explica investimento da 
seguinte forma, “você pode 
imaginar como uma espé-
cie de namoro, aquele com 
perspectiva de virar um 
casamento! Sendo assim, 
todo dinheiro poupado 
tem que ser investido, caso 
contrário vira dinheiro 
perdido”, ressalta. 

Uma forma de investir 

de maneira inteligente, é 
através das franquias. Já 
que elas partem do princí-
pio de que se você possui 
riqueza e convida outras 
pessoas para lhe ajudar 
a multiplicar o seu capi-
tal, e que elas lhe darão 
em troca o trabalho. Isso 
ocorre quando você decide 
franquear o seu negócio, 
já que não será apenas um 
convite mas também uma 
oportunidade para que in-
vestidores se tornem chefes 
da sua unidade. 

Segundo a ABF (Asso-
ciação Brasileira de Fran-
chising), durante o ano 

Cartórios arrecadam R$ 23,4 bi em 
2021 e batem novo recorde

cidadão. “Com a digitalização, provavelmente, os car-
tórios terão um ambiente de maior competição, o que 
possivelmente fará diminuir o preço dos serviços para a 
população. Também, uma maior quantidade de pessoas 
vai poder ter acesso aos serviços cartoriais; uma vez que, 
se digitalizando, deverá haver novos tipos de serviço, o 
que poderá favorecer bastante o dia a dia da população e 
principalmente daqueles que têm menor renda e precisam 
dos serviços dos cartórios”.

O mestre em Direito Constitucional Econômico Rafael 
Brasil afirma que a desburocratização gerada pela MP dos 
cartórios pode até mesmo gerar emprego e renda para a 
população. “Além da redução dos custos operacionais, essa 
medida provisória impacta diretamente na desburocrati-
zação e vem para obedecer a lei de liberdade econômica, 
fazendo com que o ambiente de empreendedorismo bra-
sileiro cresça ainda mais e com isso haja maior geração 
de emprego e renda”. - Fonte: Brasil 61.

Fá
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

Embaixador da Itália no Brasil quer acelerar 
acordo UE-Mercosul

estão ativas mais de mil empresas 
italianas na nação.

“São números que dão a dimen-
são da riqueza humana recíproca 
e do volume de investimentos e 
das trocas”, observa Azzarello, 
segundo o qual é preciso “cultivar 
a profunda amizade recíproca” 
entre Itália e Brasil, “preservando 
as raízes e os valores comuns”. 
Para ele, o Brasil deve manter “um 
ativo e construtivo exercício de 
liderança internacional” também 
na perspectiva de suas relações e 
ligações com a Europa. “É preci-
so respeito recíproco, junto a um 
diálogo e uma relação, às vezes 
necessariamente abertos e francos, 
que só as ligações estreitíssimas 
entre os dois continentes podem 
permitir”, pontua.

Azzarello ainda destaca que “as 
origens de uma grande parte da 
população brasileira é europeia” 
e que “os investimentos estran-

presente e do futuro”, acrescenta.
Nos últimos meses, com a me-

lhora significativa da pandemia da 
Covid-19, o embaixador destacou 
uma “forte retomada das relações 
entre Brasil e Itália, com visitas 
recíprocas de delegações políticas 
e técnicas, participações em feiras 
nos dois países, outros eventos 
bilaterais, científicos, culturais e 
ambientais, que sempre despertam 
um elevado interesse”. Um quadro 
que não deve mudar por conta das 
eleições presidenciais, que ocorrem 
em 2 de outubro. 

“O Brasil é uma democracia jo-
vem, sólida, muito apaixonada e 
franca, que não deve surpreender 
e não pode ser avaliada sob os 
parâmetros e a ótica ocidentais. 
Seguiremos com atenção, torcen-
do pelo país e por todos os seus 
cidadãos, prontos para continuar 
a trabalhar juntos”, conclui (Leo-
nardo Cioni/ANSA). 

geiros no Brasil também são em 
grande parte europeus”. O país 
“vive alguns dos problemas que 
estão atingindo muitos outros, 
como inflação e desemprego, 
sobretudo”. “Mas, o Brasil é imen-
samente rico em matérias primas, 
também raras, tem uma excelente 
matriz energética e é uma potência 
agrícola e zootécnica. Um país do 
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