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AgroNews

Live sobre oportunidades para empresas  
do Agronegócio 

A Becomex participa com a Deloitte da live promovida pelo 
IBEF Campinas “Agro 5.0: Estratégias aduaneiras e tributárias 
disruptivas na cadeia do agronegócio”, que será realizada no dia 
7 de julho, às 9h, com inscrição gratuita pelo site https://lnkd.
in/dRk4pWZY. Durante o evento online e gratuito, especialistas 
vão mostrar as oportunidades para as empresas do agronegócio 
no futuro, discutir caminhos para que elas ganhem eficiência no 
custo final de suas operações, com garantia de compliance e uso 
da tecnologia como alavancadora de bons resultados. “Durante 
esse encontro promovido pelo IBEF Campinas, vamos mostrar 
que é possível atuar lado a lado com o Agronegócio, promover 
estratégias aduaneiras e tributárias disruptivas, aumentar o fluxo 
de caixa e obter redução de custos. A Becomex é líder em Regi-
mes Especiais no Brasil e pioneira no desenvolvimento de uma 
estratégia colaborativa que permite ganhos em todos os elos da 
cadeia produtiva”, explica Vinicius Pacheco, Diretor de Operações 
da Becomex e um dos participantes do encontro digital.
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Essa passagem tem a ver com a nossa capacidade de aplicar um 
conhecimento que adquirimos, mas que ainda temos pouca experiência 
na aplicação. É algo que ocorre muito quando assistimos uma aula, 
palestra ou lemos um livro focando apenas nos exemplos práticos e 
não na teoria.   
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A nova pesquisa divulgada em maio, realizada pela Associação Nacional 
de Restaurantes (ANR), pela consultoria Galunion, especializada no 
mercado food service, e pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB), ouviu 
817 empresas de todo o país, que representam cerca de 14 mil estabe-
lecimentos. Entre os dados divulgados, o levantamento aponta que 72% 
dos bares e restaurantes ouvidos encontram algum tipo de dificuldade 
na contratação de funcionários para atuar no setor em questão.   

Bares e restaurantes têm dificuldades na 
contratação de funcionários

Muito tem sido falado sobre a ampliação das interações entre seres 
humanos, informações e toda sorte de “coisas” no espaço cibernético, 
uma nova dimensão denominada Metaverso.   

A potencialidade do metaverso ainda está 
em sua “infância”

Falar que a pandemia de Covid mudou o comportamento dos consumi-
dores e que essa transformação veio para ficar já se tornou clichê.    

O Ransomware não discrimina – prepare-se 
para não falhar
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Entenda a 'pirâmide de prioridades'  
na hora de pensar no futuro

Você sabia que ao fazer um 
planejamento financeiro e vislumbrar 
investimentos e grandes aplicações 
é necessário primeiro levar em conta 
uma pirâmide de prioridades sobre 
sua própria vida, garantindo seguros 
que vão trazer tranquilidade - para 
então, depois disso, seguir para novos 
objetivos ligados ao seu patrimônio? 

Não que a parte de alocação dos investi-
mentos e análise de perfil de risco não 

sejam importantes, mas essa etapa está um 
pouquinho mais pra frente do que o começo 
do próprio planejamento. A primeira coisa 
que a pessoa precisa fazer é aprender a pou-
par, fazer o controle das despesas e custos 
que tem no dia a dia, e, para isso, é preciso 
ter algum "ganho" ou geração de receita. 

Então, quando vamos colocar isso em uma 
pirâmide, considerando o que é a base do 
planejamento financeiro, a primeira coisa 
que vamos avaliar é o fato do cliente ter que 
gerar algum tipo de renda, de ganho, para 
que o profissional que atua com o planeja-
mento possa fazer o restante do trabalho. 

Antes de falarmos sobre investimentos 
com os clientes que buscam planejar a sua 
vida financeira, sempre priorizamos o que 
chamamos de "controle de riscos", que é 
nada mais nada menos do que montar a 
estrutura de seguro de saúde, para que não 
aconteça o caso da pessoa ter um problema 
de saúde, por exemplo, e acabe tendo que 
"torrar" todo o dinheiro que demorou anos 
para guardar. 

Para isso, sempre valorizamos uma co-
bertura de "doenças graves", que vai ser 
complementar a algumas especialidades 
que muitas vezes o seguro saúde não cobre 
em sua totalidade, e evitando até mesmo 
que a pessoa acabe usando o seu patrimônio 
para custos com medicações ou ajustes na 
própria rotina que tenham despesas ainda 
maiores, caso seja algo coisa mais grave. 
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Também sugerimos e sempre levamos em 
consideração a cobertura de "invalidez labo-
rativa", no caso de ocorrer algum acidente 
ou situação inesperada e a pessoa deixar de 
gerar renda. Logo após essa "cobertura" e a 
garantia de tranquilidade quando o assunto 
é saúde, jamais deixamos de fora o seguro 
de vida, no caso do provedor vir a falecer 
de uma maneira prematura.

Vários outros seguros também são impor-
tantes para garantir tranquilidade e iniciar 
um bom planejamento financeiro, fazendo 
escolhas cautelosas sobre o próprio futuro. 
É importante lembrar que cada pessoa tem 
as suas particularidades e necessidades que 
vão além desses seguros citados. Dentro 
do seguro de vida, por exemplo, existe a 
"ferramenta" de sucessão empresarial - para 
quem atua como pessoa jurídica e/ou tem 
empresas e sociedades. 

Essa cobertura auxilia financeiramente 
empresas e familiares quando um dos sócios 
vêm a falecer ou precisa se afastar de ma-
neira definitiva. Nesses casos, os sócios da 
empresa passam a ser beneficiários do sócio 
em questão para poder comprar a parte da 
família e redistribuir as cotas de quem fica. 

Também podem utilizar este valor para 
injetar capital na empresa e contratar um 
executivo que tome a frente dos negócios 
que este sócio cuidava anteriormente.  

Com isso, podemos resumir que os se-
guros têm papel fundamental e estrutural 
em um planejamento financeiro, pois eles 
blindam o patrimônio e minimizam riscos. 

Só após garantir que a base da sua pi-
râmide esteja sólida, é que o profissional 
que vai cuidar do seu planejamento vai 
pensar em acumulação de capital, pegar 
parte desse valor e ir criando estratégias 
de investimentos, aplicações  visando os 
seus planos em curto, médio e longo pra-
zo, entre outros objetivos - unindo isso à 
tranquilidade que só os seguros promovem.

Depois que o capital está acumulado, fica 
mais fácil ir fazendo a constituição do patri-
mônio do cliente de forma sólida, parando 
para pensar em 'pontos' um pouco mais sofis-
ticados e até mais "ousados", como a questão 
de diminuir carga tributária, pagar menos 
impostos, entre outras especificidades.

 
(Fonte: Ale Boiani é CEO, gestora e fundadora  

do grupo financeiro 360iGroup -  
https://360igroup.com.br/).

COMO A CuLTuRA DE ANáLISE PODE REMOVER 
ObSTáCuLOS PARA O SuCESSO DAS EMPRESAS
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AuTOMAçãO ANALíTICA
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ícone atemporal, Fiat 500 completa 65 anos 
Era uma vez um autêntico e piccolo automóvel italiano, que 

atravessou fronteiras e conquistou o mundo. É claro que estamos 
falando do Fiat 500, que com o seu design singular e inconfundível, 
além de estilo único, se tornou um ícone e importante personagem 
não só da história da Fiat, mas da indústria automotiva mundial. 
Inspirando mudanças desde 1957, o modelo chegou aos tempos 
atuais mais moderno do que nunca. No Brasil, é vendido em versão 
elétrica. Seja chamado de “Cinquecento” ou de “Quinhentos”, o 
pequeno conquistou o coração de milhares de fãs pelo mundo afora. 
O modelo já teve mais de seis milhões de unidades comercializadas, 
é vendido em mais de 100 países e acumula mais de 40 prêmios 
em seu currículo. Em 2017, quando completou 60 anos, virou obra 
de arte definitivamente e entrou para o acervo permanente do 
MoMA, em Nova York.    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Adesão à Otan
Os 30 integrantes da Otan 

assinaram protocolo de adesão 
para Finlândia e Suécia ontem 
(5), permitindo que os dois países 
se juntem à aliança assim que os 
parlamentos ratificarem a decisão. 
É a expansão mais significativa da 
aliança desde os anos 90. Moscou 
advertiu repetidamente os dois pa-
íses contra a adesão à Otan (ABr). 
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