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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

Este negócio pode derreter
depois do verão
As paleterias mexicanas estavam em alta a, mais ou menos, 5 anos atrás. Era comum
ver uma loja em frente da outra. Parecia não haver estudo sobre a viabilidade do
mercado. Na verdade, o que valia era copiar o sucesso do “negócio de ouro”. Como as
paletas eram a onda da vez, o importante era encontrar um ponto para vender os
produtos. Nem interessava saber se havia uma concorrente em frente ou a poucos
metros de distância. O resultado esperado aconteceu pouco tempo depois: cerca de
60% das paleterias fecharam as portas em 2016. De lá para cá, algumas dezenas
sobreviveram, mas com mudanças. A adaptação foi desde a transformação em
sorveterias tradicionais, que também oferecem paletas, a diversidade de cardápio, com
outros tipos de doces, como waffle e petit gateau.

O negócio de ouro das paletas derreteu, assim como apostas anteriores de sucesso – o
cupcake e o frozen yogurt já devem ter sido esquecidos. Desta vez, a candidata a
desaparecer não está ligada ao setor de alimentos. Esse negócio, assim como todos os
outros, é a nova fórmula do espaço a ser ocupado. Aqueles erros anteriores, claro,
foram ignorados. É passar por um bairro e descobrir duas às vezes três espaços iguais.
A repórter Bianca Alvarenga conta nesta reportagem por que esse negócio não tem
força para se sustentar. Ficou curioso? Então, clique no link acima para ter acesso ao
texto completo.

 

Outros destaques da semana
 Os segredos do sucesso do Starbucks - Em entrevista ao grupo controlador do

IQ360, o empreendedor Howard Schultz, que anunciou sua candidatura à Presidência
dos Estados Unidos em 2020, revela o que fez da rede de cafeterias um dos negócios
mais rentáveis e copiados do mundo. “Toda a companhia foi baseada na proposta de
equilíbrio entre o... leia a reportagem completa.

Por que o título de capitalização é um mau negócio - A palavra capitalização voltou
aos holofotes desde que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que essa era
uma das maneiras estudadas para a Reforma da Previdência. Imediatamente, houve
uma associação com os títulos de capitalização, aqueles “investimentos” que todo

https://www.iq.com.br/noticias/o-que-e-crossfit
https://www.iq.com.br/noticias/o-que-e-starbucks
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gerente de banco tenta empurrar para o correntista. As aspas foram colocadas de
propósito, por vários motivos. O primeiro deles é que, tecnicamente, os títulos de
capitalização não são investimentos e, sim, seguros – eles são regulamentados pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep). Um exemplo clássico de um título de
capitalização é a Tele... leia a reportagem completa.

 
Fies, P-Fies, ProUni? As opções para fugir do alto custo do ensino superior e
mudar de vida - Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
colhidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, mostram
como provocar uma mudança de patamar financeiro. Segundo o levantamento, é
preciso ter pelo menos 12 anos de estudo para conseguir superar a renda média
mensal dos trabalhadores brasileiros, que é de R$ 2.196. Um período dedicado aos
estudos que só atinge quem ingressa numa Instituição de Ensino Superior (IES), pública
ou privada. Também segundo a Pnad Contínua, aqueles que conseguem começar e
acabar um curso superior atingem um rendimento... leia a reportagem completa.

As vantagens do lojista que oferece o QR Code - Com a proposta de levar 10
segundos ou menos para completar uma transação financeira, o QR Code (abreviação
de Quick Responder Code ou código de resposta rápida, na tradução do inglês) tem
várias qualidades para agradar tanto consumidores como estabelecimentos comerciais.
Praticidade, rapidez e, principalmente, segurança são três fortes atrativos desse código
de barras dimensional, que é gerado gratuitamente. As empresas de meios de
pagamento estão tratando essa tecnologia... leia a reportagem completa.

 
 

Boa semana de gastos responsáveis e investimentos com sabedoria pra você!
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