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SOCIAL COMMERCE

A união entre o e-commerce e as redes sociais deu origem ao social
commerce, a nova forma de vender pela internet
Não é a toa que todos os dias cresce a participação de empresas
nas redes sociais. Anúncios de todo tipo, de decoração de festa infantil
a roupas, calçados, carro e eletrodomésticos, a internet tornou-se
uma ferramenta estratégica para os negócios de empresas de todo
porte. Segundo o consultor de marketing digital da Magoweb, Sílvio
Tanabe, praticamente todos os internautas do Brasil acessam alguma
rede social, sendo que as classes AB e C tem a mesma participação
no acesso, revela pesquisa recente do Ibope Mídia. “Se levarmos em
consideração que o universo de internautas no país já chega a casa de
80 milhões de pessoas, fica fácil entender a ansiedade das empresas
em estar presente nesse novo ambiente digital”, comenta. A grande
novidade desse cenário é o social commerce, que nada mais é do que a
união do tradicional e-commerce com as redes sociais. De acordo com
Tanabe, a tendência surgiu com a popularização do Facebook como
principal rede social dos EUA há três anos e que vem ganhando força
mundialmente, inclusive no Brasil que se encontra entre os maiores
usuários dessa rede social. “Basicamente, o principal objetivo do
social commerce é aumentar as vendas das lojas utilizando o poder de
comunicação, engajamento e viralização das redes sociais. É a junção
de dois segmentos que não param de crescer e que ainda possuem
muito potencial e oportunidades. Segundo dados da e-Bit, entidade
que reúne as principais empresas do setor, o e-commerce possui
atualmente 50 milhões de consumidores, devendo movimentar R$
28 bilhões até o final do ano. E segundo uma pesquisa recente feita
pela Ericsson, 76 milhões de usuários de internet no país estão no
Facebook, o que corresponde a 40% da população brasileira”, explica.
No Brasil, os maiores exemplos de social commerce são o Ponto
Frio e o Magazine Luiza, empresas que despertaram para essa
tendência e estão investindo em ações voltadas para esse canal. Para
Frederico Trajano, diretor executivo de Operações do Magazine
Luiza, o boca a boca sempre foi a ferramenta de comunicação mais
eficiente que existe e agora está se amplificando com as redes sociais.
“Além disso, as pessoas confiam nas indicações de amigos na hora de
comprar. Estudamos profundamente as redes sociais para entender
como poderíamos ser relevantes para as pessoas e, ao mesmo tempo,
incrementar nossas vendas e trazer novos clientes originados das
mídias sociais. Percebemos que tanto no Brasil quanto no mundo
não havia quem se destacasse no segmento, e nosso projeto se tornou
referência”, diz. O executivo ainda ressalta que quando a empresa
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começou a investir no social commerce havia poucas experiências na
área, e a grande aderência ao projeto mostra que a novidade caiu
no gosto do brasileiro. “Com o avanço das tecnologias e a facilidade
das redes sociais, houve também uma maior pulverização das
relações de comércio e negócio. Os grandes grupos irão manter seus
consumidores fiéis por já estarem estabelecidos no mercado e terem
conquistado a confiança dos clientes. Essa nova dinâmica leva esses
grupos a buscarem o diferencial, o inovador. É o que fizemos ao criar
o Magazine Você”, comenta.
Recente pesquisa divulgada pela E-bit, mostra que os
eletrodomésticos foram a segunda categoria de produtos mais vendida
pela internet, com 12,3% do volume de pedidos, perdendo apenas para
moda & acessórios, que responderam por 13,7% do volume.
O Magazine Luiza já passou as 100 mil lojas nas redes sociais,
e a tendência, segundo Trajano, é continuar crescendo já que mais
brasileiros estão conectados à internet com a popularização dos
dispositivos móveis.

5 DICAS PARA OBTER RESULTADOS NAS REDES SOCIAIS
1. Entenda como as mídias sociais funcionam, participe delas
2. Entenda como o seu público-alvo interage, estude ele
participa das mídias sociais
3. Defina a estratégia criando canais de relacionamento,
comunicação ou campanhas de fidelização
4. Crie um diferencial, seja por meio de conteúdo exclusivo,
promoções especiais ou atendimento personalizado
5. Tenha objetivos claros e mensure os resultado
Fonte: Sílvio Tanabe, consultor de marketing digital da Magoweb

“O boca a boca sempre foi a
ferramenta de comunicação
mais eficiente que existe e
agora está se amplificando
com as redes sociais”
FREDERICO TRAJANO ,

diretor executivo de Operações do
Magazine Luiza
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Os Resíduos
Sólidos

2

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor, já obteve
muitos avanços, principalmente naqueles setores onde o resíduo tem
valor residual, sem trocadilhos! Fato é que existe uma verdadeira
disputa por latinhas de cerveja e refrigerantes, resíduos que têm
valor comercial, assim como inúmeros outros que, além do valor,
não possuem critérios de rastreabilidade, ou seja, qualquer um
pode recolher e vender. Tais critérios não se aplicam aos chamados
produtos perigosos. No caso das lâmpadas mercuriais temos fatores
que conspiram contra o estabelecimento de um sistema eficiente.
Primeiro pelo fato que expirada sua vida útil, a lâmpada passa a
ser considerado um resíduo tóxico, e por tanto carece de manuseio
adequado. Segundo por que esta deve ser coletada intacta, para ser
descontaminada e posteriormente descartada. Soma-se o fato de
que ela não tem valor comercial algum, o que transforma a logística
reversa em apenas custo e custo alto, com um sistema logístico
extremamente complexo.
No caso dos eletroeletrônicos, as negociações com o Governo
caminham bem, muito embora haja alguns dos mesmos entraves,
como custos e os locais de recepção. Como empresários do
comércio não queremos que o consumidor despeje em nossas lojas,
refrigeradores, lavadoras, entre outros. As lojas irão transformarse em depósito de ferro velho. Resta ainda a questão dos custos
do processo de logística reversa. A ideia é a constituição de uma
organização como entidade gestora do processo, onde fabricantes e
distribuidores seriam os acionistas. Para tal deveria ser adicionada
ao custo dos produtos uma taxa para custear o processo. Essa taxa
seria repassada a entidade gestora que faria o gerenciamento de
todas as etapas do processo. Neste ponto a porca torce o rabo! A
taxa não poderá constituir-se em base de cálculo para quaisquer
tributos, e ante ao expressivo volume de produtos importados esta
deveria ser pré requisito para a obtenção da Licença de Importação.
Desconstituir a taxa como base de cálculo dos tributos é tarefa
quase que impossível para quem conhece o pensamento da Receita
Federal e das 27 Secretarias de Fazenda dos Estados e a imposição
na obtenção da Licença de Importação, esbarra em argumentos
sobre tratados internacionais de livre comércio.
Enfim, tão complexo como o estabelecimento de sistemas
eficientes de destinação de resíduos sólidos, é o estabelecimento
de um acordo para fazê-lo operacional. Nessa longa caminhada
alguns passos já foram dados e muitos ainda serão necessários.
Cabe saber quando a fadiga se manifestará!
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EMPRESAS

E-social passa a vigorar em janeiro
de 2014

As empresas têm pouco mais de quatro meses
para se preparar para a entrega de uma nova obrigação
acessória exigida pela Receita Federal. Trata-se do e-Social (ou EFD-Social), módulo considerado um dos mais
importantes, complexos e amplos do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped). Essa nova etapa será responsável por unificar o envio de dados que empregadores
prestam sobre seus contratados. “As informações sobre
a folha de pagamento, incluindo todos os funcionários, e
sobre retenções referentes a pagamentos de serviços que
hoje são apresentadas a diferentes órgãos serão centralizadas através do e-Social”, afirma Fernanda Souza, gerente comercial da Easy-Way do Brasil, desenvolvedora
de softwares tributários, contábeis e fiscais.
A implantação do projeto está prevista para acontecer
em janeiro, sendo uma ação conjunta de diversos órgãos
e entidades do Governo Federal responsáveis atualmente
pela coleta dessas informações - entre eles Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social e
Ministério do Trabalho e Emprego.
Abrangente, o e-Social vai atingir empresas de todos os
portes. O objetivo de sua criação é tornar mais transparente a relação entre empregados e empregadores, além
de eliminar informações redundantes e processos burocráticos. Quando implantado, o e-Social deve possibilitar
a extinção de algumas das principais obrigações acessórias que hoje precisam ser apresentadas pelos contribuintes como, por exemplo, CAGED, RAIS, DIRF e GEFIP.
Estudo do Banco Mundial estima que as companhias brasileiras gastam, em média, 2,6 mil horas anuais produzindo informações acessórias que são enviadas ao governo.
As principais dificuldades para implantar o e-Social dizem respeito à capacidade tecnológica. Para ter os
benefícios da redução da burocracia, as empresas terão
que contar com ferramentas capazes de suprir as novas
demandas e aplicar a nova rotina de procedimentos. O
primeiro passo é ir à procura de um fornecedor que consiga ajudá-lo na entrega dessa obrigação.
Por ser uma novidade, o e-Social também traz consigo
a necessidade de treinamento para as empresas. A área
mais afetada pelo e-Social será a de Recursos Humanos.
Já os profissionais da área fiscal e tributária terão contato apenas com a parte relativa a serviços prestados e tomados por pessoas Físicas ou Jurídicas. O projeto e-Social
não inclui apenas a escrituração digital de informações
da folha de pagamento, mas de todos os dados trabalhistas, previdenciários e fiscais envolvendo contratantes e
contratados. Dessa forma, o sistema também será alimentado com todo e qualquer dado relacionado ao histórico entre empresa e empregado, como a ocorrência de
dissídios, acordos e ações trabalhistas.

TENDÊNCIA

O BEM NECESSÁRIO

A tecnologia é uma aliada do empresário que busca
melhorar a gestão de seu negócio e ser mais competitivo e é difícil
imaginar que em uma década onde quase tudo pode ser resolvido
de forma eletrônica ainda haja varejistas que continuem a “tocar”
a empresa com tudo anotado “na ponta do lápis”. Até o governo
fechou o cerco e para estar em dia com a legislação fiscal, o varejista
precisa investir na informatização do seu negócio. Mas para ganhar
competitividade nos negócios é preciso ir além do que a legislação
exige. Na opinião da diretora da Mervale Automação Comercial,
Vânia Moni Bidin, hoje a automação comercial é vital ao varejo, pois
as empresas sobrevivem se a gestão for totalmente eficaz. “À partir
do momento que se tem o controle total da empresa, ela se torna
mais competitiva, pois os gestores podem observar melhor o negócio,
usando o tempo perdido antes em controles não eficazes, em estudo,
observação e inovação da empresa. Basicamente é ter tempo para
perceber onde é preciso investir mais para crescer”, comenta Vânia
Bidin. Ela ainda acrescenta que o varejista precisa saber aplicar
corretamente o capital investido e a única forma é ter um sistema de
gestão, aonde ele possa controlar a sua empresa. “Hoje o varejista
precisa saber comprar, vender e principalmente controlar o estoque,
que é parte fundamental do seu negocio, pois é nele que o capital esta
investido”, comenta.
Em um mercado cada vez mais exigente, o varejista precisa
ter respostas rápidas sobre seu negócio e transferir essa agilidade
para o atendimento ao seu consumidor, tarefas que só terão sucesso
se estiverem calçadas em um bom sistema de gestão. Da entrada da
mercadoria, ao controle de estoque, contas a pagar e a receber, até o
momento da venda o ideal é que todas as operações sejam gerenciadas
por sistemas integrados de gestão, capazes de gerar relatórios e que
permitam ao empresário uma visão clara, rica em detalhes e com a
rapidez que o varejo demanda.

SINCOELÉTRICO NO FACE
www.facebook.com/sincoeletrico

ERRATA
Na edição 25 do Informativo SincoElétrico, na página 6, houve
um erro de digitação ao identificar o presidente do Conselho de
Criatividade e Inovação da Fecomercio: o nome correto do executivo é
Adolfo Melito.
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CURTAS

Gasto do brasileiro com eletrodomésticos aumenta
Cada brasileiro deve gastar neste ano, em média, R$ 290,66 com eletrodomésticos, o que deve levar o consumo desses produtos a atingir R$ 47,7 bilhões,
conforme apontam estimativas do Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do IBOPE Inteligência. O valor é superior ao gasto em
2012, quando a média nacional foi de R$ 261,84 e o montante de R$ 42,70 bilhões. Os gastos com eletrodomésticos incluem linha branca e eletroportáteis:
geladeira, fogão, microondas, ferro, ar condicionado, secador de cabelo, calculadoras, máquina fotográfica, filmadora, entre outros.
De acordo com o estudo, a classe C será a maior consumidora, com gastos estimados em R$ 20,8 bilhões, o que representa 44% do consumo do país. A
classe B aparece na sequência, com potencial de consumo estimado em R$ 17,4 bilhões, o equivalente a 36% do total.

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Negociações em andamento
No dia 14 de agosto, o SincoElétrico, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto, convocou os integrantes das categorias que
representa para participarem da Assembleia Geral Extraordinária com
o objetivo de deliberar sobre a Negociações Coletivas com as entidades
representativas da categoria profissional dos comerciários em toda base
representada pelo sindicato na respectiva data base; com as entidades
representativas das categorias profissionais diferenciadas nas respectivas
datas-base; com a entidade representativa da categoria profissional dos
empregados em entidades sindicais do comércio; Discussão e aprovação das
contribuições assistencial e confederativa e outros assuntos de interesse da
categoria. As pautas foram apresentadas, as cláusulas discutidas e aguardase agora o processo de negociação.

Leons Cobranças passa a fazer parte do
time de parceiros do SincoElétrico
A inadimplência traz consequências sérias para a saúde financeira
de qualquer empresa e para minimizar os danos por ela causados é
preciso recorrer à empresas especializadas em cobranças. Esse é o foco
da Leons Cobranças Comerciais, que acaba de integrar o rol de parceiros
do SincoElétrico. Com 22 anos de mercado, a empresa dispõe de um
complexo destinado a soluções eficientes e rápidas em cobranças judiciais
e extrajudiciais, tendo como principal atividade, a prestação de serviço
de cobrança contenciosa de títulos vencidos (tais como: duplicatas
mercantis, cheques), protestados ou não, em todo o território nacional e
fomento comercial, constituída por profissionais altamente qualificados.
Para saber mais acesse o site: www.leonscobrancas.com.br

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
Saiba mais sobre serviços e empresas parceiras do SincoElétrico em www.sincoeletrico.com.br
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Um novo código para o comércio
O projeto de Lei 1572/2011, de autoria do Deputado Vicente Candido
(PT/SP) que institui o Novo Código Comercial, vem sendo amplamente
debatido por entidades que representam esse importante elo da cadeia
econômica do país. O PL, segundo a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), tem a propriedade de criar um
ambiente normativo próprio para o mundo dos negócios, ampliando
a segurança jurídica nas relações entre empresas. Em entrevista ao
Informativo SincoElétrico, a CNC afirma que apoia integralmente a

Proposta para o novo código comercial
visa tornar o ambiente de negócios mais
seguro, estabelecendo regras claras do
direito empresarial

proposta do novo Código Comercial, pois a matéria preenche uma lacuna
no ordenamento jurídico deixado pela sanção da Lei 10.406/2002, que
instituiu o novo Código Civil. O Direito Civil trata de um conjunto de
normas destinadas a regular as relações entre pessoas comuns e prioriza
a tutela dos seus interesses. Já o Direito Comercial trata de um conjunto
de normas destinadas a regular as relações econômicas entre pessoas
jurídicas e a tutela dos interesses econômicos. Além disso, a unificação
do Direito Privado operada pelo Código civil de 2002 contraria uma

Para a CNC há dois
dispositivos que merecem
ponderações no PL 1572

tendência mundial e resultou no enfraquecimento dos valores e princípios
que regem os negócios, conforme afirma o jurista Fábio Ulhoa Coelho, “A
relação entre as empresas não pode ser tratada da mesma forma que os
contratos de consumo, de trabalho e entre vizinhos”. Para a Fecomercio
SP, o PL é desejável, para reforçar a atração de investimentos e melhorar
a competitividade de nossa economia no mundo globalizado, a adoção

• As disposições sobre comércio eletrônico:
Em que pese algumas regras serem destinadas ao ambiente
de negócios, dispostas no PL 1572/2011, as disposições sobre
comércio eletrônico, por versarem sobre uma típica relação
de consumo, não deveriam vir expostas em um diploma
destinado a regulamentar as relações empresariais.

de um Código Comercial moderno.
“O projeto de novo Código Comercial propõe a sistematização,
revisão, aperfeiçoamento e modernização da disciplina jurídica do
estabelecimento empresarial, do comércio eletrônico, da concorrência
desleal, das condutas parasitárias, da escrituração mercantil, do
exercício individual da empresa e da sociedade unipessoal. De acordo
com sua justificativa, o projeto também disciplina os principais contratos
empresariais, como a compra e venda mercantil, o fornecimento, a
distribuição e o fretamento de embarcações”, diz o assessor jurídico da
FecomercioSP, Romeu Bueno de Camargo.

BASES MAIS SÓLIDAS
Os avanços da tecnologia e as novas necessidades
do mercado exigem que o país ingresse em um processo
de desburocratização. Para Romeu Bueno de Camargo, a
modernidade empresarial exige que seja desburocratizado o
trabalho das Juntas Comerciais, eliminando-se toneladas de
papel que tornam prolongados em demasia os procedimentos para
abertura e fechamento de empresas. “Documentos como títulos de
crédito devem circular exclusivamente por meio eletrônico, como
preconiza o Banco Mundial para agilizar os negócios. Tudo isso
será mais fácil se forem centralizados num código específico os
princípios e regras de direito comercial, tornando mais objetivas
e precisas as normas que definem as responsabilidades e os
direitos dos sócios de sociedades limitadas”, comenta.
Para a CNC, a sistematização do Direito Comercial, sua
modernização e especialização, na forma proposta pelo Projeto
de Lei nº 1.572/2011, representa um importante passo para
estabelecer bases mais sólidas aos negócios no País, tornando-o
ainda mais atraente para investimentos, em especiais os de longo
prazo, gerando de forma sustentável a criação de renda, empregos
e tributos, que são as bases de desenvolvimento de qualquer país.
Ainda de acordo com a entidade, o novo código comercial tem por
principal função introduzir princípios no ordenamento jurídico
relativos às relações entre empresários, de modo a tornar o
ambiente de negócios mais seguro e estabelecendo regras claras
do direito empresarial.

• A limitação de atuação do Poder Judiciário:
Um dispositivo que gera polêmica e tem constitucionalidade
questionável é o artigo 123 do PL 1572/2011. Isto porque o
referido dispositivo propõe vedar totalmente a interferência
do Poder Judiciário na administração das sociedades, que
não poderá intervir nem mesmo através de ação cautelar.
Caberá ao Poder Judiciário apenas nomear um “fiscal” sem
direito de voz e voto na administração da sociedade, que na
verdade será apenas uma “testemunha oficial” com amplo
acesso às dependências e aos documentos da sociedade e
nada mais. Ora, não nos parece que restringir a atuação do
Poder Judiciário a uma função meramente de “observador” se
harmonize com as disposições do inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição da República.

“Documentos como
títulos de crédito
devem circular
exclusivamente
por meio
eletrônico,
como
preconiza
o Banco
Mundial para
agilizar os
negócios”,

ROMEU BUENO
DE CAMARGO,
ASSESSOR JURÍDICO
DA FECOMERCIOSP
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ARTIGO

Vendas: sua comunicação é um cheque
em branco?
maldade – e acredite, o ser humano ainda é cheio dela – o nome passa

Em comunicação, é
fundamental que os espaços que
sobraram sejam preenchidos.
A razão é simples: onde falta
informação, sobra espaço para
a imaginação
*Por Eduardo Zugaib

a ser fofoca.
Logo, a objetividade (que é a capacidade de tornar os
objetivos claros, sem subjetividades, transparecendo o fim que se
pretende atingir) e a assertividade (a forma como essa objetividade é
colocada, expressando pensamentos e sentimentos de maneira direta,
clara, honesta e apropriada ao contexto), precisam caminhar lado a
lado. Faltou alguma coisa? Sim. Certificar-se que o cheque chegou ao
seu destino certo, foi recebido e compreendido. É onde entra a prática do
feedback, que marca o bom líder, o bom vendedor e demais profissionais
que lutam pelo bom combate em comunicação. Um combate onde
a eficiência não se mede por aquilo que ele fala, mas por aquilo que
seu público-alvo compreende, sempre consciente de que, neste caso, a

Quando falamos em vendas, falamos em comunicação.

responsabilidade é toda dele. Sem essa de “já falei mil vezes a mesma

Quando falamos em liderança e relacionamento em equipe, também.

coisa” ou “subentende-se que”. É muito provável que, quem já falou mil

Quando falamos em motivação também falamos sobre comunicação.

vezes a mesma coisa, tenha errado mil vezes na forma ou na falta de

Enfim, quando falamos de pessoas, falamos invariavelmente sobre

compreensão do seu público, perdendo a credibilidade no meio desse

comunicação.

caminho. E é certeza absoluta que em comunicação, especialmente

A compreensão dessa importante competência humana

aquela que visa resultados específicos – a pessoal, a institucional e a

e o despertar para o seu desenvolvimento – seja na esfera pessoal,

corporativa – nada se subentende: ou é, ou não é. Não adianta deixar

corporativa ou institucional – não pode ser tratada de forma

espaço em branco para que a imaginação do interlocutor complete a

incompleta, derivando apenas para ações que focam na melhoria da

mensagem conforme seu estado de espírito no dia, ou os seus objetivos

construção do discurso e da capacidade de falar em público.

pessoais, que podem ser positivos ou negativos, éticos ou não.

É preciso, antes de qualquer coisa, compreender a outra ponta

Quando precisar comunicar algo a alguém ou a algum

dessa corda, onde residem a compreensão e o engajamento, consciente

grupo em específico, certifique-se como você ou sua empresa

de que, se a mensagem foi pouco compreendida, a responsabilidade

podem estar preenchendo esse cheque, para evitar transtornos

maior é e sempre será de quem emite essa folha de cheque. Apesar

desnecessários. Transtornos que podem desacreditá-lo como líder,

de gradativamente estar caindo em desuso, graças ao crescimento

fazendo-o ‘despencar’ para a cadeira de chefe. Que podem colocar uma

dos meios de pagamento eletrônicos, uma folha de cheque nos ajuda

interrogação sobre a sua reputação de vendedor que, com a velocidade

a visualizar bem essa responsabilidade. Se você já preencheu uma,

com que corre hoje a informação, certamente chegará antes de você

você deve ter percebido que é fundamental ser preciso, escrevendo os

nos seus próximos clientes. Transtornos que podem criar verdadeiros

números de forma legível. Feito isso, para evitar duplos sentidos, é

entraves profissionais entre você e a sua equipe de trabalho e deixando

preciso escrevê-los também por extenso, reforçando a mensagem em

o terreno fértil para que brotem a fofoca e a boataria.

uma outra abordagem.

Reconhecer a comunicação como possível causador de

A assertividade entra em cena quando tornamos o cheque

problemas ou gerador de soluções é o primeiro passo que vai assegurar

nominal, atribuindo aquela quantia – que é a nossa mensagem – à

que o cheque de nossa comunicação não esteja chegando em branco

determinada pessoa ou empresa. É fundamental situá-la no tempo e no

onde deve chegar, se é que chega em algum lugar. A única diferença

espaço, determinando o nome da cidade e a data. E, por fim, assumir a

entre a comunicação e uma folha de cheque é que, no caso do cheque,

responsabilidade sobre ela, assinando.

“sustar” a informação emitida de forma incorreta, é um pouco mais

Faltou alguma coisa? Sim. Em comunicação, assim como
uma folha de cheque, é fundamental que os espaços que sobraram sejam

fácil do que no caso da mensagem disparada sem qualquer tipo de
preocupação com estes detalhes. É pagar pra ver.

preenchidos. A razão é simples: onde falta informação, sobra espaço
para a imaginação. E em se tratando de imaginação, dificilmente
você, como emissor da mensagem, terá algum controle sobre aqueles
a quem a dirigiu. Se sobrou espaço, alguém poderá preenchê-lo,
algumas vezes por maldade ou, na maioria dos casos, não apenas pela
ignorância, mas pela tendência que temos de completar o final das
histórias que nos chegam com base em nossas próprias perspectivas e
pontos de observação, interferindo em sua forma e conteúdo a cada vez
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que as levamos adiante. Na prática, o nome disso é boataria. Se houver
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