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Locação de notebooks

@A Agasus, empresa especializada em locação de TI, 
sentiu a demanda crescer nas últimas 72 horas e as 

vendas saltaram para 300% em relação ao mesmo período 
do mês passado. “O ritmo de trabalho aumentou e estamos 
nos desdobrando para atender demandas em todo o Brasil 
para locações de curto prazo, nicho de negócio em que nos 
diferenciamos há algum tempo. Sempre mantivemos um 
parque de ativos com alta disponibilidade para atendimento 
e entrega imediata. A empresa é especializada em locação 
eficiente de TI dentro do modelo HaaS (Hardware as a 
Service) e disponibiliza Desktops, notebooks, Servidores, 
celulares e tabletes para locação, em períodos de curto 
ou à longo prazo.    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Movimentação de Cargas 
A movimentação de cargas no Porto de Santos registrou 

um crescimento de 5,4% em fevereiro, frente igual período 
de 2019, ao fechar o mês com 10,6 milhões de toneladas 
movimentadas, recorde para o período. Na comparação 
anual, os desembarques cresceram 16,2%, para 3,3 milhões 
de toneladas, e os embarques avançaram 1,1%, encerrando 
o mês em 7,3 milhões de toneladas. Também em tonela-
gem a movimentação conteinerizada subiu: alta de 16,6%, 
totalizando 3,8 milhões de toneladas. Esse desempenho foi  
impulsionado pelos embarques que apresentaram maior 
crescimento e volume, um salto de 19,7%, para 2,13 mi-
lhões de toneladas, respectivamente.    Leia a coluna 
completa na página 3

Uns fogem 
do contato, 
outros vendem 
álcool gel!

Por Marcus Trugilho

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A crise econômica 
provocada pela pandemia 
do Coronavírus tem 
causado enormes 
prejuízos à economia 
global e atingido a saúde 
das empresas, que se 
veem diante de uma 
queda do volume de 
vendas

Para ajudar os pequenos 
negócios a superar esse 

momento, o Sebrae está de-
senvolvendo um conjunto de 
soluções voltadas a atender a 
cada um dos segmentos mais 
atingidos. 

De acordo com o gerente 
de Relacionamento com o 
Cliente do Sebrae, Enio Pinto, 
a crise pode ser uma oportu-
nidade para o empreendedor 
criar soluções inovadoras, que 
contribuam com o desenvolvi-
mento e a profissionalização 
do negócio. 

“No passado, as grandes 
empresas engoliam as pe-
quenas. Hoje, nós vemos que 
são as empresas mais ágeis 
que superam as mais lentas. 
E, nesse sentido, o pequeno 
negócio tem mais agilidade 
e pode se adequar mais ra-
pidamente e dar respostas 
mais rápidas, no contexto de 
crise”, comenta Enio Pinto.

A crise é causada funda-
mentalmente por um pro-
blema de caixa. Na medida 
em que a população se vê 
forçada a circular menos e 

Um bom líder é aquele que vai guiar seu time para alcançar os objetivos. 
Ele deve ser capaz de desenvolver os talentos e as competências da sua 
equipe e despertar constantemente no grupo a vontade de superação e 
crescimento. De acordo com o gerente de relacionamento com o cliente 
do Sebrae, Enio Pinto, nenhum negócio avança sem um bom líder, pois 
a função dele é justamente conduzir a empresa a um novo patamar com 
a melhoria de performance.   

Talentos de um grande líder

Carnaval tributário. Se fôssemos adaptar a certeira expressão, do 
célebre jurista gaúcho Alfredo Augusto Becker, para o momento político 
atual do país, talvez, o correto fosse falar em um carnaval tributário 
de ideias, suposições, de tweets e reflexões de momento, que, quando 
menos se espera, estão estampadas na capa de um jornal e geram 
insegurança sobre o futuro tributário do País.  Dentro deste contexto, 
já tivemos discussões sobre CPMF digital, ICMS sobre combustíveis, 
tributação de dividendos e outras tantas pautas que, em uma semana 
parecem notícias quentes e, na semana seguinte, se perdem no bur-
burinho da boa, velha e imperfeita política.   

Impostos e tributos

Existem alguns sinais normalmente praticados por quem está 
prestes a contar uma mentira, escondendo alguma informação ou 
não tem certeza do que está falando. "O contexto da conversa é mui-
to importante para avaliar o comportamento do interlocutor. Muitas 
expressões corporais podem sugerir que o discurso é mentiroso, mas 
principalmente se for uma reunião estratégica com muita coisa em jogo, 
ou um feedback não tão positivo assim", explica Mário da Silva Júnior, 
diretor do IPRC, Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental.   

Identificar discurso mentiroso
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Como os pequenos negócios podem 
enfrentar a crise do Coronavírus
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evita sair de casa, o consumo 
de produtos e serviços tende 
a ter uma queda significativa. 
“Se o problema é de caixa, a 
gente precisa buscar o equi-
líbrio. Isso passa por tentar 
reforçar as receitas, por um 
lado, e reduzir os custos de 
outro”.

Confira cinco dicas do 
Sebrae para aumentar as 
vendas e reduzir os custos no 
momento de crise:

1º. Uso de Mídia Sociais - No 
momento em que o cliente se 
retraiu e está praticamente 
recluso em casa, os donos de 
pequenos negócios precisam 
usar ferramentas digitais para 
chegar até o público. Uma so-
lução rápida e de baixo custo 
é investir na criação de perfis 
da empesa nas principais 
mídias sociais (Instagram e 
Facebook).

esse modelo, essa é a hora de 
repensar sua estratégia.

4º.  Avalie seus custos - É 
fundamental que o empreen-
dedor conheça profundamen-
te os custos da sua empresa e 
seja capaz de avaliar quais são 
aqueles imprescindíveis para 
manter o negócio operando. 
Em um contexto de queda 
do faturamento, ele precisa 
priorizar aqueles que são 
realmente fundamentais e 
cortar ou reduzir os demais.

5º.  Negocie com seus for-
necedores - Com a queda do 
faturamento, você vai preci-
sar negociar com seus forne-
cedores um melhor prazo para 
cumprir seus compromissos. 
Essa negociação pode trazer 
o fôlego necessário para man-
ter em dia aqueles gastos e 
despesas que não podem ser 
adiados(AI/Sebrae).

2º. Plataformas de vendas 
online - Se a sua empresa ain-
da não conta com ferramentas 
de venda online, esse é o mo-
mento de tomar essa atitude. 
Avalie qual das diferentes 
plataformas disponíveis no 
mercado mais se adequa às 
suas necessidades.

3º.  Aplicativos de Delivery 
- Prestadores de serviço e 
negócios de alimentação fora 
do lar começam a sofrer com 
a ausência de clientes. Neste 
caso, é melhor o empresário 
se adequar para pagar as 
taxas cobradas pelos aplica-
tivos de delivery do que não 
vender nada. No segmento 
de alimentação, a adesão dos 
bares e restaurantes a esses 
aplicativos se tornou pratica-
mente uma necessidade neste 
momento de crise provocada 
pelo Coronavírus. Se você ain-
da tinha alguma resistência a 
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Estudantes sem aula
A Unesco anunciou ontem 

(18) que metade dos estudantes 
em todo o mundo está sem aulas 
em decorrência da pandemia do 
novo Coronavírus (Sars-CoV-2). 
Escolas e universidades de 102 
países fecharam completamente 
suas portas, afetando mais de 850 
milhões de alunos de todas idades. 
Entretanto, outras 11 nações opta-
ram em fechar parcialmente suas 
instituições de ensino.
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