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A Junta Comercial do Estado de São Paulo divulgou 
comunicado em que suspende o atendimento presencial 
no órgão até o dia 30 de abril. Salienta que tal medida foi 
necessária por conta das ações de prevenção no combate 
à pandemia do Coronavírus.

Informou também que muitos serviços estão disponí-
veis de forma online através do site www.jucesp.sp.gov.
br, mediante acesso com login e senha da Nota Fiscal 
Paulista, Gov.BR ou certificado digital.

Outros canais de atendimento são: (11) 3468-3050 ou 
institucional.jucesp.sp.gov.br/fale.php

PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS 
PRESENCIAIS DA JUCESP

Medida Provisória 
nº 927/2020 - 
Calamidade 
Pública Covid-19

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 5

A tecnologia proporcionou a criação de ferramentas importantes, 
não apenas para comunicação entre as pessoas, mas também para 
as empresas disseminarem seus serviços e facilitarem a vida da 
população, que em muitos casos, pode resolver problemas, fazer 
compras e até cursos sem sair de casa, ou melhor, de qualquer 
lugar, desde que tenha um smartphone na mão. O Brasil é o segun-
do mercado de aplicativos que mais cresce no mundo, conforme 
mostra o relatório Global Apps Trends, realizado em 2019.    

Aplicativos e o  isolamento social

Dentre as diversas medidas que vêm sendo adotadas por parte dos 
empresários para evitar a exposição de seus colaboradores ao Coro-
navirus, a mais difundida até o momento tem sido o famoso home 
office, modalidade em que o trabalho é executado de forma remota, 
sem necessidade de comparecimento regular à sede do empregador. 
Contudo, na maior parte das vezes se trata o home office como sinônimo 
da figura do teletrabalho, novidade trazida pela Reforma Trabalhista 
em 2017, o que não é correto em todas as situações.   

Teletrabalho e Home Office

Desde o início do mês as pessoas e a imprensa estão com os holofotes 
todos voltados para um único assunto: o novo Coronavírus - COVID-19. 
A pandemia tem causado medo na população, com notícias sobre o 
crescimento rápido de infectados e mortes. Além do medo de se con-
taminar, existe uma outra preocupação no ar: a situação financeira 
das empresas. Para se ter uma ideia, o cenário tem levado o governo 
brasileiro a suspender eventos esportivos, aulas escolares, fechar 
restaurantes, causando um impacto negativo nas vendas dos comércio 
e, consequentemente, abalando a economia.   

COVID-19 e empreendedores
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Negócios em Pauta

Recolhimento do ICMS 
O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, enviou ofício 

ao governo do Estado de São Paulo solicitando a imediata 
suspensão do recolhimento do ICMS pelo período de 120 dias. 
A medida é essencial para ajudar os empresários a atravessar 
este momento de grave crise por conta do Coronavírus e, 
assim, preservar as empresas e os empregos. Reitera ainda 
a solicitação feita ao governo federal de que também seja 
postergado urgentemente os seguintes impostos federais: 
IPI, IRPJ, CSL e contribuição do INSS.    Leia a coluna 
completa na página 3

Fecomercio.AP

TELECOMUNICAÇÃO

A implantação de um 
sistema de gerenciamento 
de informações para um 
empreendimento não é 
um processo simples e 
rápido, além de não ser 
algo que se pode comprar 
de um fornecedor

Trata-se de um proce-
dimento que precisa 

ser desenvolvido com a 
participação da empresa 
e que envolve tecnologia, 
treinamento e até mesmo 
mudança cultural.

Implantar plenamente 
um sistema, fazer com que 
a equipe se aproprie dele, 
incorporá-lo às rotinas do 
dia a dia e passar a usá-lo 
de forma natural sem difi-
culdades, é um desafio muito 
maior do que normalmente 
se imagina. 

A primeira etapa é a mais 
óbvia e simples. Selecionar 
um sistema, escolher um 
fornecedor, passar pela 
etapa de compra e assinar 
o contrato. Com a "lição de 
casa" bem-feita, a segunda 
etapa costuma também 
ser razoavelmente rápida 
e fácil de ser ultrapassada. 
Discutir as particularidades 
da empresa, entender os 
detalhes da solução adqui-
rida, especificar o escopo 
a ser implantado, os novos 
procedimentos e processos 
e colocar a "mão na massa". 

Como implantar um sistema de 
Gerenciamento de Informações
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Após o go live é que o 
desafio aumenta. Até este 
momento tínhamos ques-
tões sobre hardware e 
software, agora passamos a 
ter o peopleware. Treinar, 
engajar, mudar costumes, 
identificar interesses ocul-
tos e, em muitos casos, tocar 
em aspectos culturais da 
organização, são temas que 
normalmente acabam sendo 
pouco ou nada discutidos 
nas duas primeiras fases da 
implantação. 

Em uma análise de risco 
pode-se afirmar que esta é 
a fase mais sensível. Nossa 
experiência indica que, além 
do investimento correto no 
treinamento inicial e con-
tínuo dos participantes, é 
importante que a empresa 
entenda pelo menos outros 
três aspectos: 

 • A implantação do sis-
tema precisa estar ali-
nhada com os objetivos 
estratégicos do empre-
endimento e esta comu-

significa ter o sistema efe-
tivamente implantado. Se a 
equipe não utilizar de forma 
plena, se continuar a reali-
zar controles ou relatórios 
através de outros meios e 
se a gerência e diretoria não 
"consumirem" os relatórios 
e dados do sistema, não há 
efetiva implantação. 

Neste ponto é fundamen-
tal a participação da gerên-
cia e diretoria para que as 
antigas ferramentas sejam 
"extintas" e que se cobre o 
real uso do que se implantou. 
Não é incomum observar 
sistemas sendo "sabotados" 
pela alta direção que pede 
ou aceita relatórios "por 
fora" dele. 

Assim como qualquer 
mudança requer disciplina e 
terminação até que se torne 
um hábito, a implantação 
de um sistema de gerencia-
mento de informações não é 
diferente. O desafio princi-
pal se inicia com o uso, mas 
os ganhos costumam surgir 
rapidamente, sendo que a 
sua efetiva implantação cos-
tuma significar um degrau 
conquistado em termos de 
produtividade, governança 
e transparência. 

(Fonte: Marcus Granadeiro é 
engenheiro civil formado pela Poli/
USP, é presidente do Construtivo, 
empresa de tecnologia com DNA 
de engenharia e membro da ADN 

(Autodesk Development Network) 
e  do RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyours).

nicação precisa ser feita 
e estar clara para todos 
os participantes. Nas 
implantações normal-
mente não se tem pro-
cedimentos e processos 
para se tomar decisões, 
mas este é o alinhamento 
que guiará e unificará a 
equipe. 

 • Como toda a inovação há 
uma tendência de uma 
pequena piora antes de 
vir a melhora. Assim, 
é muito importante o 
suporte, a participação e 
o entendimento por toda 
a cadeia de comando 
da empresa. Sempre é 
bom lembrar que inovar 
significa errar, que errar 
é normal e precisa ser 
encarado como apren-
dizado. O lema deve ser 
"errar rápido". 

Ter o sistema instalado 
dentro do especificado 
com uma equipe treinada 
pode atender o contrato 
de fornecimento, mas não 

QUANTA RECEITA AS PARCERIAS ENTRE OPERADORAS 
E EMPRESAS DE CONTEúDO IRÃO GERAR?     Leia na página 6

Parcelas do Simples 
Devido a pandemia de Covid-19 

e o fechamento de milhares de em-
presas em todo o Brasil, o Governo 
Federal anunciou o adiamento de 
parte dos impostos que incidem 
no Simples Nacional pelo período 
de três meses. A medida objetiva 
reduzir os efeitos relacionados à 
pandemia nas micro e pequenas 
empresas, resguardar empregos 
e o pagamento de salários.

Governo do Estado de São Paulo

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quanta-receita-as-parcerias-entre-operadoras-e-empresas-de-conteudo-irao-gerar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-coronavirus-afeta-as-financas-dos-empreendedores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aplicativos-se-tornam-mais-eficientes-em-tempos-de-isolamento-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/teletrabalho-e-home-office-em-tempos-de-coronavirus-principais-distincoes-e-pontos-de-atencao/

