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MERCADO
FINANCEIRO

Governo financiará 
salário de funcionário 
de pequenas e médias 
empresas com 
R$ 40 bilhões 
em crédito

Por Eduardo Moisés

Contábil

Leia na página 4

A Huawei lançou um relatório que aponta as dez tendências para 
energia de telecomunicações até 2025. O estudo é baseado em dados 
quantitativos da própria Huawei e em casos concretos de usabilidade 
tecnológica. Como a tecnologia 5G está cada vez mais proeminente, 
as redes de telecomunicações precisam passar por três mudanças 
significativas: introdução de novos espectros e tecnologias, criação 
de novas estações de rádio base e aprofundamento na Computação 
Móvel de Borda (MEC, do inglês Mobile Edge Computing).  

Energia verde e digitalizada

Atualmente, mais do que nunca, as empresas na América Latina 
estão enxergando a importância de estarem preparadas para a im-
plementação de políticas de trabalho flexíveis, como o teletrabalho 
ou o trabalho remoto. O Brasil é o país líder nessa prática, com mais 
de 7 milhões de teletrabalhadores, segundo o Status do Teletrabalho 
na América Latina e no Caribe, de 2018, realizado pela Academia 
Internacional de Teletrabalho para a América Latina e o Caribe. Na 
sequência estão o México e a Argentina, com 2 milhões de pessoas, e 
o Chile, com quase um milhão.

Teletrabalho: desafios e benefícios

Em um mercado competitivo como o da tecnologia, inovar é preciso 
para sobreviver. Natália Ferreira, gerente de programas estratégicos 
na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), apoia diariamente 
o desenvolvimento de empreendedores e avalia que o essencial neste 
processo são as chamadas soft skills: “as competências técnicas ten-
dem a ser mais fáceis de se desenvolver, pois podem ser ensinadas
e aprendidas. Já habilidades como comunicação e criatividade, por
exemplo, são mais subjetivas”.

Desenvolver habilidades de inovação

freepik

Negócios em Pauta

Forma de Entretenimento
Destinada à venda de ingressos on-line, a Bilheteria 

Express é uma plataforma que atua em âmbito nacional. 
Com o cancelamento dos shows e espetáculos, oferece 
gratuitamente um conteúdo repleto de cultura para que as 
pessoas possam agregar qualidade no tempo em que pas-
sam em casa. Peças teatrais, comédias standup, palestras, 
shows, tudo ao acesso de um clique. Uma seleção de alta 
qualidade disponível a todos, sem a necessidade de cadas-
tro e totalmente gratuita. Para ter acesso, basta clicar no 
link: (www.bilheteriaexpress.com.br/apresentacoes-online.
html).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Ade Sampa passa a atender o micro e 
pequeno empreendedor

@A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefei-

tura de São Paulo, iniciou parceira com o Banco do Povo, 
programa de microcrédito do Governo do Estado de São 
Paulo, para realizar o teleatendimento a empreendedores 
na divulgação da nova linha de crédito de R$ 25 milhões 
para micro e pequenas empresas enfrentarem os efeitos 
econômicos da pandemia de Coronavírus. Com taxa de 
juros de 0,35% ao mês, carência de até 90 dias para o pri-
meiro pagamento e prazo de até 36 meses para quitação, 
a nova linha estará disponível até 30 deste mês, podendo 
ser prorrogada em virtude do impacto do Coronavírus nos 
pequenos negócios (atendimento@adesampa.com.br). 

Leia a coluna  completa na página 2
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aplicativos de delivery anunciam medidas emergenciais.

A opção pelo delivery 
tornou-se a principal 
saída para os segmentos 
de alimentação depois 
do anúncio das 
recomendações de 
isolamento da população 
e a determinação do 
fechamento de grande 
parte do comércio em 
muitas capitais brasileiras

Diante dessa realidade, o 
Sebrae buscou sensibilizar 

as empresas responsáveis pelas 
principais plataformas de en-
trega do país para minimizar os 
efeitos da crise que, no campo 
econômico, atingem principal-
mente os pequenos negócios, 
afetados pelas mudanças de 
rotinas, perda de clientes e 
quedas no faturamento.

De acordo com o analista do 
Sebrae, Flávio Petry, as ini-
ciativas dos aplicativos repre-
sentam um passo importante 
para os pequenos negócios 
neste momento. “As medidas 
anunciadas pelas empresas 
de aplicativos representam 
uma conquista inicial para o 
segmento, pois, aos poucos, 
pela livre concorrência, as pla-
taformas devem oferecer cada 
vez mais benefícios”, analisou.

A atuação do Sebrae como 
articulador em prol dos pequenos 
negócios foi fundamental para 
a Uber Eats anunciar que vai 
possibilitar aos donos de peque-
nos restaurantes que recebam 
pagamentos diários pelas vendas 
realizadas, em vez de receberem 
semanalmente. A ideia é gerar 

Sebrae mobiliza aplicativos de delivery 
em prol dos pequenos negócios
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maior fluxo de caixa para garan-
tir a manutenção dos negócios, 
permitindo o pagamento de 
fornecedores e funcionários.

Além disso, os restaurantes 
interessados em aderir ao 
serviço do Uber Eats serão 
autorizados com maior rapidez. 
As micro e pequenas empresas 
do segmento de alimentação 
também serão isentas da taxa 
de retirada quando os clientes 
fizerem o pedido pelo aplicativo, 
mas optarem por buscar a refei-
ção no restaurante (take out).

Por outro lado, para incen-
tivar os consumidores a usar 
o serviço, o Uber Eats vai
oferecer entrega grátis para
quem fizer pedidos nesses
restaurantes, considerados
independentes (sem filiais),
e vai intensificar as ações de
marketing dos pequenos ne-
gócios, pelo próprio app e por
e-mail,  dando mais visibilidade 
aos empreendimentos locais.
Os entregadores, por sua vez,
vão receber ajuda financeira

por fazer parte dessa iniciativa, 
receberá seu pagamento em sete 
dias após a venda nos meses de 
abril e maio. 

A expectativa é injetar até 
R$600 milhões no mercado 
brasileiro. E, para minimizar o 
impacto ocasionado pela restri-
ção de atendimento, nos casos 
em que o consumidor optar por 
ordenar o pedido via aplicativo, 
retirando diretamente no bal-
cão dos restaurantes parceiros, 
o IFood devolverá o valor inte-
gral arrecadado com as taxas de
serviço aos estabelecimentos.

Além dos serviços de entre-
ga, o setor de alimentação tem 
buscado alternativas para driblar 
a crise. A analista de Competi-
tividade do Sebrae Maíra Viana 
explica que os empreendedores 
devem, primeiramente, passar 
credibilidade e conhecimento 
sobre as recomendações das 
autoridades quanto aos cuidados 
de higiene e prevenção adotados. 
Para isso, é necessário informar, 
por meio dos canais de atendi-
mento, que o manual de boas 
práticas está sendo seguido.

Em relação às vendas, é im-
portante ampliar a presença 
digital do negócio, tendo em 
vista que as pessoas não estão 
mais circulando pelas ruas. 
Segundo a especialista, vale 
oferecer um cardápio reduzido 
com a possibilidade de levar o 
produto para casa (take out) 
para ajudar a manter clientes. 
Para reduzir custos, a princi-
pal orientação é não estocar 
e aproveitar o momento para 
ofertar produtos perecíveis e 
negociar (AI/Sebrae).

para comprar produtos de hi-
gienização, como álcool em gel. 

Nesta semana, o Sebrae 
deve lançar conteúdos, em 
parceria com o IFood, para 
orientar os pequenos negócios 
na implementação do delivery, 
adequando o serviço aos proce-
dimentos corretos e cuidados 
necessários para cumprir as 
fichas técnicas dos alimentos, 
com a definição de porções, 
dentre outras orientações. O 
aplicativo também anunciou 
uma série de medidas para 
apoiar os pequenos negócios.

 A partir de 2 de abril, o IFood 
vai destinar R$ 50 milhões de sua 
receita na forma de um fundo 
de assistência a restaurantes, 
com foco nos pequenos estabe-
lecimentos locais. O crédito será 
gerado por meio de isenção de ta-
xas de intermediação dos serviços 
utilizados. Para melhorar o fluxo 
de caixa, também antecipará os 
recebimentos dos restaurantes, 
sem custo adicional. Dessa for-
ma, todo restaurante que optar 

10 PASSOS 
PARA AS 
EMPRESAS 
SObREvIvEREM 
à CRISE ATuAL 
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Enem digital
As provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2020 serão 
aplicadas em 11 e 18 de outubro, na 
versão digital, e 1º e 8 de novembro, 
impressa.  As inscrições devem 
ser realizadas de 11 a 22 de maio, 
no site (https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/). O participante 
que optar por fazer o Enem 2020 
impresso não poderá se inscrever 
na edição digital. Após concluir o 
processo, o candidato não poderá 
alterar a opção que escolher.
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