
2020 não é 2002
Dizia-se que 2020 seria 
um ano de renovação. 
Havia uma expectativa 
de melhora geral no 
Brasil e no mundo

De repente, chegou 
a epidemia do Co-
ronavírus e tudo foi 

parando. Assustaram a todos 
e aos idosos mais ainda. A 
orientação é: “não saia de 
casa para não morrer; não 
deixe que saiam de casa 
para não matar”. Ficar em 
casa, desacelerar é o que a 
humanidade precisa, mas 
isso deve ser acompanhado 
de um esforço para entender 
a trama dos fios do destino 
que nos levaram a isso. Um 
momento significativo na 
história, propício para intros-
pecção sobre o que é a vida, 
tão fragilizada nesta fase de 
inquietação mundial.

O ano de 2020, do qual mui-
to se esperava, surge como 
algo semelhante a 2002, o ano 
seguinte ao atentado de 11 
de setembro, que provocou 
uma ruptura com o século 
20 e havia a esperança de 
tempos menos perturbados. 
Ambos formam o quatro. Mas 
agora as pessoas começam 
a perceber os estragos da 
paralisação num mundo 
movido a fluxos de dinheiro. 
A inquietação e a aflição vão 
aumentar. 

Sabemos que a partir dos 
anos 1990 a economia desan-
dou e surgiu o capitalismo de 
Estado com superforça com-
petitiva entre as nações. Os 
países pararam de fabricar, os 
serviços não são suficientes 
para sustentar. De lá para 
cá faltou empenho na busca 
das causas da decadência 
e aumento da precarização 
geral da vida. Países super 
endividados. Os juros bai-
xaram, houve uma corrida 
para a Bolsa que, com a crise, 
mostra sua inconsistência 
cotando empresas abaixo do 
seu valor real. 

Hoje a falta de seriedade 
é geral e não existem fontes 
confiáveis, tudo virou luta 
política. A globalização é anti-
natural por uniformizar tudo 
e todas as culturas, e colocar 
as pequenas e médias empre-
sas em confronto direto com 
o capitalismo de Estado, não 
tendo como sobreviver. O Co-
ronavírus caiu na sopa. Está 
em andamento um processo 
de desmantelamento geral. O 
que poderá resultar disso? 

Trata-se de uma questão 
para os pesquisadores e 
esse assunto tem que sair da 
esfera da luta política para 
que se possa examinar os 

fatos objetivamente. Saúde, 
economia e aprimoramento 
da espécie devem ser as 
metas da humanidade. Há 
décadas vivemos em plena 
guerra econômica que agora 
se acirra, visando aumento de 
riqueza e poder. Os países e 
a população são manipulados 
diariamente sem perceber. 
Tudo faz parte do jogo onde 
os ganhadores são sempre os 
mesmos enquanto aumenta 
a precarização geral. 

Na vida e mais ainda nas 
crises, é fundamental o 
sentimento intuitivo voltado 
para o bem e os pensamentos 
nessa mesma direção. Essa 
é a forma adequada como 
deveriam agir os humanos, 
a única espécie que possui 
a capacitação de livre re-
solução. Mas tudo conspira 
contra, a começar pela falta 
de força de vontade voltada 
para o bem e, de todas as 
formas, os seres humanos 
vão sendo empurrados para 
os baixios da vida, na TV, nos 
filmes, muitos deles causan-
do puro desânimo e perda de 
esperança na humanidade, 
contribuindo para aumentar 
o alarmismo e medos. Falta 
a autêntica solidariedade. Só 
conta o dinheiro e o poder.

Há dois mil anos os ensi-
namentos de Jesus caíam 
como água da vida sobre a 
população simples que não 
tinha cobiça de poder. Os 
poderosos temiam perder o 
controle do povo e por isso 
fizeram uma campanha de 
calúnias, culminando com o 
processo e condenação do Fi-
lho de Deus. Em Lucas 21.11 
e 21.36 são mencionados os 
tempos vindouros de aflições 
e da vinda do prometido Fi-
lho do Homem. “Trata-se da 
profecia da vinda do Filho do 
Homem, dada como estrela 
de esperança e, não obstante, 
também como severa adver-
tência, pelo Filho de Deus”. 
(Na Luz da Verdade Mensa-
gem do Graal, Abdruschin).

Amor é severidade. A crise 
se reveste de um chamado 
ao ser humano. Depois da 
tempestade vem a bonança. 
Os auxílios da Luz sempre 
estão disponíveis, mas é 
preciso a gratidão, os pensa-
mentos voltados para o bem, 
e a confiança de que tudo se 
encaminhará para o desfecho 
certo de acordo com as leis 
do Criador.
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Como a área financeira pode sobreviver em meio a esse caos.

Em tempos de Covid-19, 
tudo está sendo afetado: 
a economia do país, os 
negócios, os empregos e 
as empresas. Mas neste 
momento de crise, além 
das saúdes física e mental 
dos funcionários, os empre-
sários e empreendedores 
precisam focar na saúde 
financeira da empresa, até 
para saber o quanto terá 
de dinheiro para sobreviver 
nos próximos quatro ou 
cinco meses, sem depender 
de empréstimos bancários.

Paul Kiessling, fundador 
e CEO da Kiessling Solu-
tions, empresa especializa-
da em gestão empresarial, 
que atua em todas as áreas 
voltadas para a Gestão 
Financeira, Planejamento 
e Consultoria para micro, 
pequeno e médio empresá-
rios, dá dicas de como a área 
financeira pode sobreviver 
em meio a esse caos. Entre 
elas estão:
 1) terceirizar o depar-

tamento financeiro. 
Uma das primeiras 
soluções é a tercei-
rização deste setor. 
Isto não significa 
demitir funcioná-
rios, mas ter uma 
empresa externa que 

Buscando dar uma 
alternativa a comer-
ciantes que estarão fe-

chados ao público durante a 
quarentena, o Ebanx lançou 
uma forma rápida de lojistas 
venderem online, o Ebanx 
Beep, com uma funcionali-
dade que comporta a venda 
de vouchers para produtos e 
serviços. O objetivo é ajudar 
os negócios que estão sem 
fluxo de caixa durante a 
época de quarentena no país. 

Pequenos comércios e pro-
fissionais autônomos como 
personal trainers, manicu-
res, diaristas e confeiteiros, 
entre outros, poderão co-
mercializar vouchers usando 
a nova funcionalidade, e de-
finir a troca desses vouchers 
pelos produtos ou serviços. 
As datas para a troca serão 
informadas pelos próprios 
vendedores. 

"Desenvolvemos essa pos-
sibilidade com a intenção 

Pequenos comércios e autônomos poderão comercializar vouchers.
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Cursos online 
gratuitos 
oferecidos para 
empreendedores

O Sebrae, em parceria com 
a Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes (Abrasel), 
oferece uma série de cursos 
online para empreendedores 
do ramo de alimentação fora 
do lar. As aulas são totalmente 
gratuitas e voltadas para a 
contenção da crise econômica 
do segmento, ocasionada pela 
expansão do novo Coronavírus 
no Brasil. Para acessar a página 
da Conexão Abrasel acesse: 
(https://abrasel.com.br/cone-
xao/cursos). 

Dentre as opções disponíveis 
na plataforma estão: Como au-
mentar minhas vendas usando 
canais de delivery; Qualidade e 
Segurança de Alimentos; Ge-
renciamento de Fornecedores; 
e Marketing Digital. O conteúdo 
disponibilizado inclui ebooks 
e vídeos explicativos. Após o 
contato com as aulas, os empre-
endedores podem fazer um teste 
avaliativo e retirar o certificado 
de conclusão dos cursos.

Os interessados em se qualifi-
car podem preencher um breve 
cadastro na página da Abrasel, 
informar e-mail e senha para 
acesso. Após a avaliação dos 
dados, o conteúdo estará dis-
ponível e pode ser assistido 
em qualquer horário. “Neste 
momento, o Sebrae articula 
diferentes ações para fortalecer 
a atuação de donos de micro e 
pequenos negócios. Empreen-
dedores podem contar, inclu-
sive, com atendimento online 
em todos os estados”, pontua 
Carlos Melles, presidente do 
Sebrae.

Somam-se a esses conteú-
dos voltados ao momento de 
crise, outros 26 temas também 
direcionados à área de alimen-
tação. Paralelamente, o Sebrae 
oferece outras opções de cursos 
aos diversos segmentos dos 
pequenos negócios. São mais 
de 115 opções de aulas online 
disponíveis na página oficial 
do Sebrae. Gestão Financeira, 
Como Aprender a Empreender, 
Atendimento ao Cliente e Como 
Desenvolver uma Liderança de 
Alto Nível estão entre os mais 
procurados no momento (AI/
Sebrae).

Sistema de vendas online 
para pequenos comerciantes
Pequenos comércios e profissionais autônomos, poderão comercializar vouchers usando a nova 
funcionalidade, e definir a troca desses vouchers pelos produtos ou serviços

não exige a presença de 
um programador. A adesão 
ao sistema é feita de forma 
online e, em poucos minu-
tos, já é possível começar a 
cadastrar os artigos, sejam 
eles produtos, serviços ou 
os próprios vouchers. 

"A plataforma é uma op-
ção para esses vendedores 
estarem no mundo digital, 
dando a eles mais visibili-
dade e oportunidades de 
negócio, além de promover 
a inclusão digital dos co-
mércios em geral", completa 
Boaventura. Apenas três 
etapas são necessárias para 
criar a loja no Ebanx Beep. 
O vendedor deve acessar o 
site (www.ebanxbeep.com) 
e preencher o cadastro 
inicial. Na sequência, ele já 
pode começar a cadastrar 
os itens que deseja vender 
online - num processo que 
pode ser concluído em pou-
cos minutos.

de facilitar as vendas de 
pequenos estabelecimentos 
e profissionais autônomos 
neste momento delicado. 
Com ela, conseguimos co-
nectar esses vendedores às 
pessoas que podem e que-
rem ajudar", afirma André 
Boaventura, sócio e CMO 
do Ebanx. Além de montar 
a loja virtual, os vendedores 
também poderão contar 

com o processamento de 
pagamentos do Ebanx Pay,  
disponibilizado dentro da 
plataforma. 

Cartões de crédito de todas 
as bandeiras serão aceitos 
com possibilidade de par-
celamento, além de boleto 
bancário, e a liquidação pode 
ser feita quinzenalmente. 
Montar a loja na plataforma 
é um processo simples, que 

Cuide das finanças para não deixar 
a crise afetar os negócios
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analise os gastos, veja 
as possibilidades de 
corte de custos e onde 
o dinheiro pode ser 
melhor aplicado;

 2) cortar custos. Neste 
momento, o corte de 
custos é essencial, mas 
a empresa terceirizada 
pode analisar os nú-
meros para propor a 
mudança de parceiros, 
por exemplo;

 3) gerenciar a emissão de 
notas fiscais e boletos. 
Em vez de ter uma pes-
soa alocada para este 
trabalho operacional, 
que pode estar em uma 
equipe mais analítica, 
por exemplo, passe 
essa tarefa para em-
presas que executem 
essa ações. Além de 
ganhar tempo, é uma 
ótima oportunidade 

para achar outras 
saídas para o negócio 
no meio da crise;

 4) controlar recebíveis 
e operacionalizar os 
pagamentos. A hora 
agora é foco total 
em achar saídas para 
a sobrevivência da 
empresa. Deixe que 
terceiros cuidem des-
sa etapa, para que 
também ganhe tempo 
e fôlego para tomada 
de decisões futuras;

 5) negociar. Algumas 
empresas estão pos-
tergando os paga-
mentos para depois 
da onda do Covid-19. 
Este é um bom mo-
mento para o depar-
tamento financeiro 
terceirizado abrir 
frente de futuras ne-
gociações.

A suspensão das atividades presenciais em 
escolas públicas e particulares, diante da 
ameaça do Coronavírus, deve permanecer 
por tempo indeterminado. A decisão é uma 
estratégia para impedir a propagação do 
vírus ao evitar aglomerações. Entretanto, o 
período de isolamento está longe de ser férias 
e exige responsabilidade e organização dos 
estudantes.

De acordo com Coordenador do Ensino 
Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, 
Dionei Andreatta, os alunos devem manter 
as metas de estudos, conforme planejamento 
anual da escola. “É importante para os estu-
dantes obedecer a rotina, pois não estamos 

A indústria alimentícia brasileira, 
dado o caráter essencial da produção 
de alimentos, continuará a produzir 
para garantir o abastecimento e 
o acesso aos alimentos para toda 
a população do país. Para isso, 
medidas de prevenção e proteção 
da saúde e do bem-estar de seus 
colaboradores têm sido ampliadas 
e intensificadas, com o objetivo de 
assegurar condições adequadas de 
trabalho e continuidade na produção 
de alimentos no Brasil. 

Nossas indústrias já seguem 
rigorosos padrões de qualidade 

estabelecidos por protocolos inter-
nacionais de segurança, assim como 
atendem às exigências regulatórias 
da Anvisa, do Ministério da Saúde e 
do Ministério da Agricultura. Para a 
proteção dos funcionários e de toda 
a produção as empresas intensifica-
ram as medidas de segurança e hi-
gienes existentes e implementaram 
medidas adicionais. 

Entre elas, estão: intensificação 
da higienização das instalações; 
limpeza e desinfecção de superfícies, 
interruptores e corrimões; e aferição 
de temperatura corporal dos cola-

boradores no momento de entrada 
nas fábricas, bem como forneci-
mento de álcool em gel, máscaras e 
luvas aos colaboradores. Também 
vêm sendo tomadas medidas como 
distanciamento de mínimo de um 
metro entre as estações de trabalho 
e reorganização dos turnos. 

Para manter os funcionários infor-
mados sobre os cuidados essenciais 
para evitar o contágio, intensas 
campanhas de comunicação interna 
reforçam a necessidade de medidas 
como a lavagem correta das mãos 
e o uso de álcool em gel, máscaras 

e luvas. Além disso, nos restauran-
tes das fábricas, nos horários das 
refeições, foram adotadas escalas 
e flexibilização dos horários, bem 
como a eliminação do self-service 
de distribuição. 

Também, há um monitoramento 
constante do time, com afastamen-
to imediato de casos suspeitos. 
As empresas adotaram medidas e 
recomendações anunciadas pelas 
autoridades brasileiras de saúde, 
bem como as da OMS, para que 
possam seguir produzindo (AI/www.
abia.org.br).

Indústrias de alimentos intensificam ações de prevenção e proteção

Como os alunos podem fazer para manter a rotina de estudos?
em recesso. As disciplinas continuarão a 
ser ministradas em uma plataforma online”, 
explica o docente.

O mesmo número de aulas que os alunos 
teriam no colégio de forma presencial, estão 
sendo gravadas. “Exercícios para reforçar o 
conteúdo também estarão disponíveis e devem 
ser respondidos, exatamente como em sala de 
aula. Fóruns e chats também serão promovidos 
para que tirem dúvidas”, explica. Dionei reco-
nhece que este é um momento inédito para 
as escolas. “Porém, o uso da tecnologia ajuda 
a minimizar as dificuldades com a suspensão 
das aulas”, avalia.

Algumas dicas do coordenador do Ensino 

Médio do Colégio Marista Arquidiocesano para 
não perder o foco: 

	 •	Manter	a	rotina	de	estudos;
	 •	Ser	disciplinado	com	os	horários;
	 •	Tirar	dúvida	nos	chats	e	fóruns;
	 •	Façam	os	exercícios	para	reforçar	o	apren-

dizado;
	 •	Estudar	as	disciplinas	ministradas	on-line,	

já que, quando as aulas retornarem, serão 
promovidas provas presenciais;

	 •	Fazer	atividade	física	ao	ar	livre	(para	aliviar	
a tensão).

(Fonte: www.colegiosmaristas.com.br).
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