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Tecnologia é prioridade para organizações de Defesa

Gestão de crises: 
o foco é a 

vida das pessoas
Os profissionais de 
comunicação estão 
sendo desafiados 
na gestão da 
comunicação do 
tema Covid-19 
nas organizações. 
Gerenciar uma crise 
que afeta o mundo 
é uma situação 
incomum

Nenhum evento crí-
tico já ocorrido na 
área da saúde, nas 

últimas décadas, se com-
para ao que está acon-
tecendo. Mesmo para as 
organizações que têm 
todo um protocolo de crise 
sistematizado com comitê 
treinado, mapeamento de 
possíveis eventos críticos, 
perguntas e respostas, 
enfim, mesmo para quem 
tem cultura em lidar com 
temas sensíveis, esse tema 
é complexo pela velocida-
de com que muda o cenário 
(e as informações), pela 
sua abrangência e o mais 
importante, porque envol-
ve diretamente a vida de 
muitos. 

De forma geral, uma crise 
ocorre de repente, pode 
ameaçar os negócios e 
ainda pode comprometer 
a reputação da empresa 
(e as organizações que não 
são essenciais e insistirem 
em não parar terão sua 
reputação afetada com 
certeza). Nessa crise espe-
cialmente, há um agravan-
te: se as medidas não forem 
tomadas no tempo certo, 
pode-se piorar a situação 
e colocar a vida de muitos 
em risco.  

Para quem está à frente 
da gestão do tema, é impor-
tante considerar que além 
da rápida transformação 
do cenário que envolve 
a crise, cada cidade está 
vivendo um contexto di-
ferente. Isso significa que 
uma empresa que tem 
filiais em diversas localida-
des, além de ter que pensar 
em todos os seus públicos 
de relacionamento (fun-
cionários, consumidores, 
clientes, fornecedores, 
etc), precisa adotar me-
didas e formatar planos de 
comunicação específicos. 

Mesmo nas organiza-
ções que já pararam as 
atividades, o comitê deve 
continuar a se reunir dia-
riamente de forma remota 
(online). O cenário precisa 
ser visto e revisto todos 
os dias. E a comunicação 
com os públicos também. A 
comunicação (constante) 
da empresa com os seus 
públicos mostra respon-
sabilidade, transparência 
e respeito. Evidencia que 
a empresa considera as 
pessoas, sobretudo.

É preciso pensar quais 
perguntas seus públicos 
estão fazendo e também 
quais mensagens são 
importantes repassar e 
como. E ainda ter em 
mente que as perguntas 
vão mudar conforme a 
mudança de cenário. Por 
exemplo, os supermerca-
distas foram chamados 
a responder na mídia se 

pode faltar produtos, mas 
amanhã a pergunta pode 
ser outra. 

Por fim é fundamental 
ressaltar que toda crise 
pode resultar em perdas: 
humanas, materiais, eco-
nômicas, danos na imagem 
e reputação, danos na cre-
dibilidade e na confiança. 
A Covid-19 mostra a possi-
bilidade de perdas em to-
das essas áreas, portanto, 
se pudesse sugerir apenas 
uma ação, diria: evite as 
perdas humanas, priorize 
a vida. E ainda: toda crise 
gera oportunidades. 

Dessa vez, uma oportuni-
dade para todos é aprender 
a ser mais colaborativo, 
mais solidário. Muitas 
empresas estão se posi-
cionando e agindo para o 
bem comum, como fez a 
Ambev com a produção de 
álcool gel. É hora de olhar 
para o tão famoso propó-
sito enquanto empresa e 
enquanto pessoa e pensar: 
o que eu posso fazer para 
contribuir hoje? Mas isso 
precisa ser genuíno, vir da 
sua essência.

Nesse mundo incerto, 
imprevisível, complexo e 
rápido que é o de agora, 
não é possível prever quan-
do e o que acontecerá, mas 
de forma geral, quem se 
preparar antes vai reagir 
melhor durante e pode ter 
menos perdas. Formatar 
um programa de gerencia-
mento de crise - antes que 
ela aconteça – passa pri-
meiro pela empresa querer 
e depois pela reunião de 
áreas estratégicas como 
Comunicação (fundamen-
tal), RH, Segurança, TI, Ju-
rídico e outras (conforme 
o segmento da empresa). 
Na prática, isso significa 
criar um comitê, treiná-los, 
mapear possíveis eventos 
críticos, definir fluxo de 
informação, entre outras 
ações. 

Ter um plano de con-
tinuidade dos negócios 
envolve várias etapas e 
deixa as organizações 
mais preparadas. Quando 
a crise chega, a empresa 
consegue reagir melhor e 
mais rapidamente, mesmo 
que não tenha previsto o 
evento no seu protocolo. A 
pandemia é um tema que 
até pode estar nos planos 
de continuidade de negó-
cios das empresas, mas o 
ponto é que entre prever 
um evento crítico e viver 
a situação há grandes di-
ferenças. 

Além de ter os protocolos 
e planos, são necessárias 
constantes simulações 
para que na hora da crise, 
entrar em ação seja rápido. 
O desafio é que ainda há 
uma tendência em negar 
eventos críticos: “não 
passaremos por isso”, “isso 
não nos impacta”, “está 
tudo sob controle”, “isso 
vai se resolver sozinho”. 

Afinal, quem estava 
achando de verdade que 
seria afetado pelo Coro-
navírus quando foi anun-
ciado na China? 

(*) - É especialista em 
Comunicação Organizacional e 

professora na Fundação 
Fritz Müller.

Regina Hostin (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 16.04.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 16 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria;- 4.- Outros assuntos de 
interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

De acordo com o ge-
rente de inovação do 
Sebrae, Paulo Renato 

Cabral, a inovação pode se 
apresentar de várias formas, 
desde pequenas mudanças 
na rotina dos negócios, ao fo-
car no diferente e antecipar 
tendências, até mesmo ao 
propor soluções de grande 
impacto, como o desenvol-
vimento de uma vacina.

A startup Hi Technologies 
anunciou que disponibilizará 
para o mercado, a partir de 
15 de abril, um teste realiza-
do em média de 15 minutos 
para o diagnóstico da doen-
ça. A empresa, que atua na 
área da saúde, desenvolveu, 
em 2017, um laboratório por-
tátil conectado à internet, 
chamado Hilab, capaz de 
detectar rapidamente doen-
ças infecto-contagiosas por 
meio de exames de sangue, 
realizados de forma prática 
e pouco invasiva.

Segundo o CEO, Marcus 

Startups assumem protagonismo na busca de soluções 
inovadoras no combate ao Coronavírus.
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Nos próximos 12 meses, a maioria (70%) 
das organizações de defesa investirão em 
soluções para se tornarem mais conecta-
das, automatizadas e inteligentes. Além 
disso, 70% estão priorizando estratégias 
centradas nos clientes e metade (50%) 
delas pretende investir 16% ou mais do 
orçamento disponível na força de defesa 
conectada. Essas são algumas das con-
clusões da pesquisa "O futuro da defesa: 
Defesa e a corporação conectada" (The 
future of defense: Defense and the con-
nected enterprise, em inglês), conduzida 
pela KPMG em parceria com a Forrester. 

"Tecnologias digitais são fundamentais 
para uma defesa mais efetiva e eficiente 
das unidades, sejam elas administrativas, 
táticas ou operativas. Com recursos auto-
matizados e inteligentes, os líderes dessas 
organizações podem tomar melhores 
decisões e obter vantagens estratégicas 
que os diferenciam dos oponentes", afirma 
Mauricio Endo, Sócio-líder de Governo 
e Transporte da KPMG no Brasil e na 
América do Sul. 

O conteúdo também revelou que há 
três aspectos principais que impactarão o 

Tecnologias digitais são fundamentais 
para uma defesa mais efetiva e eficiente 

das unidades.
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Startups desenvolvem soluções 
no combate ao Coronavírus

Com alta capacidade em desenvolver produtos ou serviços de forma rápida com uso de tecnologia, as 
startups assumem protagonismo na busca de soluções inovadoras no combate ao Coronavírus

dos dados disponibilizados 
pelos boletins diários do 
Ministério da Saúde. O geó-
grafo e CEO da Siga, Mateus 
Felini, explica que a ideia 
surgiu depois de perceberem 
informações desencontra-
das e mensagens falsas sobre 
o assunto. Ele acredita que 
a visualização em forma de 
mapa contribui para maior 
conscientização das pessoas.

Fundada em 2018, a star-
tup Siga fornece dados 
para as empresas traçarem 
estratégias na abertura e ex-
pansão dos negócios, como, 
por exemplo, na escolha do 
melhor ponto de venda. No 
final do ano passado, parti-
cipou de um programa de 
aceleração, promovido pela 
Evoa, aceleradora de star-
tups. Na ocasião, o Sebrae 
colaborou no desenvolvi-
mento da estruturação da 
empresa para se tornar mais 
competitiva no mercado (AI/
Sebrae).

Figueredo, o teste será 
disponibilizado para o es-
tado de São Paulo, onde há 
o maior número de casos 
da doença, e também para 
Curitiba. A agilidade das 
startups é ponto chave num 
momento como a pandemia 
do Coronavírus. “Estamos 
acostumados a nos adaptar 
de forma rápida para mudar 
os produtos ou serviços para 

atender as necessidades que 
podem surgir repentinamen-
te”, afirmou.

Outra startup que também 
apresentou solução inovado-
ra para ajudar no enfrenta-
mento da doença é a Siga, 
startup de Geomarketing, de 
Maringá. A equipe preparou 
plataforma para mapear os 
casos suspeitos e confirma-
dos do Coronavírus, a partir 

 5) operações responsivas e cadeia de 
suprimentos; 

 6) força de trabalho alinhada e capa-
citada;

 7) arquitetura de tecnologia ativada 
digitalmente; e 

 8) ecossistema integrado de parceiros 
e alianças. 

O conteúdo explora também o futuro 
do setor, considerando todas as perspec-
tivas inovadoras que poderão agregar a 
longo prazo, como Inteligência Artificial 
(IA), Internet das Coisas (IoT) e Edge 
Computing. Outro dado relevante é que 
o 5G, com seu ecossistema associado, é 
a tecnologia disruptiva e segura que fará 
diferença no futuro. 

"As soluções digitais permitirão que 
organizações de defesa obtenham resul-
tados estratégicos em suas operações 
militares e diplomáticas. Entre os recursos 
de destaque, estão as armas de energia 
direcionadas, autônomas e hipersônicas, 
além de computação quântica", afirma o 
sócio-líder de Defesa da KPMG no Brasil, 
Paulo Pagliusi (AI/KPMG). 

setor mundial de defesa: Connected Enter-
prise (Corporação conectada), Instantly 
Informed Enterprise (Corporação ins-
tantaneamente informada) e Automated 
Enterprise (Corporação automatizada). 
Ainda de acordo com a pesquisa, são 
oito os elementos fundamentais a serem 
seguidos para as unidades de defesa se 
tornarem mais conectadas: 
 1) estratégias e ações orientadas por 

insights; 
 2) plataformas e serviços inovadores; 
 3) centricidade de missão por design; 
 4) interação sem emendas; 

O Coronavírus deflagrou 
mudanças profundas no dia 
a dia que conhecemos. Es-
colas fechadas, circulação 
bastante reduzida e muitos 
cuidados para evitar que 
a Covid-19 se propague e 
repita o cenário que vimos 
em outros países. Neste 
contexto, o excelente tra-
balho que os profissionais 
de imprensa brasileiros têm 
desempenhado é destaque 
em cobertura e informações 
relevantes à população.

Sem jornalista não há 
notícia, é verdade, e em mo-
mentos como esse, de uma 
pandemia mundial, vemos 
como o exercício da pro-
fissão é valioso. É por isso 
que lutamos no cotidiano 
por liberdade de expressão 
e de noticiar, para exaltar a 
essência de levar, em tempo 
real, informações para pes-
soas em todas as situações e 
em todos os locais. A TV e o 
rádio estão na casa de cada 
um de nós neste momento, 
são veículos fundamentais 
em pontos marcantes da 
nossa história – que agora 
vemos acontecendo ao vivo.

As medidas de proteção 
dos profissionais são impor-
tantes, tanto para preservar 
a saúde como para que os 
dados mais fundamentais 
do Coronavírus sejam de 
amplo conhecimento da 
população, afinal, todos 
têm direito à informação. 
No Estado de São Paulo, 
os boletins diários dos 
órgãos públicos também 

mudaram: são entregues 
aos jornalistas de forma di-
gital, uma forma de evitar o 
contato e preservar ambos 
os lados. 

Além disso, os jornalistas 
podem se comunicar, en-
viando perguntas, através 
de mensagens e as coleti-
vas são feitas em ambiente 
virtual. Diversos canais de 
televisão e emissoras de 
rádio reduziram a progra-
mação de entretenimento 
para oferecer mais espaço 
à grade noticiosa, uma ma-
neira corajosa de ampliar o 
acesso à informação.

Ainda estamos nos adap-
tando ao que a pandemia 
nos impõe, mas o papel da 
imprensa já é motivo de 
destaque. 

A cobertura completa, 
bem como a busca por notí-
cias claras, objetivas e, prin-
cipalmente, verdadeiras, é 
um serviço de utilidade 
pública, fundamental. Que 
todos possam identificar 
como o jornalismo é parte 
do cotidiano, mas também 
é o que nos possibilita ter 
as informações mais rele-
vantes a todo momento. Os 
desafios dos profissionais 
de imprensa são enormes 
com tarefas diárias dos 
incansáveis jornalistas, téc-
nicos e produtores. Todos 
estão movendo esforços 
memoráveis. A história os 
lembrará.

Guliver Leão - Presidente 
da Federação Nacional das 

Empresas de Rádio e Televisão.

Jornalistas na linha de frente 
da pandemia mundial

Grazielle Ueno Maccoppi (*)

O turismo é uma área mul-
tidisciplinar e que possui 
diálogo e intervenção com 
inúmeras áreas de conhe-
cimento, como a geografia, 
a história, a economia e a 
gestão. 

É essa dinâmica de arti-
culação que faz do turismo 
algo tão complexo e encan-
tador.  O gestor de turismo 
é o profissional responsável 
pela organização e opera-
cionalização da atividade 
turística de forma ampla. 
Desde a identificação de 
potencialidades até o planeja-
mento e desenvolvimento de 
empreendimentos e destinos 
turísticos sustentáveis e eco-
nomicamente viáveis. 

Nesse sentido, é possível 
afirmar que o gestor de tu-
rismo é o profissional que 
atua na atividade turística 
promovendo a transformação 
da realidade de forma positiva 
e condizente com as carac-
terísticas e necessidades 
de cada território. Estamos 
inseridos numa sociedade de 
transição e as características 
dos territórios estão, portan-
to, sujeitas a modificações de 
forma dinâmica e constante. 

Desta forma, para em-
preender e atuar na cadeia 
turística é necessário estar 

atento as tendências e ao 
comportamento da ativida-
de. É possível afirmar que as 
tendências dessa profissão 
estão relacionadas com a 
transformação tecnológica e 
ao pensamento inovador das 
práticas de turismo. Tornou-
-se necessário vislumbrar 
caminhos distintos para o 
desenvolvimento do setor. 

Podemos por exemplo, citar 
como uma tendência a busca 
humana pelo bem-estar, a 
necessidade de contato com a 
natureza e a busca pela autor-
realização, interpretadas pe-
los especialistas como formas 
de alívio ao stress, encontro 
com a satisfação pessoal e até 
autoconhecimento. Outro ca-
minho tendencioso do turis-
mo está associado à evolução 
dos meios de transporte e a 
mobilidade urbana. 

Compreendendo que esta-
mos vivendo uma era de trans-
formação tecnológica e digital 
sem precedentes, o desenvol-
vimento das infraestruturas de 
mobilidade são cenários cada 
vez mais promissores para 
prática do turismo. 

E você, está preparado para 
atuar no turismo?

(*) - É Coordenadora dos cursos 
de Gestão de Turismo e Gestão 

Empreendedora de Serviços 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter. 

O turismo do futuro: os 
desafios da atuação profissional
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