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Em um passado não tão distante, o profissional de call center pa-
recia ter mais orgulho de sua atividade laboral. Na década de 1990, 
aqueles que trabalhavam com as chamadas "televendas" viam certo 
glamour na profissão, precisavam ter formação universitária e eram 
submetidos a treinamentos diferenciados para atender consumidores 
de variadas classes, incluindo as mais altas. De lá para cá, a autoestima 
da categoria passou por oscilações. Há quem relate que ingressou no 
ramo por pura e simples falta de oportunidade em outras áreas.   

Autoestima no call center

Nós, que trabalhamos com tecnologia, enfrentamos situações de-
safiadoras todos os dias. Para alcançar o status de indústria 4.0 no 
Brasil, é mandatório pensar em soluções que nos ajudem dentro desse 
cenário de transformação digital. Porém, temos a ideia errônea de que 
a inovação está somente atrelada a  alternativas que envolvem elevados 
custos. Não podemos nos prender ao que o mercado nos impõe e nos 
apoiar exclusivamente nas chamadas soluções de prateleira. O clique 
acontece quando buscamos alternativas para viabilizar a implantação 
de novas ideias, afinal a verdadeira inovação pode estar em algo muito 
próximo de nós e ao mesmo tempo de baixo custo.   

Indústria 4.0 sem altos investimentos

Para que um negócio possa ter uma razão de ser é preciso que ele 
tenha uma “alma”, um propósito. Hoje mais do que nunca negócios são 
medidos pelas suas interações humanas. Se não quiserem estar fadadas ao 
fracasso, as empresas precisam aprender a criar uma conexão emocional 
com seus consumidores que são antes de tudo, pessoas. Liderar pelo 
exemplo, estar livre de cargos e desenvolver dirigentes em cada equipe, 
é uma das premissas que norteiam uma empresa de sucesso.   

Interação e conexão

freepik

Negócios em Pauta

Games Matemáticos
Cerca de 600 mil alunos no Brasil, de 5 a 12 anos, mantêm 

as aulas regulares de matemática à distância com o uso da 
plataforma de jogos da Matific, utilizada atualmente por 
3,5 mil colégios públicos e privados no País para o ensino 
da disciplina. A empresa abriu gratuitamente a plataforma 
educativa para todas as instituições de ensino no País.  A 
ferramenta de jogos matemáticos tem sido uma opção de 
aprendizagem lúdica para crianças neste período de qua-
rentena. A abertura gratuita ficará disponível por 60 dias, 
para todos os alunos e professores brasileiros, do ensino 
infantil ao sexto ano.  Acesse: (https://lnkd.in/eN5dvSP).  

  Leia a coluna completa na página 3
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“ACHIsMO” PERDEu EsPAçO

Fruto de parceria entre 
o Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação 
- ITI e o Departamento 
Nacional de Registro 
Empresarial e Integração 
– DREI, as Juntas 
Comerciais poderão emitir 
Certidões Simplificadas 
em formato PDF assinadas 
digitalmente com 
certificado no padrão da 
Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-
Brasil

As certidões também poderão 
ser emitidas em formato de 

Certificado de Atributo conforme 
regulamentado pela Infraestrutura. 
A inovação foi publicada na Instru-
ção Normativa nº 78 do DREI, na 
edição do dia 2 de abril do Diário 
Oficial da União.

Esta novidade proporcionará ao 
cidadão, empreendedor, empresá-
rio, condições de obter seu certi-
ficado digital de pessoa jurídica 
de forma muito mais fácil, rápida, 
segura e com custos menores. 
Para a emissão do certificado, a 
certidão simplificada em formato 
PDF assinada com certificado di-
gital ICP-Brasil poderá ser enviada 
eletronicamente a uma Autoridade 
de Registro credenciada à Infraes-
trutura e validada em processos 
por videoconferência. O mesmo 
vale para a renovação de um cer-
tificado digital de forma online, 
quando então será necessário ter 
um certificado digital ICP-Brasil 
ainda válido.

As certidões em formato de cer-
tificado de atributo regulamentado 
pela ICP-Brasil permitirão que 
estas sejam processadas auto-
maticamente pelos sistemas das 
Autoridades de Registro/Autori-

Juntas Comerciais poderão emitir Certidões 
Simplificadas digitais e online nos padrões da ICP-Brasil
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dades Certificadoras, tornando o 
processo de emissão de certifica-
dos digitais ICP-Brasil ainda mais 
célere e seguro.

“Trata-se de um grande avanço 
de modernização, uma importante 
entrega que fazemos ao País, que 

afirma o diretor-presidente do ITI, 
Marcelo Buz.

Os regulamentos da ICP-Brasil 
atualmente já admitem o recebi-
mento e tratamento de documen-
tos de identificação em formato 
eletrônico, de modo que, a partir 
da IN nº 78, certidões simplificadas 
emitidas pelas Juntas Comerciais 
no formato PDF, em conformidade 
com a nova Instrução Normativa 
do DREI, já serão admitidas nos 
processos de emissão de certifi-
cados. Para o caso das certidões 
simplificadas em formatado de 
certificado de atributos, haverá 
um prazo de adequação tanto para 
as Juntas Comerciais quanto para 
as Autoridades Certificadoras e 
de Registro da cadeia ICP-Brasil.

Para além da aplicação no âmbito 
da ICP-Brasil, esta medida pro-
porcionará às Juntas Comerciais 
evoluir ainda mais na prestação 
de serviços à sociedade de forma 
digital, ao propiciar o consumo das 
informações empresarias por elas 
geridas aos mais diversos setores 
socioeconômicos do país, de for-
ma digital, inteligíveis tanto por 
máquina quanto por ser humano, 
permitindo a automatização de 
processos com acurácia, segurança 
e agilidade.

“A transformação digital de 
serviços é o melhor caminho a 
ser seguido pelos órgãos públicos 
que querem prestar um melhor 
atendimento aos usuários. Dessa 
forma, o DREI sempre apoiará 
ações nesse sentido, que simplifi-
cam e desburocratizam a vida do 
empreendedor brasileiro”, comen-
ta o diretor do DREI, André Luiz 
Santa Cruz Ramos.

Trata-se de mais uma medida 
no sentido de facilitar ao cidadão, 
empreendedor, empresário o aces-
so ao certificado digital ICP-Brasil, 
ferramenta fundamental para a 
transformação digital empreendi-
da pelo Governo Federal.

vai ao encontro da desburocratiza-
ção, da digitalização de serviços e 
processos, da redução de custos. 
Essa transformação digital das 
Juntas Comerciais, aliada ao uso de 
certificados digitais da ICP-Brasil, 
contribuirá para a aceleração da 
abertura de empresas no Brasil”, 

A disseminação do novo 
Coronavírus levou 43 países 
a lançarem medidas tributá-
rias a fim de conter os efeitos 
da pandemia na economia. 
Ao todo, elas já somam 
166, segundo levantamento 
concluído no último dia 30 
pelo Núcleo de Tributação 
do Centro de Regulação e 
Democracia do Insper.

As ações de governos con-
centram-se sobretudo em 
tributos relacionados à renda 
e ao consumo, correspon-
dendo, respectivamente, a 
39,8% e 36,75% do total. 
Na Alemanha, por exemplo, 
ficou decidida a renúncia, até 
o fim deste ano, de medidas 
para fazer cumprir o paga-
mento de tributos vencidos. 
Já a Coreia do Sul optou por 
isentar pequenas empresas 
do pagamento de IVA, além 
de conceder incentivos para 
quem trocar de carro mais 
cedo.

Quando analisado o tipo 
da medida, metade delas 
refere-se à postergação do 

pagamento de tributo. Peru 
e Polônia estenderam em um 
mês o prazo para quitação de 
imposto de renda. No Reino 
Unido, por sua vez, existe a 
possibilidade de prorrogá-lo 
por seis meses.

Ainda sobre a natureza 
das ações, redução de carga 
tributária aparece em segui-
da, com 15,7%. Trata-se do 
caminho seguido pela No-
ruega, que diminuiu tempo-
rariamente de 12% para 7% a 
alíquota do imposto aplicado 
a cinemas, transporte públi-
co, serviços de acomodação 
em hotel, museus e parques 
de diversão.

Entre os países analisados 
também estão, entre outros, 
Bélgica, China, Dinamarca, 
Espanha, Estados Unidos, 
Grécia, Itália, Japão, Portugal, 
Suécia e Suíça.

Acesse o conteúdo comple-
to, com o detalhamento de 
medidas lançadas em cada 
país, por meio do link (https://
bit.ly/2UVp5hZ).

43 países lançam 166 medidas 
tributárias durante pandemia

REVIEws: é POssíVEL COLETAR COM 
FACILIDADE As ExPERIêNCIAs 
DE sEus CONsuMIDOREs     Leia na página 6

Queda na arrecadação
A arrecadação das receitas fede-

rais, que chegou a registrar recorde 
em janeiro, apresentou queda em 
fevereiro, totalizando R$ 116,430 
bilhões, com queda real de 2,71%, 
na comparação com o mesmo mês 
de 2019. Esse foi o menor resultado 
para o mês desde 2018, quando che-
gou a R$ 113,586 bilhões, em valores 
corrigidos pela inflação. As receitas 
como impostos e contribuições fede-
rais, chegaram a R$ 112,141 bilhões, 
resultando em queda real de 4,55%.

CA - CERTIFICADO DE ATRIBUTO

1. O que é?
O certificado de atributo (CA) é uma declaração eletrônica sobre 

um fato, pessoa ou empresa relativa a uma determinada situação ou 
qualificação. Como é um documento assinado via certificado digital 
ICP-Brasil goza das prerrogativas legais asseguradas em lei. O CA é um 
documento eletrônico para ser processado por sistemas informatizados.

2. Para que serve?
O documento digital certifica com segurança e integridade que 

uma pessoa é registrada em uma determinada entidade de classe 
ou que um aluno concluiu um curso em uma universidade, por 
exemplo. O CA permite que os sistemas possam ter a garantia de 
que a informação é segura e tem procedência.

3. Quais os benefícios?
Com o CA, o cidadão poderia gozar dos benefícios de reunir to-

dos os seus atributos de forma padronizada e interoperável entre 
os diferentes órgãos públicos e sociedade em geral em um único 
formato. Os sistemas informatizados poderiam processar diversos 
atributos de uma mesma pessoa, como o fato de ser médico, apo-
sentado, ter carteira de motorista válida, dentre outros.

4. Quem pode emitir?
A priori qualquer entidade, empresa ou órgão público. O requi-

sito principal é que a entidade que emite determinada informação 
a respeito do usuário realmente possua a prerrogativa legal de 
fazê-lo. Neste caso, a entidade precisa de um certificado digital do 
tipo pesso jurídica no padrão da ICP-Brasil e um assinador de CA.

Assim, a entidade passa a ser qualificada como Entidade Emissora 
de Atributos (EEA), conforme regulamento ICP-Brasil.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/reviews-e-possivel-coletar-com-facilidade-as-experiencias-de-seus-consumidores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oportunidade-para-o-resgate-da-autoestima-do-profissional-de-call-center/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/interacao-e-conexao-caminhos-para-o-sucesso-das-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-possivel-adentrar-na-industria-4-0-sem-altos-investimentos/
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News@TI
Curso de aperfeiçoamento profissional na 
versão online

@A Gama Academy, escola que capacita estudantes e profis-
sionais para o mercado digital, possui desde 2016, o Gama 

Experience, seu principal produto,que tem como objetivo auxiliar 
no desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades técnicas 
e comportamentais dos estudantes em apenas cinco semanas. A 
primeira turma do Gama Experience 100% online acontece entre 
os dias 17 de abril e 23 de maio para todo o Brasil. A inscrição pode 
ser feita até dia 15 de abril no site http://bit.ly/gamaexperiencebr

Empresa de tecnologia presta ajuda gratuita 
aos pequenos empreendedores

@Considerando o momento das pequenas e médias empresas 
que estão em dificuldades, os sócios Liliane Fiochi e Leandro 

Muniz , da Bexus, empresa de tecnologia, pensaram em uma forma 
de ajudar a economia destes empreendedores. Estão disponibili-
zando gratuitamente a implementação de 5 lojas virtuais configu-
radas, 15 sistemas de delivery prontos para uso e 10 consultorias 
de marketing aos interessados que preencherem o cadastro no 
site da empresa (www.bexus.com.br) e se enquadrarem no perfil.

Youtuber oferece dicas para famílias que 
estão em isolamento

@O YouTuber Brancoala, que há muito tempo trabalha em casa 
junto com a sua esposa Cláudia, explica que pode parecer 

complicado, mas é possível se acostumar com esse cenário sem se 
desesperar. O período de isolamento pode ser estressante tanto para 
os pais, quanto para os filhos. Devido ao longo tempo no mesmo 
ambiente, é possível que aconteçam pequenos atritos entre crianças 
ou até uma cobrança mais alta. Além da rotina, Brancoala e Cláudia 
sugerem que é necessário deixar que as crianças desenvolvam suas 
próprias dinâmicas e dar o suporte emocional quando for preciso 
(https://www.youtube.com/user/brancoala).
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Coluna do Heródoto

O presidente não 
quer ouvir falar em 
paralisar o país. Por 
isso estabelece uma 
estratégia de combate 
ao Coronavírus 
totalmente ortodoxa. 

Olha com desconfian-
ça as recomenda-
ções e os números 

divulgados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde e am-
plamente espalhados pela 
oposição e pela mídia . É 
uma campanha meramente 
política uma vez que é ano 
de eleições, diz ele. 

Já se cogitou até mesmo 
em adiar, coisa que não 
aconteceu nem mesmo 
durante a guerra. Uns quali-
ficam sua atitude em relação 
a pandemia de ignorância, 
outros de arrogância. 

O fato é que os institutos 
de pesquisa de opinião pú-
blica registram queda de sua 
popularidade que vinha se 
mantendo firme com os nú-
meros otimistas da economia. 
Ninguém podia imaginar que 
a bolsa fosse cair com a velo-
cidade e o impacto financeiro 
muito parecidos com a crise 
que se abateu sobre o mundo 
em 2009.

Reagir a situações de 
emergência nunca foi o 
forte do presidente. Mesmo 
quando cobrado pelos jor-
nalistas na porta do palácio. 
Responde confusamente às 
perguntas, não dá direito à 
tréplica e nunca se sabe se 
aquilo é uma entrevista ou 
apenas um momento para 
gerar mais polêmica. 

O fato é que, como as 
respostas são enviesadas e 
incompletas, cada um dá a 
versão que julga mais conve-
niente e com isso aumenta 
o conflito entre o chefe do 
executivo e parte da mídia. 

Defende arduamente a 
volta às atividades econômi-
cas com o temor que o país 
possa entrar em uma reces-

são, que sabe-se lá quando 
pode terminar. Combate 
o isolamento horizontal 
como o imposto por gover-
nadores, especialmente no 
estado de maior população 
do país e na maior cidade. 

Esta se parece com uma 
cidade fantasma dos filmes 
de terror. Quer o isolamento 
vertical, ou  seja com uma 
parte dos funcionários de 
uma empresa trabalhando 
para não parar a produção. 
Mais uma queda de braço.

Há evidentemente uma 
disputa entre o presidente 
e a maioria dos governa-
dores de estado. Tomaram 
iniciativas particulares e se 
juntaram para criticar as 
medidas do governo fede-
ral. Há também uma clara 
disputa político-eleitoral 
entre eles. 

A liderança da câmara 
está nas mãos do inimigo 
que não perde oportunidade 
para atacar pessoalmente 
o presidente e nem mesmo 
o presidente do Congresso 
se mostra muito amigo, 
ainda que tenha liberado o 
possível do orçamento para 
combater a pandemia do 
Coronavirus. 

No meio do cipoal de infor-
mações falsas e verdadeiras 
sobre a doença as redes 
sociais não dão sossego. Não 
há como ficar fora do tsu-
nami de coisas que chegam 
e trazem as mais diversas 
opiniões. Mas é ano eleito-
ral. O que parecia apontar 
para a eleição  do candidato 
republicano Donald Trump 
mudou com a consolidação 
do democrata Joe Biden. 

O Coronavirus pode se 
tornar no grande eleitor 
da eleição americana deste 
ano, uma vez que o pleno 
emprego e o crescimento 
econômicos foram derrota-
dos com a chegada mansa e 
silenciosa do Cisne Negro.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record News o primeiro 
em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Vertical ou 
Horizontal

Data Science: a evolução do Data Analytics 
como aliado de Customer Experience

André Sousa (*)

Aprimorar a customer experience, 
ou CX, é cada vez mais man-
datório no mercado em geral. 

Isso está diretamente relacionado ao 
aumento da régua de exigência do 
cliente moderno e digital, que não 
admite mais ser tratado como massa 
genérica. Ademais, a transformação 
digital e a concorrência cada vez mais 
acirrada, criam uma demanda necessá-
ria por conhecer o seu cliente. Porém, 
por mais que as ferramentas analíticas 
tenham evoluído, desde o surgimento 
do Business Intelligence e o avanço do 
Data Analytics, as empresas vivem no 
completo caos da inundação de dados 
desconexos e, ao final, acaba faltando 
atenção a um aspecto vital: transformar 
dados em informação de valor. E isso 
é Data Science, a ciência usada para 
coletar dados e organizá-los de forma 
aplicável, com benefícios diretos para 
os negócios.

As empresas hoje já não têm mais 
dúvida de quão crucial é a gestão de 
relacionamentos com cliente para suas 
operações. Isso não é mais um diferen-
cial, é uma premissa. Nos segmentos de 
telefonia, internet e TV por assinatura, 
por exemplo, é muito fácil perceber 
como a questão da individualidade faz 
a diferença e como se peca no sentido 
de não transformar dados em infor-
mação de valor. Vamos imaginar uma 
hipótese: de um consumidor que deseja 
resolver um problema bem específico 
de internet fixa em sua residência, como 
uma disfunção no serviço de rotas da 
operadora, que pode apresentar gran-
de instabilidade ao se conectar com 
um determinado servidor (problema 
muito comum para usuários de jogos 
online). Ele liga inúmeras vezes para 
tentar solucionar o mesmo problema e 
não obtém a solução.

Isso acontece porque, mesmo com 
um volume gigantesco de dados, o Data 
Analytics, em seu modelo tradicional, 
não permite entender o principal: quais 
são suas reais necessidades. Um cliente 
jovem e digital precisa de um canal 
de atendimento rápido e móvel. Um 
executivo precisa ter a solução para o 
seu problema já no primeiro contato. 
Um idoso pode preferir um canal com 
maior acessibilidade com o apoio de um 
atendente humano. Estamos falando da 
ciência de traduzir as informações que 
são produzidas em insights de valor. 
Não é mais sobre saber quantas recla-
mações de cliente a empresa recebeu 
e sim, sobre conhecer cada indivíduo 

e sua jornada na experiência com a 
empresa e compreender de fato o que o 
levou à insatisfação. Erra-se ao não ter 
uma visão individual de cada cliente, já 
que geralmente as análises focam nos 
conjuntos maiores de dados e excluem 
as pequenas exceções.

Além disso, é muito 
comum desperdiçar o 
potencial dos dados 
olhando para o passado, 
sem preocupar-se em ser 
preditivo e presumir que 
as intenções do cliente 
podem ser previstas 
baseadas no histórico 
do seu comportamento, 
sem levar em conta as 
circunstâncias dinâmi-
cas do novo momento. 
Afinal, o que realmente 
agrega valor à customer 
experience é prever 
que aquele cliente está 
em processo de transformação do seu 
consumo e faz parte do compromisso da 
empresa prover recursos que a ajudem 
nesse processo, antecipando necessi-
dades, apresentando soluções para os 
problemas e, desta forma, melhorando 
a experiência do cliente como usuário.

Também é preciso ter clara a ideia 
de que ferramentas por si só não são 
suficientes. A enorme diversidade de 
dados deve ser canalizada por ações de 
inteligência que produzam modelos de 
atendimento eficientes e personaliza-
dos. Você pode ter a tecnologia de Data 
Analytics mais avançada do mundo, 
se não tiver Data Science por trás não 
conseguirá fazer uso da matéria-prima 
mais nobre da empresa: a informação. 

Não basta apenas coletar os dados dos 
usuários, inclusive, é bastante comum 
encontrar empresas que reúnem dados 
sem nem saber o motivo e como usá-los. 
O que faz a diferença é transformar 
dados em informação de valor e mais 

do que isso, olhando para 
a individualidade de cada 
usuário.

Em suma, a transfor-
mação digital criou infi-
nitas novas possiblida-
des para as gestões de 
relacionamento com o 
cliente. Os bancos, gran-
des varejistas, empresas 
de telecomunicações, 
provedores de conteú-
do, transportes, e todos 
os grandes segmentos 
estão se reinventando 
para a nova era, na qual 
a experiência positiva do 
cliente é o grande dife-

rencial, mais importante até do que o 
produto ou serviço que vendem. Mas, 
para ter sucesso e aprimorar a custo-
mer experience em especial na era da 
transformação digital, é preciso unir 
tecnologia, metodologia e estratégia, o 
que representa na verdade o conceito 
puro de Data Science e de metodologias 
avançadas baseadas em sistemas cog-
nitivos e que empregam a inteligência 
artificial. Inclusive, alguns setores da 
indústria estão fadados ao fracasso se 
não se adaptarem rapidamente a essa 
nova realidade.

(*) É Diretor de Inovação da Meeta Solutions, empresa 
de tecnologia que provê soluções para aprimorar o 

relacionamento das empresas com os seus clientes, 
transformando dados em informações de valor.

É inacreditável, nos dias de hoje, pensar em uma empresa, seja qual for o segmento de atuação, que 
não se preocupe com a área de relacionamento com o cliente
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“É preciso ter 
clara a ideia de 
que ferramentas 
por si só não são 
suficientes. A 
enorme diversidade 
de dados deve ser 
canalizada por ações 
de inteligência que 
produzam modelos 
de atendimento 
eficientes e 
personalizados.

AI/Meeta Solutions

As notícias falsas têm ganhado cada vez 
mais credibilidade entre os brasileiros. 
De acordo com um estudo feito pela em-
presa de cibersegurança Kaspersky, 62% 
dos brasileiros não sabem reconhecer 
uma fake news. Além disso, segundo o 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), as notícias falsas circulam 70% 
mais do que as notícias verdadeiras na 
internet.

Por isso, é preciso estar atento e en-
tender como descobrir se as notícias 
compartilhadas por amigos, familiares e 
conhecidos, são verdadeiras ou não. Para 
isso, a professora do curso de Marketing 
Digital do Centro Universitário Interna-
cional Uninter, Maria Carolina Avis, dá 
cinco dicas de como verificar uma fake 
news. Confira:

DICA 1
Verifique se essa notícia é recente ou 

antiga. Muitas vezes a informação não 
é falsa, só é antiga. Após esse texto, foi 
publicada alguma atualização que seja 
mais recente? Então antes de repassar 
algo para frente, analise quando o tex-

to foi escrito e se houve atualizações. 
O Google Notícias pode ajudar nessa 
verificação.

DICA 2
Isso realmente é uma notícia? Não é 

uma propaganda que parece uma notí-
cia? Cuidado com o compartilhamento 
de "notícias" de produtos milagrosos 
que se disfarçam de informação. Além 
disso, analise se o produtor do con-
teúdo tem credibilidade, se a fonte é 
confiável. Prefira repassar informações 
verificadas por grandes canais de co-
municação.

DICA 3
Muitas informações disponíveis na 

internet são análises pessoais, e não 
informações baseadas em dados. Essas 
não necessariamente são falsas, mas têm 
uma intenção clara pelo autor que expôs 
sua opinião.

DICA 4
Se uma notícia é verdadeira, vários ca-

nais de comunicação a publicarão. Antes 
de compartilhar, faça uma breve pesquisa 
e analise essa questão. Neste momento, 
leia as várias versões de uma mesma no-
tícia para ter a sua opinião sobre.

DICA 5
Tem muitos erros de português? Pelo 

link conseguiu ver que o nome da empresa 
está incorreto? Desconfie.

As notícias falsas são muito atraentes, 
por isso são tão compartilháveis. É im-
portante verificar antes de repassar, afinal 
nem sempre as pessoas que receberão 
sua mensagem pensarão em verificar a 
veracidade, antes de compartilhar com 
ainda mais gente.

Especialista dá 5 dicas para reconhecer as fake news
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Que história você 
está escrevendo em 

sua carreira?

Ministrei um workshop. 
Dentre os participantes, 
havia uma pessoa 
que me intrigava pela 
contundência de suas 
contribuições

Ora polêmicas, ora mui-
to pertinentes. Em 
determinado momen-

to em que falávamos de car-
reira, ele disse "todos temos 
a oportunidade de escrever 
nossa história na empresa...". 
E, isso ficou passando pela 
minha cabeça em looping. Saí 
do curso pensando em várias 
coisas, dentre elas, o que sig-
nifica escrever sua história? 
Como fazem as pessoas que 
conseguiram escrever sua 
história? Conheço várias que 
o fizeram. O que elas têm em 
comum?

A resposta que encontrei 
não foi surpreendente. Todas 
têm enorme prazer em seu 
trabalho e, por isso, dedicam-
-se a realizá-lo da melhor 
forma possível. Também, 
tem grande interesse em 
suas carreiras, o que os faz 
se ocuparem em construir 
uma boa reputação. Essas 
duas coisas, para mim fazem 
todo sentido e, por isso, quis 
compartilhar com você. 

A primeira delas, consiste 
em ter boas ações, atitudes 
que ajudem as pessoas em 
seu trabalho a encontrarem 
solução para problemas, ou 
a facilitarem a realização 
de processos complexos. A 
segunda, diz respeito a aju-
dar as pessoas a falar bem 
de você. Sim, é importante 
que as pessoas pelas quais 
você passa em sua carreira, 
tenham coisas boas para falar 
a seu respeito. Isso, porque 
não é você quem fala de 
sua reputação ou do quanto 
você é bom no que faz. São 
as pessoas que comentam. 

Avalie, seu interesse em 
conhecer uma pessoa, em 
geral, vem do que você ouve 
falar sobre ela ou do que você 
a viu fazer. Dificilmente, virá 
de ouvi-la, pessoalmente, 
contando como é boa e fez 
o bem por onde passou. 
Pelo contrário, esse tipo de 
atitude tende e gerar descon-
forto, desconfiança e rejeição 
(quem gosta de ouvir alguém 

contando vantagens?).
O que você tem feito para 

escrever sua história na 
empresa em que trabalha? 
Ou melhor, o que tem feito 
para escrever sua história 
ao longo de sua carreira? 
Não são as oportunidades 
que lhe dão que constroem 
sua história, mas sim as suas 
ações para criar e aproveitar 
oportunidades. O mercado 
de trabalho atual anda bas-
tante seletivo e busca pelos 
profissionais que estejam 
dispostos a fazer a diferença. 

Tem se tornado cada vez 
mais difícil a recolocação de 
profissionais que, não tendo 
foco em carreira, fazem o 
estritamente necessário. 
Entenda, não ter foco em 
carreira não é crime. Mas, não 
se atualizar constantemente 
sobre sua área de atuação, 
parar de estudar, não buscar 
saber em que mais pode ser 
útil além da atividade para a 
qual é pago, pode representar 
sua morte profissional.

E, para que tudo isso não 
pareça um tremendo fardo, 
busque identificar se sua área 
atual é uma fonte de prazer 
e satisfação para você. Se 
a resposta for positiva, vá 
entender como pode ser 
melhor, mais preparado e 
útil naquilo que faz. Mas, se a 
resposta for negativa, busque 
saber o que agrada você de 
verdade. Qualquer momento 
da vida é momento de trocar 
de atividade e iniciar uma 
nova carreira. 

Com o aumento da expec-
tativa de vida dos brasilei-
ros, tornou-se comum fazer 
transição de carreira aos 40 
e até com mais de 50 anos. 
Não hesite. Quem constrói 
uma carreira de realizações 
escreve uma boa história. 
Mas quem passa pela vida 
profissional sem se preo-
cupar em fazer a diferença 
pode escrever uma história 
ruim ou, nem sequer ter sua 
história lembrada por quem 
fica. Pense nisso, e pegue 
já a caneta e o papel para 
começar a escrever a sua.

(*) - É Psicólogo e pós-graduado 
em Gestão Estratégica de Pessoas, 

especialista em comportamento 
humano nas empresas, com 

certificação internacional em 
Coaching pela Lambent (www.

canaldesenvolver.com).

Sérgio David (*)

www.netjen.com.br
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suspenda por 180 dias o prazo de recolhimento dos tributos estaduais. 
O pedido vale para o ICMS relativo aos fatos geradores de março, abril, 
maio e junho de 2020, incluindo-se o ICMS por substituição tributária, 
os débitos de ICMS do Simples Nacional e os parcelamentos estaduais. 
A solicitação estende-se a todas as empresas do Estado e não apenas 
os sindicatos e as companhias da base industrial paulista representados 
pela Fiesp e Ciesp, uma vez que toda a economia é afetada pela crise 
do Coronavírus. 

E - Gerenciamento de Projetos
A  FGV, por meio de sua Diretoria Internacional e em parceria com o 
Banco de Desenvolvimento da América Latina, lançou uma nova edição 
do curso on-line 'Gestão de Projetos Aplicada aos Setores Público e 
Privado da América Latina'. Gratuito, o curso objetiva a capacitação de 
profissionais para difusão de boas práticas de gerenciamento de projetos 
nas esferas pública e privada. Voltado para líderes, planejadores, con-
troladores e executores de projetos, o conteúdo também está disponível 
para pessoas interessadas em aprofundar, seus conhecimentos sobre o 
tema. As inscrições: (miriadax.net/es/web/gestao-de-projetos-aplicada-
-ao-setor-publico-e-privado-da-america-latina-2-edicao). 

F - Bairros Procurados
Levantamento realizado pela OLX Brasil apresenta ranking dos bairros 
mais buscados para alugar ou comprar imóveis na cidade de São Paulo 
em 2019. São eles, respectivamente: Bela Vista, Cambuci, Tatuapé, Vila 
Mariana e Santo Amaro. A plataforma também mostra que, enquanto 
os apartamentos dominam as buscas na Liberdade (91%), Bela Vista 
(88%) e Cambuci (79%), em Americanópolis, 88% dos usuários preferem 
casas. Já estabelecimentos comerciais têm busca mais pulverizada na 
capital, com a maior concentração de interessados em Santana (22%), 
Mooca (18%) e Tatuapé (16%). Mais informações: (www.olx.com.br).

G - Novidades na Quarentena 
A Casa-Museu Ema Klabin continua com sua programação cultural vir-
tual pelo projeto #CasaMuseuEmCasa. Estão disponíveis no site (www.
emaklabin.org.br) uma série de ações online para levar informação, 
cultura, reflexão e diversão ao público. Conta com exposições virtu-

A - Cursos Gratuitos
Para aqueles que desejam se aprofundar no mundo dos dados, a MyDataA-
cademy torna-se a opção ideal. Organizada pelo Grupo Toccato, excelência 
em estratégia de dados em tempos de home office, dois cursos estão 
sendo ofertados gratuitamente:capacitações de Análise de Informações 
e Arquitetura de Dados, utilizando como base a ferramenta de Business 
Inteligence da Qlik. A ideia é transmitir todo o conhecimento do Grupo 
Toccato, aprofundando informações sobre o mundo dos dados. Investir 
tempo em educação é necessário. Inscrições: Curso Qlik Sense - Análise 
de Informações: (https://bit.ly/3boFLoD); Curso Qlik Sense - Arquitetura 
de Dados: (https://bit.ly/2QUB0f5).

B - Novas Tecnologias 
A Ocyan abre inscrições para startups apresentarem soluções inova-
doras para desafios internos da empresa, que atua no setor de óleo & 
gás. Os produtos ou serviços deverão atender questões apresentadas 
pelas áreas operacionais da companhia. As startups selecionadas terão 
suporte para o desenvolvimento de um projeto piloto in loco e poderão 
se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As interessadas têm até 
o dia 15 de maio para acessar as informações do programa Ocyan Waves 
Challenge e cadastrar suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). 

C - Área de Tecnologia
Com cerca de 200 vagas abertas, o Itaú Unibanco busca novos profissionais 
para integrar suas áreas de atuação. O banco tem ocupado os postos de 
trabalho de acordo com as necessidades do negócio, e busca candida-
tos para a área de Tecnologia, com foco na contratação de analistas de 
qualidade e testes, engenheiros e engenheiras de software e arquitetos 
e arquitetas de soluções, entre outros. Respeitando o período de qua-
rentena, os processos seletivos têm ocorrido por videoconferência, de 
forma totalmente digital e sem contato físico. É possível se candidatar 
às vagas pelo site (https://trabalheconosco.vagas.com.br/itauunibanco/
oportunidades), ou pela página do banco no LinkedIn.  

D - Impostos Estaduais 
A Fiesp e o Ciesp ingressaram junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo 
com Mandado Coletivo de Injunção solicitando que o governo estadual 

ais, jogos educativos, concertos no canal do Youtube, podcasts, entre 
outros, que incluem tanto conteúdos abordados em anos anteriores, 
quanto material inédito que está sendo produzido dentro da temática 
de 2020 “Outras Narrativas”. É  possível realizar visitas virtuais para 
conhecer a Casa-Museu, no Google Arts & Culture no link: (https://
artsandculture.google.com/partner/fundacao-ema-klabin). Ou por meio 
da ferramenta digital Explore, no site do museu: (https://emaklabin.
org.br/explore/).

H - Máscaras para Doação 
A Leroy Merlin fechou uma parceria com o Movimento Brasil Contra o 
Vírus e disponibilizou seu Bricolab, espaço para confecção de artigos e 
promoção de cursos em sua loja da Marginal Tietê, para confecção de 
máscaras de proteção hospitalares produzidas a partir de suas impres-
soras 3D. Voluntários do Movimento passaram a produzir máscaras de 
proteção facial para doação. Até o momento a empresa trabalha com 8 
impressoras profissionais 3D, além de o oferecer o espaço físico para 
desenvolver os equipamentos e busca produzir 12 mil máscaras em 3 
meses para doação. A iniciativa busca abastecer as unidades de saúde 
públicas e privadas.

I - Higiene das Pessoas
A Softys - empresa global voltada para o cuidado e higiene das 
pessoas, antecipou o lançamento de sua plataforma digital para 
a venda de produtos. O e-commerce já estava em fase de testes 
com os colaboradores da empresa desde o início de fevereiro, mas 
diante das medidas para conter o contágio do novo Coronavírus, o 
lançamento foi adiantado. Além da venda on-line contribuir para 
a diminuição da circulação nas ruas, a prática evita que os consu-
midores estoquem produtos. Com o mesmo preço praticado nos 
pontos de venda, os consumidores poderão adquirir produtos de 
primeira necessidade, higiene pessoal e também para limpeza do 
lar. Verifique em: (http://www.lojasoftys.com.br/).

J - Profissionais de Saúde 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada 
ao MEC, lançou edital de processo seletivo para a contratação até 6 mil 
profissionais de saúde e outras áreas, entre eles 900 médicos. O objetivo 
é suprir a demanda crescente da Rede Ebserh, que administra 40 hos-
pitais universitários, por profissionais com atuação no enfrentamento à 
pandemia e repor as vagas de trabalhadores que eventualmente precisem 
se ausentar por suspeita de contaminação da doença.  A contratação é 
de caráter urgente e temporário e valerá apenas enquanto se mantiver 
o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. Inscri-
ções e mais informações: (http://portal.mec.gov.br/institutoaocp.org.br/
concurso.jsp?id=260).

No contexto da pandemia, o chamado “iso-
lamento vertical” – que consiste em impor 
quarentena apenas aos grupos de risco (pessoas 
com mais de 60 anos e portadores de doenças 
crônicas, entre outros) e liberar o resto da 
população para circular livremente – tem sido 
contraindicado por autoridades de saúde do 
mundo todo. Em um país com alto percentual 
de pobreza e infraestrutura deficiente como o 
Brasil, essa suposta opção torna-se ainda mais 
inadequada, pois, nas faixas de baixa renda, é 
impossível separar os grupos de risco. 

“Idosos e portadores de doenças crônicas 
convivem com os outros membros da família e 
até com outras famílias, em espaços apertados, 
muitas vezes dormindo no mesmo quarto”, diz 
a pesquisadora Marta Arretche, professora 
titular do Departamento de Ciência Política da 
USP. Adensamento excessivo (definido como 
o compartilhamento do mesmo dormitório por 
mais de três pessoas) e coabitação (compar-
tilhamento da mesma moradia por mais de 
uma família) caracterizam parte de um déficit 
habitacional que inviabiliza qualquer proposta 
de “isolamento vertical”. 

Estudo da Fundação João Pinheiro, de Minas 
Gerais oferece um cenário aproximado, com 
números de 2015. “Esse levantamento indicava 
que havia, naquele ano, um déficit absoluto de 
6.356.000 habitações no Brasil. O adensamento 
excessivo respondia por 5,2% do déficit – ou 
seja, por 330.512 habitações. E a coabitação, 
por 29,9% do déficit – isto é, por 1.900.444 
moradias”, informa o pesquisador Eduardo 
Marques, professor titular do Departamento 
de Ciência Política da USP.

O problema afeta principalmente a região 
Sudeste, com São Paulo à frente, 

como Paraisópolis.
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O custo da MP ficará em 
R$ 51 bilhões e deve 
atender 24,5 milhões 

de trabalhadores. A medida 
ainda permite a suspensão 
do contrato de trabalho por 
até dois meses e a estabilida-
de de emprego proporcional 
ao tempo de corte após o fim 
da pandemia. 

Ou seja, se a empresa 
optar pelo corte por três 
meses, terá que manter o 
funcionário por outros três 
meses com o salário integral. 
São três as faixas de corte 
salarial e de redução de 
trabalho: de 25%, de 50% e 
de 70%. Outros percentuais 
só poderão ser adotados 
através de acordo coletivo. 
Já o valor que o governo 
vai enviar de auxílio para 
quem tiver corte nos salá-
rios será calculado sobre 
o seguro-desemprego que 
o funcionário teria direito 

Medida do governo deve atingir 24,5 milhões de trabalhadores.
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Não há notícia de 
falta de alimentos, 
diz ministra

A ministra Tereza Cristina, dis-
se que o Ministério da Agricultura 
está trabalhando para garantir 
o abastecimento, a produção e 
distribuição de alimentos no país. 
Segundo ela, não há notícias de 
falta de alimentos em nenhuma 
cidade. “Hoje nós temos no Brasil 
o abastecimento em todas as 
capitais e todas as cidades, não 
temos nenhuma notícia de que 
esteja faltando qualquer tipo 
de alimento nas prateleiras dos 
supermercados, das vendas. Essa 
é a missão hoje do Ministério”.

Segundo ela, o ministério está 
preocupado com a situação dos 
pequenos produtores e orientan-
do associações e empresas para 
tirar dúvidas e garantir segurança 
para os trabalhadores do setor. 
Em outra frente, ela disse que 
tem trabalhando em parceria 
com ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, para 
garantir o transporte dos produ-
tos do setor agropecuário.

“Precisamos dessa categoria 
para que os alimentos saiam de 
dentro das porteiras, cheguem 
nos armazéns e depois se enca-
minhem para as fábricas, para as 
agroindústrias de transformação 
e se transformem em alimentos 
e cheguem até as prateleiras dos 
supermercados para que a gente 
dê tranqüilidade aos brasileiros. 
E isso vem acontecendo”, con-
cluiu a ministra (AI/Mapa).

MP que permite corte de salário 
de até 70% está em vigor

A medida provisória que permite a redução de jornada de trabalho com redução de salário por conta 
da pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2), anunciada pelo governo, já está em vigor

menor que o salário mínimo 
vigente, ou seja, R$ 1.045. 
Vale lembrar que o valor não 
necessariamente vai repor a 
integralidade do valor que 
o funcionário recebe.

Nos casos em que os cortes 
forem menores que 25%, não 
haverá nenhum tipo de com-
pensação. Ainda segundo o 
anúncio do governo, o valor 
recebido nessa época não 
afeta o seguro-desemprego, 
no caso de demissão após 
esse período, e ele será pago 
integralmente.

"Em uma eventual demis-
são o trabalhador recebe 
100% do seu seguro-desem-
prego", explicou o secretário 
especial de Previdência do 
Ministério da Economia, 
Bruno Bianco. A MP precisa 
ser aprovada pelo Congresso 
em até 120 dias, se não, per-
de validade. Mas, ela já está 
em vigor (ANSA).

em caso de demissão. Por 
exemplo, quem tiver um 
corte de 50% no salário vai 
receber um benefício equi-
valente a 50% do valor do 
seguro-desemprego.

Se a empresa optar pela 
suspensão total do contra-
to, o governo se compro-
meteu a pagar um valor 

equivalente a 100% do 
seguro-desemprego que o 
trabalhador teria direito. 
No caso de grandes em-
presas, que tenham fatura-
mento anual de até R$ 4,8 
milhões, elas arcarão com 
30% do valor e o governo 
com os outros 70%. Com 
isso, o salário não pode ser 

Déficit habitacional é obstáculo 
para isolamento vertical

A situação é ainda mais grave nas favelas, 
que, segundo o Censo 2010, abrigavam naquela 
data cerca de 11,4 milhões de pessoas. Mas 
o que a Fundação João Pinheiro classificou 
como déficit habitacional não se restringe às 
favelas, nem necessariamente inclui todos os 
edifícios existentes nelas, alguns com melhores 
condições de habitabilidade. Há déficit também 
em bairros de baixa renda não favelados. E até 
mesmo em enclaves de população pobre em 
bairros de classes média ou alta.

“Ao contrário do que se poderia supor, o maior 
déficit ocorre na região mais rica do Brasil: a Su-
deste, onde a maioria dos números já detectados 
da doença se localiza. As regiões metropolitanas 
que lideram o ranking são as de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, com déficits apro-
ximados de 640 mil, 340 mil e 159 mil unidades 
habitacionais, respectivamente. Realizar isola-
mento vertical nesse contexto é praticamente 
impossível”, afirma Marques (Agência Fapesp).



Uso inteligente da 
tecnologia suporta políticas 

de combate à pandemia

O pânico é o inimigo que 
pode arruinar toda a 
operação

Embora a pandemia 
da Covid-19 já esteja 
sendo apontada como 

um dos maiores desafios de 
saúde pública já enfrenta-
dos pelo planeta, também é 
consenso que a humanidade 
nunca teve à disposição um 
conjunto de ferramentas tão 
poderoso para corresponder 
satisfatoriamente a ele. Se 
aproveitado de forma correta 
e inteligente, o potencial da 
tecnologia disponível pode 
ajudar governos e pessoas a 
atravessar estes momentos 
difíceis com o menor nível de 
danos possível.

Isto porque essas ferramen-
tas são fundamentais para 
colocar em prática uma regra 
básica nestas ocasiões, que é 
manter as pessoas conscien-
tes, informadas e seguras de 
que têm acesso a todas as 
informações de que precisam, 
podendo confiar nas direções 
passadas pelas autoridades. 
Isso ajuda a reduzir a chan-
ce de pânico e incentiva as 
pessoas a agir de maneira so-
cialmente coesa para reduzir 
a propagação do vírus.

Em um artigo publicado no 
blog da VIA Technologies, a es-
critora Phoebe Cassidy apre-
sentou alguns aspectos de 
como isto pode ser feito com 
base nas ações realizadas em 
Taiwan. Em um dos exemplos, 
ela comenta sobre o Line, um 
aplicativo de mensagem usado 
no programa de Anúncios de 
Serviço Público que atinge um 
grande percentual da popula-
ção em pouco tempo.

No dia sete de fevereiro este 
instrumento foi usado para 
emitir um aviso reforçado por 
um mapa do Google, informan-
do os locais visitados pelos 
passageiros a bordo do navio 
Princess Cruise Diamond, 
que então tinha 41 casos 
confirmados de COVID19. A 
mensagem pedia às pessoas 
que estivessem nessas áreas 
naquele dia que limitassem 
suas atividades e monitoras-
sem sua saúde até o dia 14 de 
fevereiro, informando o Cen-
tro de Controle de Doenças 
(CDC) caso apresentassem 
algum sintoma.

Além da utilidade da infor-
mação, o formato mostrava 
que o governo estava à frente 
do ciclo de notícias. Todos 
foram informados ao mes-
mo tempo, promovendo um 
senso de governança aberta, 
vital para a calma do públi-

co. Taiwan possui também 
estações de scanner térmico 
infravermelho nos aeroportos 
internacionais eficientemente 
preparados para identificar 
pessoas que venham de 
outros países e que estejam 
com febre. 

Finalmente, o país também 
aprimorou seu sistema de 
Seguro Nacional de Saúde 
(NHI), que é acessado por 
meio de um cartão incorpora-
do com chip IC, para incluir o 
histórico de viagens para que 
a equipe médica possa iden-
tificar rapidamente casos de 
alto risco se comparecerem 
a uma clínica.

Outra providência impac-
tante se refere especifica-
mente à comunicação. Em 
Taiwan existe um grande 
esforço conjunto de codifica-
dores e hackers para tentar 
resolver problemas cívicos. 
Um exemplo é o CoFacts, 
uma plataforma que permite 
aos usuários de mídias sociais 
sinalizarem postagens em 
redes sociais para verificação 
de sua veracidade.  

Depois que a equipe inves-
tiga o caso, eles emitem uma 
declaração sobre a veracida-
de, que é postada nos grupos 
nos quais o assunto está sendo 
compartilhado. O potencial 
de ter um sistema maduro e 
independente para verificar 
ou desacreditar os rumores 
não deve ser subestimado. Na-
turalmente, alguns elementos 
da sociedade permanecerão 
teimosamente convencidos de 
que estão sendo enganados, 
mas os serviços de verificação 
de fatos que são postados 
diretamente nas conversas 
ajudam a impedir que fiquem 
fora de controle.

Um elemento-chave no 
controle de pandemias é 
o comportamento racional 
das pessoas e sua adesão às 
medidas recomendadas para 
impedir o surto. Simplifican-
do, o pânico é o inimigo que 
pode arruinar toda a operação; 
levando à acumulação de 
suprimentos essenciais, au-
mento de casos de infecção e, 
no pior dos casos, um sistema 
sobrecarregado.

A tecnologia existente tem 
condições de dar o suporte 
necessário para isso ser evi-
tado. Basta que a inteligência 
humana seja acionada para 
criar uma coordenação central 
das ações e um ambiente de 
colaboração no qual as men-
tes estejam empenhadas em 
buscar soluções inovadoras.

(*) - É VP de marketing da VIA 
Technologies.

Richard Brown (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE MATEUS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/11/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanil Mateus e de Elizabeth Felix Moreira Mateus. 
A pretendente: ALINE CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profissão promotora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/07/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio da Silva e de Maria de Fatima Cardoso da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA ARAGÃO, estado civil divorciado, profissão contro-
lador, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edizio Joaquim de Aragão e de Edivanilda da 
Silva Aragão. A pretendente: CLÁUDIA TEODORA NERE, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Viçosa do Ceará - CE, no dia (19/01/1995), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudionor Oliveira Nere e de 
Antonia Teodora Ribeiro.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (25/01/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Valdimiro Pereira de Araujo e de Dulcelina 
Pontes de Araujo. A pretendente: CAROLINE TEIXEIRA LOPES, estado civil solteira, 
profissão biomédica, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (04/11/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Sebastião Lopes e de 
Joselinda Teixeira Rocha.

O pretendente: TYRONE DE ARRUDA LOPES, estado civil solteiro, profissão vigilan-
te, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (14/09/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Fernandes Lopes Filho e de Adelci Matias de 
Arruda. A pretendente: ELIUDE DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteira, profissão 
consultora financeira, nascida em Maravilha - AL, no dia (15/08/1990), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Luiz da Rocha e de Marinelza 
Joaquim dos Santos.

O pretendente: EFRAIM LUCENA PEDROSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1998), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito,, São Paulo - SP, filho de Marcelo Pedroso da Silva e de Vanusa 
Lucena da Silva. A pretendente: NATHALY SOUZA DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/02/1999), residente e 
domiciliada neste Subdistrito,, São Paulo - SP, filha de José Adriano Santos de Jesus e 
de Gilderlene Souza da Conceição.

A necessidade da qua-
rentena para evitar 
ainda mais a pro-

liferação do Coronavírus 
interferiu drasticamente 
na economia, com 460 mil 
estabelecimentos impedidos 
de realizar atendimentos 
presenciais no Estado de São 
Paulo, o que representa 70% 
do comércio, responsável 
por 1,3 milhão de empregos 
formais e faturamento médio 
de R$ 1 bilhão por dia.

Com isso, em março o 
Índice de Confiança do 
Consumidor sofreu queda 
de 5,5%. Já o endividamento 
atingiu o maior patamar da 
série histórica com 63,8% 
das famílias com algum tipo 
de dívida, em fevereiro esta-
va em um patamar de 60%. 
A inadimplência subiu para 
21,8%, diante dos 19,7% do 
mês anterior. As expecta-
tivas não são promissoras 
para compras a curto prazo. 
A FecomercioSP orienta o 
empresariado a fazer um 
planejamento de crise para 
os próximos três meses.

Com as portas fechadas, 
o primeiro ponto é adaptar-
-se rapidamente às vendas 
online, por aplicativos e de-
liveries. Também se sugere 
que recebam os pagamentos 
por meio online como Pi-
cPay, mercado Pago, AME, 

64% das famílias têm dívidas e empreendedor 
deve planejar 3 meses de crise.
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Na média, a redução no faturamento das empresas foi de 69%.
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restrição à circulação de 
pessoas e isolamento so-
cial, em decorrência do 
Coronavírus, já atingem o 
equilíbrio financeiro das 
empresas e ameaçam a 
sobrevivência de milhões 
de pequenos negócios no 
país. Segundo pesquisa 
feita pelo Sebrae, 89% das 
micro e pequenas empresas 
brasileiras já observam uma 
queda no seu faturamento. 
E 36% dos empreendedo-
res afirmam que precisarão 
fechar o negócio perma-
nentemente, em 1 mês, 
caso as restrições adotadas 
até agora permaneçam por 
mais tempo.

A pesquisa, feita entre 
os dias 20 e 23 de março, 
junto a um universo de 
9.105 donos de pequenos 
negócios, revelou que, na 
média, a redução no fatu-
ramento das empresas foi 
de 69%. Os empresários 
ouvidos pelo Sebrae ressal-
tam que, mesmo adotando 
uma estratégia de venda 
online, o faturamento 
anual do negócio sofreria 
uma queda de 74%, caso 
as políticas de isolamento 
social sejam mantidas por 

Cinco pilares 
conduzem 
aplicação da 
Inteligência 
Artificial 

A transformação digital e 
a ascensão do uso de dados 
possibilitam cada vez mais que 
os insights obtidos por meio 
da Inteligência Artificial (IA) 
solucionem de forma eficaz di-
ferentes problemas e desafios. 
No ambiente dos negócios, a 
IA também proporciona bene-
fícios, como o desenvolvimento 
de novos produtos e uma me-
lhor experiência de compra do 
consumidor. Essas são algumas 
das conclusões da pesquisa "IA 
ética - Cinco pilares orientado-
res" (Ethical AI - Five guiding 
pillars, em inglês), conduzido 
pela KPMG. 

"A realidade é que muitas 
organizações ainda não estão 
preparadas para estes desa-
fios. Sendo assim, este estudo 
oferece insights relevantes que 
podem ajudá-las a repensar 
modelos de negócios e de tra-
balho. Aquelas que adotarem 
recursos relacionados à IA se 
destacam no mercado e, qua-
se sempre, estão à frente dos 
concorrentes", afirma Frank 
Meylan, sócio-líder de IA, Cog-
nitive & Customer Experience 
da KPMG no Brasil. 

De acordo com a pesquisa, há 
cinco pilares que conduzem a 
aplicação eficaz de Inteligência 
Artificial (IA): 
	 •	Transformar	e	preparar	o	

ambiente de trabalho para 
a IA; 

	 •	Desenvolver	 supervisão	 e	
governança eficientes; 

	 •	Alinhar	segurança	ciberné-
tica com IA ética; 

	 •	Mitigar	todos	os	preconcei-
tos; 

	 •	Elevar	a	transparência.	

O conteúdo revelou ainda 
que as perspectivas acerca do 
uso da IA são positivas, o que 
está alinhado com a pesquisa 
CEO Outlook 2019, da própria 
KPMG, segundo a qual 73% 
dos CEOs apontam que a IA 
criará mais oportunidades de 
trabalho do que eliminará. 
No entanto, a aplicação de 
tecnologias como essa só 
apresentam êxito e resulta-
dos positivos se os líderes 
de negócios seguirem alguns 
passos e, assim, mantiverem a 
transparência e a integridade 
dos processos. A pesquisa está 
disponível na íntegra no link 
- (http://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/br/pdf/2020/02/br-
-pilares.pdf). 

A necessidade do planejamento de 
crise para os próximos três meses

Então, é hora de fazer as contas dos custos fixos, para saber se haverá dinheiro em caixa durante esse 
período de crise e renegociar contratos, aluguéis, pedir que fornecedores estendam os prazos

de empréstimos já contraídos 
por até seis meses e também 
ampliou a linha de crédito de 
capital de giro. Além disso, 
em uma ação conjunta entre 
BNDES, Tesouro Nacional, 
Banco Central e Febraban 
serão disponibilizados R$ 
40 bilhões em crédito para 
a folha de pagamento que 
vão beneficiar 1,4 milhão de 
empresas e 12,2 milhões de 
trabalhadores nos próximos 
dois meses, a taxa de juros 
será de s 3,75% ao ano, 
ou seja, a taxa Selic, nessa 
operação foi excluída a co-
brança de spread ou o custo 
operacional.

Outro avanço foi o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) autorizar que o 
BNDES cadastre fintechs 
como repassadores de seus 
recursos, dessa forma dimi-
nui a burocracia, aumenta 
o alcance e a competição 
bancária para redução de 
juros e taxas de serviços. 
Ainda em fase inicial esse 
mês, as operações podem 
estar disponíveis em maio.

Mais uma opção é a Desen-
volveSP, do Governo do Es-
tado de São Paulo, que está 
com sete linhas de crédito 
cujos prazos de pagamento 
podem atingir 120 meses 
com até 36 meses de carên-
cia (AI/FecomercioSP).

por exemplo, para que não 
haja a necessidade de levar a 
maquininha de cartão. A Fe-
deração não recomenda que 
sejam feitas demissões, pois 
com o fim da quarentena, o 
comerciante vai precisar dos 
funcionários e os custos com 
demissões, novas contrata-
ções e treinamentos serão 
altos. A melhor opção é ana-
lisar as alternativas descritas 
na MP N.º 927/20, como fé-
rias coletivas, compensação 
de horas, antecipação de 
feriados, entre outras. 

Então, é hora de fazer as 
contas dos custos fixos, para 
saber se haverá dinheiro em 
caixa durante esse período 
de crise e renegociar con-
tratos, aluguéis, pedir que 
fornecedores estendam os 
prazos. Algumas instituições 

financeiras já liberaram a op-
ção de suspensão de parcelas 
de financiamentos a vencer 
nos próximos 90 dias.

Se ainda assim faltar di-
nheiro em caixa, o governo 
tem disponibilizado algumas 
linhas de crédito com juros 
mais baixos, pois o crédito 
adquirido e bem planejado 
é melhor do que deixar de 
pagar os compromissos, 
tornar-se inadimplente e 
ter que correr atrás de ju-
ros maiores. A Caixa, por 
exemplo, além de postergar 
os prazos de financiamentos, 
disponibilizou R$ 60 bilhões 
em crédito para capital de 
giro e reduziu a taxa máxima 
de juros de 2,76% a.m para 
1,51% a.m. 

Já o BNDES suspendeu o 
pagamento das prestações 

89% dos pequenos negócios já 
enfrentam queda no faturamento

um período de dois meses.
Com a expressiva queda 

nas vendas, 54% dos em-
preendedores já preveem 
que precisarão solicitar 
empréstimos para manter o 
negócio em funcionamento 
sem gerar demissões. E, 
avaliando as perspectivas 
da economia brasileira, 33% 
dos empresários entrevis-
tados acreditam que o país 
deve levar um ano ou mais 
para voltar ao normal.

As medidas de restrição 
ao deslocamento de pessoas 
já fizeram com que 42% dos 
empresários tomassem a 
decisão de fechar tempora-
riamente o negócio e levou 
26% a reduzir a jornada de 
trabalho da empresa. Para o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, a pesquisa confirma 

a importância e a urgência 
de medidas de socorro aos 
pequenos negócios. 

“As pequenas empresas 
representam 99% de to-
dos os empreendimentos 
do país e geram mais da 
metade dos empregos for-
mais. A situação provocada 
pela pandemia exige de 
todos os agentes públicos 
o compromisso pela busca 
de soluções concretas e 
rápidas para os proble-
mas que essas empresas 
estão enfrentando no dia 
a dia da crise”, destaca, 
ao ressaltar que a insti-
tuição está atuando junto 
às diferentes instâncias de 
governo, ao Congresso e ao 
Judiciário para o desenvol-
vimento dessas soluções 
(AI/Sebrae).

O chamado e-CAC, centro de atendimento 
virtual da Receita Federal, é uma plataforma 
online, com ambiente seguro, que simplifica mui-
tos processos fiscais e permite uma otimização 
maior da contabilidade. Lá é possível realizar 
diversas solicitações e solucionar problemas 
que demandariam um grande tempo em filas ou 
espera telefônica da Receita Federal. 

A plataforma, que foi lançada em 2005, está em 
constante evolução e a cada dia novos serviços 
e funcionalidades são lançados, com o objetivo 
de chegar à digitalização completa. Pessoas 
físicas e jurídicas que declararam o Imposto de 
Renda nos dois últimos anos já possuem acesso 
à plataforma, que funciona como uma central de 
acesso para diversos serviços financeiros. Alguns 
dos serviços disponíveis, são:
	 •	Cadastro	 (como	 Cadastro	 de	 Atividade	

Econômica da Pessoa Física)
	 •	Certidões	e	situação	fiscal
	 •	Cobrança	e	fiscalização	(como	Controle	de	

Entrega de Declarações)
	 •	Declarações	 e	 demonstrativos	 (como	 De-

claração de Imposto de Renda)
	 •	Dívida	Ativa	da	União
	 •	Legislação	 e	 Processo	 (como	 Validação	 e	

Assinatura de Documentos Digitais)

	 •	Pagamentos	e	Parcelamentos
	 •	Regimes	e	Registros	Especiais	(como	Pro-

grama Empresa Cidadã)
	 •	Restituição	e	Compensação	(como	compen-

sação de ofício)
	 •	Senhas	e	procurações
	 •	Simples	Nacional	(como	Restituição	do	Im-

posto de Renda Pessoa Física - IRPF)

Para quem é empregador doméstico, o eCAC 
permite conferir as guias emitidas e pagas no 
eSocial Doméstico, o que garante mais segurança 
e tranquilidade nesse processo. Veja mais deta-
lhes em: (https://www.receita.fazenda.gov.br/
aplicacoes/ATBHE/servicos-ecac/default.aspx)

Você pode realizar o processo de inscrição 
pelo site, o que pode ser um pouco demorado, 
ou acessar com um certificado digital (eCPF). 
O eCPF confere facilidades e uma série de be-
nefícios no e-CAC, incluindo funcionalidades 
exclusivas para quem possui o certificado.

Com o e-CPF você pode, por exemplo, com-
plementar dados do seu CPF, baixar declara-
ções de Imposto de Renda de anos anteriores 
e acompanhar o andamento da declaração do 
IR depois de enviada. Mais informações, acesse: 
(www.certificadodigital.com.br).

Como funciona o e-Cac, centro de atendimento virtual da Receita
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Como manter a saúde 
mental e física em 

tempos de Covid-19

Antes mesmo de 
falar de frequência é 
importante mencionar 
esse momento singular 
do planeta onde todos 
nós, sem exceção, 
estamos passando por 
uma grande ruptura na 
nossa rotina diária

Além dos devidos 
cuidados e orienta-
ções que devem ser 

seguidos por todos, vamos 
abordar um outro lado desse 
assunto bastante pertinente 
no que diz respeito a manter 
a saúde mental e física. 

Alguns estão enxergando 
essa ruptura como uma 
grande oportunidade de 
criar e desenvolver novas 
atividades que nunca teve 
tempo de fazer porque era 
“engolido pelo piloto auto-
mático” de todo dia e outros 
estão vendo esse momento 
de uma forma paralisante 
aguardando tudo passar.

Se você está no primeiro 
grupo onde seu olhar é de 
oportunidade para criar, 
você está na EXPANSÃO 
e se você está no segundo 
grupo, definitivamente você 
está na CONTRAÇÃO. Por-
tanto, um mesmo evento 
pode ser percebido por duas 
pessoas de forma completa-
mente distinta.

Para encaixar esse as-
sunto de frequência com o 
que estamos vivendo hoje 
e ser mais fácil a compre-
ensão, a Escala Hawkings 
de consciência diz que nós 
vibramos em sentimentos 
que possuem frequências 
diferenciadas, mais baixas 
ou mais altas.

Por exemplo: vergonha, 
culpa, apatia, sofrimento, 
medo são as vibrações mais 
baixas que um ser huma-
no emite enquanto que a 
alegria, amor, paz, contem-
plação e aceitação são as vi-
brações mais altas emitidas. 
Para melhor entendimento, 
se você imaginar uma esca-

daria, a vergonha, a culpa, 
a apatia, o sofrimento e o 
medo estariam no degrau 
mais baixo e a alegria, 
amor, paz, contemplação e 
aceitação estariam no topo 
da escada.

Se você está vibrando nos 
sentimentos do degrau mais 
baixo, você está em total 
CONTRAÇÃO, ou seja, não 
consegue enxergar nenhu-
ma oportunidade maior de 
ganho nesse momento em 
nenhuma área da sua vida, 
só percebe um caos instala-
do e não sabe o que fazer. 
Estar nesses sentimentos, 
independentemente desse 
momento no planeta, você 
perde qualidade de vida, 
seu sistema imunológico 
fica enfraquecido, sua ca-
pacidade de criação fica 
comprometida e o acesso 
aos seus dons e potenciais 
fica bloqueado.  

Ou seja, há uma paralisa-
ção na sua vida e você fica 
energeticamente  “impedi-
do” de dar novos passos. 
Mas se você está vibrando 
nos sentimentos que eu 
hipoteticamente disse que 
estão no topo da escada, 
você muito provavelmente 
está em um momento de 
expansão e está conseguin-
do perceber o ganho do 
planeta, de cada indivíduo, 
perceber que agora já que 
não tem como ir para fora, 
necessariamente precisa 
ir para dentro e olhar para 
si, para suas ações ou não 
ações, o valor que cada fa-
mília está vivenciando nesse 
contexto de cuidados um 
com o outro, de falar com os 
amigos que há tempos não 
falava, de criar, estudar, ler, 
cuidar de si.   

Evite informações em 
excesso. Se você já sabe o 
que fazer para se proteger 
nesse momento, siga as 
orientações e passe a di-
recionar sua energia para 
outras atividades.

(*) - É Terapeuta quântica - 
Consciência theta.

Deborah Souza (*)
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Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  449.577,65 442.804,02
Caixa e Equivalentes de Caixa  6.100,77 1.921,88
Clientes  30.000,00 28.014,22
Adiantamento a Empregados  470,58 1.530,17
Adiantamentos a Fornecedores  1.668,55 -
Tributos a Recuperar  411.337,75 411.337,75
Não Circulante  102.966.950,76 102.771.638,68
Créditos a Receber  191.250,00 191.250,00
Títulos a Receber  12.905.512,47 12.905.512,47
Investimentos  89.870.188,29 89.674.876,21
Total do Ativo  103.416.528,41 103.214.442,70

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  44.008,92 45.902,11
Obrigações Trabalhistas e Sociais  26.284,56 26.689,58
Obrigações Tributárias  17.724,36 19.212,53
Não Circulante  18.167.091,95 18.119.618,95
Créditos de Pessoas Ligadas  18.167.091,95 18.119.618,95
Patrimônio Líquido  85.205.427,54 85.048.921,64
Capital Social  55.599.089,00 55.599.089,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial  - 1.623.035,01
Reservas de Lucros  29.606.338,54 27.826.797,63
Total do Passivo  103.416.528,41 103.214.442,70

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Serviços e Arrendamentos  633.039,70 672.467,11
(-) Impostos s/Serviços e Arrendamentos  34.280,18 39.139,18
Receita Operacional Líquida  598.759,52 633.327,93
Despesas Administrativas  587.732,41 593.424,13
Impostos e Taxas  250,06 291,43
Despesas Financeiras  964,45 1.030,24
Outras Receitas  195.312,08 32.042,44
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  205.124,68 70.624,57
I.R. e Contribuição Social  48.618,78 52.305,37
Lucro Líquido do Exercício  156.505,90 18.319,20
Lucro Líquido Por Ação  0,000004 0,000001

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2019/R$ 2018/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício  156.505,90 18.319,20
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (195.312,08) (32.042,44)
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (38.806,18) (13.723,24)
Redução (Aumento) de contas do ativo
Créditos a Receber  (1.985,78) 6.985,77
Outros Ativos  (608,96) 2.435,41
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  - (3.447,83)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (405,02) (4.124,60)
Obrigações Tributarias  394,06 503,09
Imposto de Renda e Contribuição Social  (1.882,23) 1.310,79
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (43.294,11) (10.060,61)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  47.473,00 11.486,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  47.473,00 11.486,00
Fluxo de caixa do exercício  4.178,89 1.425,39
Saldo no início do exercício  1.921,88 496,49
Saldo no final do exercício  6.100,77 1.921,88
Fluxo de caixa do exercício  4.178,89 1.425,39

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos 
bancários (R$1,00 em 2019 e R$1,00 em 2018) e aplicações finan-
ceiras (R$6.099,77 em 2019 e R$1.920,88 em 2018). 3- Outros ati-
vos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos 
valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculá-
veis,  acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas (passivos).
4- Participações societárias   % de
  Capital Partici- Patrimônio
Empresa  Social pação Líquido
Cotonifício Guilherme 
 Giorgi S/A  42.600.442,00 22,85 (130.689.981,42)
Metalúrgica 
 Aricanduva S/A  3.583.582,00 93,17 2.424.624,12
Refinaria Nacional 
 de Sal S/A  46.485.104,00 75,31 111.436.427,28

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A.
CNPJ 61.339.172/0001-89

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que necessários. São Paulo, 12 de Março de 2020.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Ajustes de Avaliação Patrimonial Reserva de Lucros Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017  55.599.089,00 3.246.070,02 26.185.443,42 85.030.602,44
Reserva de Lucros  - - 1.640.438,25 1.640.438,25
Reserva Legal  - - 915,96 915,96
Reserva de Reavaliação  - (1.623.035,01) - (1.623.035,01)
Saldos em 31/12/2018  55.599.089,00 1.623.035,01 27.826.797,63 85.048.921,64
Reserva de Lucros  - - 1.771.715,61 1.771.715,61
Reserva Legal  - - 7.825,30 7.825,30
Reserva de Reavaliação  - (1.623.035,01) - (1.623.035,01)
Saldos em 31/12/2019  55.599.089,00 - 29.606.338,54 85.205.427,54

5- O Capital Social é de R$55.599.089,00 totalmente integralizado e 
representado por 40.025.750.252 ações ordinárias sem valor nomi-
nal. 6- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo 
regime de competência.  7- O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

New Port Patrimonial e Participações EIRELI 
CNPJ. 27.172.924/0001-21 - NIRE. 35.602.368.587

Ata de Reunião do Titular Realizada em 09/03/2020
Aos 09/03/2020, às 15:30hs, sede da empresa, Rua Conceição de Monte Alegre,107, Torre B, 10 Andar, Conjun-
to 101 B, CV 3270, Cidade Monções SP/SP. Titular Francisco Devaldo da Silva, representando a totalidade do ca-
pital social, presidiu e secretariou. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Redução do Capital 
Social de R$10.946.900,00, para R$ 7.996.900,00, perfazendo uma redução de R$2.950.000,00, 
destinada ao reembolso para Francisco Devaldo da Silva. Nada mais, o titular lavra esta Ata para que atin-
ja todos os efeitos jurídicos legais para se proferir a publicação do mesmo e consequentemente se produza o re-
gistro da redução do capital social perante a JUCESP. Francisco Devaldo da Silva-Titular e Administrador da empresa.

Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de 
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das 
demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do 
Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as normas técnicas contábeis 
(NTC), introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as 
despesas são registradas pelo regime de competência. 2.3 As contas re-
alizáveis em um ano, são classificados como Circulante. 2.4 As contas do 
Ativo não Circulante, Passivo não Circulante e do Patrimônio Líquido estão 
em conformidade com as Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo 
método linear e taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. Os 
bens foram considerados os anos de vida útil como segue: Edifícios e Cons-
truções 25 anos, Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de Informática 
5 anos, Veículos 5 anos, Maquinas ,Instalações e Tanques, 10 anos. 2.6 O 
Intangível está demonstrado ao custo histórico deduzido as amortizações 
calculada pelo método linear em 5 anos os software e licenças de uso. 2.7 
As férias foram constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empre-
gados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio das compras e estão 
compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto giro. Nota 3. Apli-

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício  encerrado em 31 de dezembro de 2019, contidas no Balanço 
Patrimonial e do Resultado do Exercício, na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma 
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2018. Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Diadema, 31  de março de 2020.                             A Diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31 de Dezembro (Em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em reais)

Demonstrações do Imobilizado (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ativo....................................................... 2019 2018
Ativo Circulante.................................... 
Caixa e Equivalentes de Caixa............... 26.575.424,80 46.609.084,64
Contas a Receber de Clientes................ 11.563.872,30 12.444.365,98
Estoques................................................. 13.096.956,36 12.769.829,44
Impostos a Recuperar............................. 4.551.837,97 7.720.520,83
Outros Recebíveis................................... 590.181,27 436.437,10
Despesas Antecipadas........................... 68.037,98 122.387,88
Total do Ativo Circulante...................... 56.446.310,68 80.102.625,87
Ativo Não Circulante............................. 
Realizável a Longo Prazo..................... 
Depósitos Judiciais................................. 189.905,29 191.751,81
Investimentos........................................ 115.886.188,33 94.099.190,14
Imobilizado............................................ 2.963.028,87 2.744.035,44
Intangível............................................... 72.299,52 45.135,01
Total do Ativo Não Circulante.............. 119.111.422,01 97.080.112,40

Total do Ativo........................................ 175.557.732,69 177.182.738,27

 Capital Reserva Reserva de Reten- Lucros Ajuste de Avali-
 Social Legal   ção de Lucros Acumulados ação Patrimonial Total
Saldo Em 1º de Janeiro de 2018.......... 55.000.000,00 6.917.916,86 16.547.222,71 - 48.433.276,47 126.898.416,04
Lucro Liquido Exercicio........................... - - - 23.379.310,27 - 23.379.310,27
Constituição da Reserva Legal............... - 1.013.965,51 - (1.013.965,51) - -
Juros sobre Capital Próprio..................... - - - (3.100.000,00) - (3.100.000,00)
Destinação para Reserva
  de Retenção de Lucro........................... - - 19.265.344,76 (19.265.344,76) - -
Outros Resultados Abrangentes............. - - - - 6.127.561,53 6.127.561,53
Distribuição de Dividendos..................... - - (10.000.000,00) - - (10.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2018..... 55.000.000,00 7.931.882,37 25.812.567,47 0,00 54.560.838,00 143.305.287,84
Lucro Líquido Exercício........................... - - - 11.552.041,51 - 11.552.041,51
Constituição da Reserva Legal............... - 337.602,08 - (337.602,08) - -
Juros sobre Capital Próprio..................... - - - (4.800.000,00) - (4.800.000,00)
Destinação para Reserva
  de Retenção de Lucro........................... - - 6.414.439,43 (6.414.439,43) - -
Outros Resultados Abrangentes............. - - - - 14.968.590,15 14.968.590,15
Distribuição de Dividendos..................... - - (30.000.000,00) - - (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2019..... 55.000.000,00 8.269.484,45 2.227.006,90 0,00 69.529.428,15 135.025.919,50

 Saldo Liquido Aquisição Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
 31/12/2018 no Ano no Ano no Ano 31/12/2019 31/12/2018
Terreno.................................................... 567.670,63 - - - 567.670,63 567.670,63
Edifícios e Construções.......................... 51.979,78 - - 2.460,48 49.519,30 51.979,78
Maquinas e Equipamentos..................... 254.693,43 48.873,80 - 27.282,12 276.285,11 254.693,43
Moveis e Utensílios................................. 321.668,67 240.596,18 - 117.196,78 445.068,07 321.668,67
Instalações e Tanques............................ 716.943,15 50.000,04 - 58.769,70 708.173,49 716.943,15
Veículos................................................... 829.896,55 227.976,00 - 142.692,63 915.179,92 829.896,55
Oficina mecânica..................................... 1.183,23 - - 50,88 1.132,35 1.183,23 
Totais...................................................... 2.744.035,44 567.446,02 -  348.452,59 2.963.028,87 2.744.035,44

Passivo............................................... 2019 2018
Passivo Circulante............................. 
Fornecedores....................................... 1.462.763,47 1.891.471,08
Impostos e Contribuições a Pagar....... 325.280,74 325.478,72
Salários e Encargos a Pagar............... 1.334.951,40 1.387.906,04
Juros sobre capital a Pagar................. 1.700.000,01 2.635.000,00
Outras Contas a Pagar........................ 818.049,30 471.518,21
Total do Passivo Circulante.............. 5.641.044,92 6.711.374,05
Passivo Não Circulante..................... 
Impostos e Contribuições a Pagar....... 78.991,18 78.991,18
Tributos Diferidos................................. 34.811.777,09 27.087.085,20
Total do Passivo Não Circulante...... 34.890.768,27 27.166.076,38
Patrimônio Líquido............................ 
Capital Social....................................... 55.000.000,00 55.000.000,00
Reserva de Lucros............................... 10.496.491,35 33.788.168,71
Ajuste de Avaliação Patrimonial.......... 69.529.428,15 54.517.119,13
Total do Patrimônio Líquido............. 135.025.919,50 143.305.287,84
Total do Passivo................................. 175.557.732,69 177.182.738,27

 2019 2018
Receita Operacional Líquida................ 119.586.724,92 128.028.954,84
Custo dos Produtos Vendidos................. (82.231.998,88) (85.063.134,91)
Lucro Bruto............................................ 37.354.726,04 42.965.819,93
(Despesas) Receitas Operacionais...... 
Despesas com Vendas............................ (7.801.292,18) (8.116.659,06)
Despesas Administrativas....................... (17.967.577,57) (16.807.947,92)
Resultado de Equivalência Patrimonial... 303.062,09 357.726,42
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 34.120,64 8.931.273,91
Lucro Operacional Antes dos
    Efeitos Financeiros........................... 11.923.039,02 27.330.213,28
Receitas Financeiras............................... 4.508.694,49 7.709.216,12
Despesas Financeiras............................. (6.462.963,50) (4.589.498,58)
Lucro Antes do IR e CS........................ 9.968.770,01 30.449.930,82
IR e Contribuição Social-Corrente........... (3.203.128,50) (10.165.520,55)
IR e Contribuição Social-Diferido............ (13.600,00) (5.100,00)
Lucro Líquido do Exercício.................. 6.752.041,51 20.279.310,27
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 4.800.000,00 3.100.000,00
Lucro Líquido do Exercício.................. 11.552.041,51 23.379.310,27
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
 Social (Número de Ações 2.908.002.886) 3,97 8,03

 2019 2018
Participação em Empresas Controladas. 4.964.902,93 5.874.834,17
Propriedades para Investimentos........... 1.155.000,00 1.115.000,00
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro)... 109.766.285,40 87.109.355,97
Total dos Investimentos........................ 115.886.188,33 94.099.190,14

 2019 2018
Caixa....................................................... 5.755,30 4.705,34
Banco Conta Movimento......................... 3.661.867,13 5.037.871,56
Certificados de Depósitos Bancários...... 22.907.802,37 41.566.507,74
Totais...................................................... 26.575.424,80 46.609.084,64

Das Atividades Operacionais.............. 2019 2018
Lucro Líquido do Exercício...................... 6.752.041,51 20.279.310,27
Despesas (Receitas) que não 
  representam movimento de caixa.....
Depreciação a Amortização.................... 348.452,59 329.339,98
Resultado com Equivalência Patrimonial (303.062,09) (357.726,42)
(Aumento) Diminuição dos Ativos......
Contas a Receber.................................... 880.493,68 1.335.453,82
Estoques................................................. (327.126,92) 2.123.954,95
Outras Contas a Receber........................ 3.069.288,59 (6.728.082,64)
Aumento (Diminuição) dos Passivo.... 
Fornecedores.......................................... (428.707,61) (981.706,04)
Salários e Encargos Sociais................... (52.954,64) 128.275,22
Impostos e Contribuições Sociais........... (197,98) 151.758,41
Outros Passivos....................................... 346.531,09 13.417,07
Caixa Proveniente das Atividades
   Operacionais....................................... 10.284.758,22 16.293.994,62
Das Atividades de Investimento........... 
Aquisição do Ativo Imobilizado................ (567.446,02) (418.786,72)
Desembolso do Ativo Intangível.............. (38.565,38) (14.199,18)
Recebimento por Venda Imobilizado /
  Investimento.......................................... 9.600,00 76.600,00
Recebimento de Investimento 
 em Controladas...................................... 1.212.993,33 729.600,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
 de Investimentos.................................. 616.581,93 373.214,10
Das Atividades de Financiamento.......
Pagamento de Dividendos...................... (30.000.000,00) (10.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio.................... (934.999,99) (850.000,00)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
  de Financiamentos.............................. (30.934.999,99) (10.850.000,00)
Variação Liquida do Caixa.................... 20.033.659,84 5.817.208,72
Demonstração da Variação do Caixa...
Disponibilidade no Inicio do Exercício..... 46.609.084,64 40.791.875,92
Disponibilidade no Final do Exercício...... 26.575.424,80 46.609.084,64
Superávit (déficit) de Caixa 
 no Exercício.......................................... (20.033.659,84) 5.817.208,72

Demonstrações dos Resultados (Em reais)

Demonstrações dos Investimentos (Em reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Diretoria

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em reais)

cações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo de 90 dias da data 
do balanço correspondendo basicamente a CDBs baseados na variação da 
taxa dos Certificados de Depósitos Bancários-CDI com liquidez imediata e 
com risco baixo de mudança de seu valor de mercado. Nota 4. Investimen-
tos, foram realizados em empresas controladas, propriedades para investi-
mentos, ações e ouro negociado em bolsa de valores. 4.1 Os investimentos 
feitos em ações e ouro negociados em Bolsa de Valores, foram ajustados 
a valor justo de mercado com base em preço de cotação na respectiva 
data-base, reconhecendo-se os valores dos ajustes nas contas do grupo 
Investimentos e em contra partida a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial 
no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos feitos em propriedades para 
investimentos, foram ajustado a valor justo com base no laudo técnico e os 
valores foram reconhecidos nas contas do grupo investimento e em contra-
partida a conta de resultado, AVJ-Propriedades para Investimentos. 4.3 As 
participações em empresas controladas, foram avaliada pelo MEP. 4.4 Os 
valores ajustados a valor justo de ativos financeiros, foram diferidos e serão 
reconhecidos o lucro tributável quando forem realizados. 4.5 Foram provi-
sionados os impostos de IRPJ e CSLL, sobre os ajustes a valor justo, lança-
do no Patrimônio Líquido e contra partida em Tributos Diferidos, no Exigível 
a Longo Prazo-Não Circulante. Os impostos IRPJ e CSLL, sobre Proprie-
dade para Investimentos, foram reconhecidos no resultado como IRPJ e 
CSLL-Diferido e como contra partida a conta Tributos Diferidos, no ELP.  

Jacques Mosseri - Diretor Superintendente
Umberto Silvio Mosseri - Diretor Financeiro
Ilana Mosseri Kaufman - Diretora Adjunta
Thiago Jacques Mosseri - Diretor Gerente

Zaki Douek - Diretor de Operações
Edson Cordeiro Neves - Contador CRC1SP082912/0-2

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ 61.980.181/0001-54

Regiane Nóbrega (*)  

E garantindo a seguran-
ça dos seus colabo-
radores, para que as 

operações sejam realizadas 
da melhor maneira possível, 
remotamente. É com esta 
demanda que companhias 
dos mais diversos segmentos 
têm procurado por serviços 
em cloud computing, migra-
ção de dados para a nuvem e 
como proteger as suas infor-
mações e armazenar os da-
dos da empresa em tempos 
de trabalho home office. Mas 
como todos terão acesso aos 
sistemas? Como mantê-los 
seguros a hackers e perdas 
de informações? Essas são 
perguntas frequentes sobre 
o assunto. 

A demanda por serviços 
em cloud deve crescer nos 
próximos meses por conta 
da quarentena em meio à 
pandemia do Coronavírus, 
devido aos movimentos e 
necessidades das empresas 
em adaptar-se também ao 
trabalho remoto. Em pes-
quisa divulgada pela Hibou, 
empresa de monitoramento 
de mercado, em parceria com 
a plataforma de dados Indico, 
mostra que 6 em cada 10 bra-
sileiros estão em home office. 
O levantamento foi realizado 
no início desta semana e le-
vou em consideração cerca 
de 2,4 mil pessoas. 

Atualmente não são todas 
as empresas que possuem 
uma infraestrutura de TI 
que permita que todos os 

Acesso remoto: empresas 
precisam mais do que 

nunca migrar para a nuvem
Em tempos de Coronavírus a maior necessidade das empresas tem sido encontrar soluções que 
permitam que os seus negócios continuem funcionando

nor tempo de resposta ao 
armazenamento em nuvem, 
com alto desempenho e no 
momento em que precisar. 

Estes são os principais 
destaques e benefícios para 
o momento atual em que 
as empresas precisam se 
adequar o quanto antes 
ao acesso remoto. Nosso 
parceiro de nuvem Google 
Cloud Platform, possui fun-
cionalidades que vão desde o 
armazenamento até o desen-
volvimento de aplicativos, 
por meio de ferramentas 
como docker e kubernetes, 
capazes de automatizar e 
atualizar aplicações com 
alto desempenho e quando 
precisar. Estes são os princi-
pais destaques e benefícios 
para o momento atual onde 
as empresas precisam se 
adequar o quanto antes ao 
acesso remoto. 

Com a alta demanda do 
momento, se a empresa 
precisar aumentar a sua 
capacidade de nuvem agora, 
ela pode, graças à flexibiliza-
ção que o serviço oferece. E, 
quando o período de quaren-
tena e home office voltar à 
sua normalidade, ela pode 
aderir a um espaço menor de 
cloud, caso seja necessário. 
A nuvem é 100% adaptável, e 
muito rapidamente pode-se 
ampliar ou reduzir o número 
de recursos. 

(*) - Formada em Administração pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

e pós em Marketing pelo Ibmec, 
é Gerente de Alianças e Parcerias 

da Claranet Brasil 
(https://br.claranet.com/).

seus colaboradores acessem 
aplicações de forma remo-
ta. Muitos desses casos se 
devem por não estarem na 
nuvem e tais sistemas apenas 
funcionarem na rede interna 
da companhia ou através de 
VPN. No que tange à segu-
rança, ao aumentarmos a 
quantidade de dispositivos 
acessando os ambientes das 
empresas, criamos mais uma 
oportunidade para possíveis 
ataques, invasões e fraudes. 

Em cloud, existem ca-
madas de autenticação 
e as melhores práticas e 
ferramentas de segurança 
fornecidas pelos próprios 
provedores. 

Quais as maiores necessi-
dades das empresas diante 
deste cenário? Imediata-
mente com a crise veio uma 
demanda urgente de redu-
ção de custos e entendemos 
que é um momento econô-
mico difícil. Neste momento 
a nuvem é a melhor opção 
pela sua alta escalabilidade 
de ambientes, agilidade de 
setup e flexibilidade. 

Um questionamento co-
mum também destas em-

presas é como a tecnologia 
em nuvem contribui para o 
sucesso do trabalho home 
office? A alta escalabilida-
de, agilidade, flexibilidade, 
compartilhamento de infor-
mação e custo/benefício são 
as pontas que as empresas 
mais irão se apoiar agora e 
tudo isso graças à nuvem e 
sua tecnologia. 

Na prática, quando você 
tem suas aplicações de 
produtividade hospedadas 
com um provedor de nu-
vem, seus colaboradores 
podem se beneficiar do 
acesso remoto em tempo 
real. Ou seja, todas as atu-
alizações feitas por um co-
laborador ficam disponíveis 
instantanea mente para todo 
o time envolvido no projeto. 

O Google Cloud Platform, 
possui funcionalidades des-
de o armazenamento até o 
desenvolvimento de aplicati-
vos, por meio de ferramentas 
como docker e kubernetes, 
capazes de automatizar e 
atualizar aplicações e ofe-
rece velocidade para escalar 
aplicativos. A plataforma 
realiza este serviço no me-

Entre os dias 18 e 21 de 
março, a Demanda Pesquisa 
e Desenvolvimento de Marke-
ting entrevistou 1065 pessoas 
de todo o país. Os resultados 
identificaram os níveis de pre-
ocupação, de atitudes tomadas 
para prevenção e de informação 
acerca da pandemia da Co-
vid-19 (Coronavírus). O estudo 
tem nível de confiabilidade de 
95% e margem de erro de 3%. 
O que mais preocupa os brasi-
leiros no período de pandemia é 
o colapso no sistema brasileiro 
de saúde, mencionado por 52% 
dos entrevistados. 

“A preocupação com algo que 
afeta o coletivo vem em primeiro 
lugar, antes do que reflete indi-
vidualmente”, destaca Gabriela 
Prado, Diretora Executiva da 
Demanda. Muito mencionados 
também são o temor pelo aumen-
to do desemprego (50%) e uma 
eventual recessão econômica 
(43%), bem como a possível que-
bra de empresas (41%). Um pon-
to fora da curva nessa questão 
é o medo do desabastecimento: 
a paralisação na fabricação de 
produtos (6%) e a redução de 
oferta de produtos (6%) aflige 
pouco as pessoas.

É possível identificar que as 
mulheres pensam um pouco 
mais na saúde enquanto homens 
pensam mais nas questões finan-
ceiras. Por exemplo, o colapso 

na saúde foi citado por 58% das 
mulheres e por 47% dos homens, 
já a falência das empresas foi 
lembrada por 39% e 43%, respec-
tivamente. Como canais de busca 
de informação sobre a pandemia 
e o Coronavírus, a internet foi a 
mais citada, por 86% dos entre-
vistados, seguida pela TV (72%) 
e o jornal impresso (50%). 

Sobre as alterações de roti-
na, entre as maiores privações 
estão as atividades ao ar livre 
(87%), eventos (83%) e visita 
a bares e restaurantes (82%). 
Nos cuidados com a higiene, 
os hábitos mais inseridos no 
dia a dia das pessoas foram 
lavar as mãos com maior fre-
quência (93%), evitar beijos 
e abraços (90%) e o uso do 
álcool gel (90%). Mudanças 
também foram identificadas no 
abastecimento do lar. 36% dos 
entrevistados disseram que mo-
dificaram seu comportamento 
de compra adquirindo mais 
itens do que o normal. 

Entre os produtos que tive-
ram maior aumento de con-
sumo estão os alimentos não 
perecíveis (76%), produtos 
de higiene pessoal (60%) e 
produtos de limpeza doméstica 
(56%). Já os medicamentos 
estão sendo mais estocados por 
36% dos entrevistados. Fonte 
e mais informações: (www.
demanda.com.br).

Colapso na saúde, 
desemprego e recessão são 

três preocupações
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 03 de abril de 20206

Constantemente escuto pessoas do mercado de e-commerce com dificuldades em suas operações em coletar as experiências dos 
clientes, por meio das reviews. Muitos dos varejistas desconhecem quais são os motivos e muitas vezes são enviesados pelos sites de 
reclamações com a opinião de que o consumidor final deixa seu comentário apenas para falar da má experiência de compra ou marca. 

FREEPIK

Fernando Shine (*) 

E é ai que mora o perigo! As vendas pela internet e o surgimen-
to de soluções voltadas para análise e predição das vendas 
online permitiram que os lojistas apurassem as vendas e 

tivessem maior controle sobre as informações das empresas. O 
“achismo” perdeu espaço e as opiniões acabaram ficando para 
segundo plano nas decisões de negócios. 

Para quem deseja promover essa experiência e o engajamento 
com os consumidores, algumas etapas são necessárias. Veja onde 
os comentários dos clientes podem colaborar nas vendas do seu 
e-commerce. 

Sem pedido é como querer andar de carro sem com-
bustível - Certamente alguns custos são imprescindíveis e 
inevitáveis para iniciar as vendas online, como: plataforma 
de e-commerce, ERP (software integrado de gestão empre-
sarial), layout do site, gateway de pagamento, estoque dos 
produtos, embalagem. Por outro lado, outra parte do seu 
investimento será destinado para tracionar clientes e divulgar 
seus produtos, pois o consumidor final precisa conhecer a 
loja em meio a tantas outras na internet. 

Por esses motivos, no início da operação do seu e-commerce, 
esteja concentrado com esforços voltados para entender o seu 
funil de vendas para a geração de tráfego, conversão e vendas, 
Depois, pense em como obter reviews e engajar seus clientes. Não 
que esse último seja menos importante, mas sem o ‘combustível’: 
tráfego e venda, você não terá clientes avaliando. 

Mergulhando na importância das reviews - Antes de me 
aprofundar na importância das reviews, alguns dados são 
importantes e animadores para garantir que eles não apenas 
irão ajudar os consumidores a tomarem as melhores decisões 
de compra, como também contribuirão com insights e na 
forma de gerar receita, por meio da recorrência de compra 
dos seus clientes. No início da Yourviews era muito comum 
encontrar um espaço hostil de avaliações de produtos na 
grande maioria dos e-commerces. 

Por esse motivo, grande parte das lojas utilizavam a própria 
solução de review da plataforma para captar as avaliações dos 
clientes espontaneamente. Portanto, dependia proativamente dos 
consumidores acessarem a página do produto, o que representava 
em torno de 3% dos consumidores que compraram, e passaram 
a avaliar os produtos adquiridos de maneira despretensiosa. 

Normalmente, também é comum encontrar no espaço reservado 
para os comentários em um site de e-commerce alguns desses 
componentes: classificação média por 5 estrelas, campo texto 

“achiSMo” pErdEu ESpaço
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Outro fator importante para aumentar o número de avaliações 
é apresentar uma interface amigável quando existir mais de um 
produto para avaliar. A chave para aumentar as avaliações é 
simplificar a saída dos clientes quando as compras apresentam 
vários itens. Por isso, consolidando em um único e-mail e, após 
o término da primeira avaliação, é importante exibir a vitrine dos 
outros produtos para serem avaliados. 

por que você precisa de mais análise de produto - Nesses 
cinco anos de experiência na captação das avaliações e análises 
dos dados nos dão acesso a uma infinidade de informações 
que viabilizam não apenas 
na quantidade de dados 
coletados, mas no enten-
dimento das informações 
dos produtos até o nível 
de análise de sentimento 
por usuário. 

Conforme dados da Nielsen, 
37% dos consumidores, antes 
de tomarem a decisão de com-
pra, leram reviews. Porém, a 
leitura das reviews não fica 
restrita aos consumidores, os 
principais buscadores também 
utilizam das reviews para inde-
xar as informações dos produ-
tos, tornando as palavras chaves 
visíveis na pesquisa de busca. 

Quanto as reviews influen-
ciam na escolha do 
consumidor - Já são mais 
de 58,5 milhões de pessoas 
que fizeram sua primeira 
compra no e-commerce 
em 2019, o que evidencia 
a magnitude deste mer-
cado e a necessidade das 
empresas acompanharem 
este crescimento conforme 
a expectativa dos consumi-
dores, e provendo informa-
ções suficientes para que 
eles tenham uma excelente 
experiência. 

Além disso, os números da 
Nielsen fortalecem a impor-
tância dos comentários: 92% 
acreditam na opinião de pessoas 
conhecidas e 70% acreditam na opinião de pessoas desconheci-
das. As reviews colaboram nesta decisão de compra dos consu-
midores, reduz a barreira de incerteza do cliente, oferecendo as 
informações necessárias para o consumidor tomar as melhores 
decisões em cima dos prós e contras do produto. 

Estudos comprovam que 82% dos consumidores procuram nas 
avaliações os pontos negativos ao comprar um produto. Parece 
estranho, mas as pessoas dizem que o feedback negativo equilibra 
suas pesquisas de compras e encaram a perspectiva negativa 
como um fator importante na negociação de compra. 

E, caso você lojista, identifique um número alto de reclamações, 
é importante ter uma tratativa junto aos fabricantes e posicionar 
o cliente, pensando como exercer a melhor experiência e buscar 
fidelizar em cima de suas ações. Também é importante no papel 
do gerente de e-commerce, responder às críticas, alertando os 
clientes que os comentários deles serão valorizados, demons-
trando importância em seus feedbacks. 

conteúdo e recursos gerados pelos usuários - Hoje não 
é novidade a praticidade de qualquer um sacar uma foto e 
compartilhar suas experiências no dia a dia nas principais 
redes sociais. Diante disso, a experiência de compra não 
seria diferente, e algo matador para as áreas de marketing 
trabalharem com estas informações. 

Por isso, o seu provedor de reviews precisa coletar as fotos 
dos clientes, tanto para endossar por meio de imagem sua ex-
periência de uso, como para tornar algo mais tangível para o 
consumidor final. 

(*) - É CX Evangelist - E-commerce na Hi Platform, a maior plataforma digital de 
atendimento ao consumidor (www.hiplatform.com).

e se recomendaria o produto que comprou para outro cliente. 
O que, ao longo desses anos, deixou de ficar restrito somente 
nessas características citadas. 

Os conteúdos visuais foram adicionados e informações de usu-
ários, prós e contras dos produtos e tamanho, foram incluídas 
nas reviews. Por isso, a necessidade de uma plataforma especia-
lizada em reviews para personalizar e customizar os formulários, 
conforme a necessidade do negócio ou de cada departamento. 

Estimule e incentive os usuários a avaliarem - Não é se-
gredo que o e-mail é um dos meios de contato com o cliente 
mais utilizado, onde 92% das pessoas entrevistadas utilizam 
desse o canal como ponto de contato com o consumidor. 
Por outro lado, os e-mails transacionais têm como objetivo 
automatizar e assegurar aos clientes que o processo foi ini-
ciado ou concluído. 

A junção desses dois cenários e a mudança de comportamento 
dos consumidores nesses últimos anos fizeram com que grande 
parte dos consumidores aderisse ao hábito de avaliar e dividir 
sua experiência. Independente se o cliente acessa via desktop ou 
celular, a solução precisa prover um formulário adequado para 
que o cliente possa ter comodidade na hora de avaliar. 

A conversão das avaliações varia de acordo com a expressividade 
da marca, por exemplo. Marcas que encontramos nos principais 
shoppings do país, ou com mais poder de exposição nas mídias, 
tende a ter uma conversão maior no número de avaliações do que 
as demais marcas. Já o departamento do e-commerce também 
influencia na conversão das avaliações, conforme os números e 
exemplos a seguir: 

“os conteúdos 
visuais foram 
adicionados e 

informações 
de usuários, 

prós e contras 
dos produtos e 

tamanho, foram 
incluídas nas 

reviews. por isso, 
a necessidade de 
uma plataforma 

especializada 
em reviews para 

personalizar e 
customizar os 

formulários, 
conforme a 

necessidade 
do negócio 
ou de cada 

departamento.

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k




