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Um sistema de Inteligência Artificial pode conter um ou mais 
componentes de Aprendizado de Máquina (Machine Learning) 
capazes de aprender relações entre dados de exemplo, ou dados 
de entrada, e dados de saída, ou objetivo desejado. Por exemplo, 
um sistema de aprendizado de máquina para reconhecimento de 
imagens é capaz de identificar imagens de humanos e diferenciá-
-las de outros animais se esse sistema for adequadamente treinado 
para isso.   

Ética em Inteligência Artificial e a COVID-19

O avanço global do Coronavírus tem provocado uma ruptura no modo 
de produzir tradicional do mundo corporativo. Se no início dos anos 
2000 as companhias estavam preocupadas com o avanço da internet, 
é possível dizer com segurança que, em 2020, o trabalho remoto tem 
sido uma questão de proporções semelhantes – capaz de causar dor de 
cabeça até mesmo em líderes de companhias consolidadas. Fato é que, 
da manufatura ao setor de saúde, todos os setores estão reavaliando os 
modos de produção e atendimento ao cliente. Para sobreviver em meio à 
crise, é necessário pensar de forma criativa e agir de modo eficaz a fim de 
garantir o relacionamento com clientes e a saúde de colaboradores.   

Digitalização nos negócios

As grandes crises, especialmente de impacto global, tem o poder 
de gerar transformações sociais profundas em uma velocidade muito 
grande. Temos visto uma rápida "digitalização" do mundo e todos os 
pontos de resistência ao impacto do uso da tecnologia estão sendo 
arrefecidos pelas necessidades de hoje. Trabalhar, estudar, socializar e 
entreter; tudo mudou. A crise do Coronavírus está acelerando a adoção 
de uma infinidade de tecnologias e ferramentas.   

Inovação e tecnologia pós-pandemia

iStock

Negócios em Pauta

Compre do Pequeno
O Sebrae, em parceria com o movimento #StartupsVs-

Covid19, disponibiliza a partir de terça-feira (5), uma 
vitrine digital com soluções e negócios inovadores para 
ajudar os pequenos negócios mais afetados pela crise 
provocada pelo Coronavírus. Cerca de 220 startups, 
que já participam do movimento, foram selecionadas 
para ganhar o selo da campanha “Compre do Pequeno”. 
A proposta é mapear negócios inovadores com capaci-
dade de oferecer soluções prontas para que as micro 
e pequenas empresas enfrentem os desafios impostos 
pela pandemia.    Leia a coluna completa na página 3
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CRIME CIbERNétICO Está 
em COnstAnte eVOluçãO

A pandemia do novo 
Coronavírus afetou 
diretamente o nosso 
comportamento. Para seguir 
as instruções da Organização 
Mundial da saúde, as 
pessoas, por exemplo, 
mudaram a maneira de 
consumir e ampliaram suas 
compras pela internet, com o 
objetivo de manter suas vidas 
intactas diante de tantas 
incertezas sobre a crise na 
saúde mundial.

O novo comportamento da socie-
dade é visto no levantamento da 

NZN Intelligence, plataforma de pes-
quisa de mercado de uma empresa de 
mídia digital, que 69% dos brasileiros 
entrevistados acreditam que a chega-
da do vírus mudará seus hábitos em 
relação à rotina de trabalho e estudo. 
No entanto, vale reforçar que, infeliz-
mente, essas mudanças não ocorreram 
devido às inovações tecnológicas, mas 
por fatores de proteção dos indivíduos 
contra o vírus.

Com a pandemia, o e-commerce 
tornou-se um setor vital para a compra 
de produtos para necessidades bási-
cas. De acordo com o Statista, portal 
alemão de estatísticas, a Itália, um dos 
epicentros da pandemia, teve, entre 
fevereiro e março, um aumento de 90% 
das vendas online, comparado ao mes-
mo período de 2019. Já no mercado 
online brasileiro ocorreu um aumento 
médio de 30%, em março de 2020, 
sendo que algumas lojas obtiveram um 
crescimento de até 180% em vendas 
de produtos de saúde e alimentação.

A crise da pandemia gerou pers-
pectivas para um crescimento mais 
expressivo do e-commerce, já que as 
pessoas precisam ficar em casa para 
se protegerem do novo Coronavírus. O 
momento também proporcionou uma 
mudança dos tradicionais consumido-
res de lojas físicas, que reduziram seus 
medos e deram uma chance para a 
utilização do comércio digital.

Diante dessa mudança abrupta 
na relação do consumidor com as 
lojas, será que as empresas estavam 

tecnologia e criatividade: empresas precisam 
se reinventar em momentos de crise
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ou estão preparadas 
para a adaptação de 
suas operações co-
merciais, principal-
mente se avaliarmos 
as micro, pequenas 
e médias empresas?

O setor supermer-
cadista, tinha baixa 
participação no mer-
cado eletrônico antes 
da pandemia (4%). 
Algumas grandes re-
des mostraram fra-
gilidade na absorção 
do alto impacto de 
demanda pela Inter-
net. Houve casos como a interrupção 
dos serviços de delivery em um 
determinado período ou a ampliação 
no prazo da entrega dos produtos. A 
mudança para o mercado digital trouxe 
um impacto negativo inicial, revelando 
certa fragilidade em todo o processo 
e plataformas de serviço utilizadas no 
e-commerce.

Em contrapartida, porém, empresas 
de menor porte têm demonstrado boas 
respostas na adaptação à maneira de 
vender. Ao invés de simplesmente 
fechar suas portas e aguardar o fim 
da pandemia, muitas lojas, princi-
palmente as de bairro, têm usado da 
criatividade e ferramentas tecnológi-
cas simples para manterem-se ativas 
nos negócios.

Para o processo de mudança 

que os pedidos poderiam ser feitos 
pelo aplicativo, com o envio da lista 
de produtos pela mesma ferramenta. 

Ao receber a solicitação, o funcioná-
rio da loja coloca o produto no carrinho 
do cliente e informa se está pronto para 
a retirada ou em falta no estoque. No 
final do processo, a loja envia o horário 
disponível para a retirada da compra 
pelo mesmo app de comunicação 
digital. Com uma estratégia simples 
e sem custos de implementação no 
supermercado de bairro paulista, a 
criação de um "pick-up store" facilitou 
que o cliente se desloque até a loja e o 
pedido seja entregue, com pagamento 
via cartão no POS remoto do funcio-
nário encarregado. 

Tudo feito sem que o cliente precise 
sair do carro. A implementação desse 
processo de compras no estabeleci-
mento local, além de conseguir atender 
com rapidez, ampliou a fidelidade de 
seus clientes, proporcionada pela nova 
necessidade de interação.

Para quem nunca utilizou o co-
mércio eletrônico, uma dica é que as 
lojas podem utilizar as empresas de 
marketplace como um canal confiável 
de vendas. Junto a isso, e sem custo 
algum, as redes sociais são ótimas fer-
ramentas de interação de contato com 
os clientes e divulgação de promoções.

Em tempos de crise, é preciso 
improvisar e identificar quais são as 
demandas essenciais a serem tratadas 
com as ferramentas disponíveis para 
atender os clientes. A tecnologia 
existe e é fundamental para manter 
as atividades do mercadinho, peixaria, 
padaria, farmácias e tantos outros 
estabelecimentos. 

O que fica de lição e aprendizado 
para todos nós é que, com tudo isso 
que está ocorrendo, podemos alinhar 
o uso tecnológico à criatividade que os 
empreendedores brasileiros possuem 
em seu DNA, especialmente nos mo-
mentos de tempestade.

Fonte: Gastão Mattos atua na 
liderança brasileira da IDid - 

plataforma que possibilita compras 
com Cartão Não Presente nas 
modalidades débito e crédito) 

das micro, pequenas 
e médias empresas 
para o e-commerce, 
o uso de ferramentas 
básicas, que não são 
integradas com alta 
tecnologia e exigem 
investimentos altos 
para sua implementa-
ção, tem sido a princi-
pal atitude.

Como exemplos 
estratégicos de adap-
tação e seguindo a 
teoria do movimento 
cultural Do It Yourself 
(Faça você mesmo), 

algumas lojas de bairro se uniram e 
criaram suas redes de comunicação 
para atender aos clientes por meio 
das redes sociais. Com a criação de 
um grupo no WhatsApp, por exemplo, 
mercados, farmácias, padarias e até 
empresas de entrega locais utilizam 
essa ferramenta para se integrarem e 
realizarem o atendimento, passarem as 
informações e concluírem as entregas. 

Tudo como se fosse uma grande 
empresa de diversos segmentos de 
atuação, e que trabalham para que o 
cliente compre suas encomendas sem 
sair de casa. Um supermercado de bair-
ro, situado na Zona Oeste de São Paulo, 
é uma prova positiva de adaptação à 
nova demanda de consumo. O dono 
utilizou o cadastro de seus clientes 
frequentes e avisou via WhatsApp 

COnstruInDO 
umA plAtAfOrmA 
segurA que AjuDA 
A COMbAtER O 
CRIME CIbERNétICO

    Leia na página 6

Com a criação 
de um grupo 
no WhatsApp, 
por exemplo, 
mercados, 
farmácias, 
padarias e até 
empresas de 
entrega locais 
utilizam essa 
ferramenta para 
se integrar

News@tI

semana Empreendedora da FAAP

@Empreendedores que buscam alternativas para atua-
lização nesse período de confinamento não podem 

perder o workshop online e gratuito que o FAAP Business 
HUB prepara para a semana de 4 a 8 de maio. De segunda 
a sexta-feira, das 18h às 19h30, especialistas de diferentes 
áreas dividem suas experiências com Alessandra Andrade 
e Leandro Queiroz, respectivamente gestora e head de 
Empreendedorismo e Inovação do FAAP Business Hub. 
Para assistir aos workshops, é necessário fazer a inscrição. 
O interessado receberá por e-mail a confirmação com o 
link de participação. Inscrições: https://central.faap.br/em-
preendedorismo/eventos-descricao-novo.asp?cod=203. 

  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/FAAP

A volta das perfumarias 
A prefeitura de São Paulo atendeu 

ao pedido do Sindilojas-SP, para 
que as empresas do segmento de 
perfumaria possam abrir seus es-
tabelecimentos imediatamente. A 
entidade representa 7 mil estabele-
cimentos na Capital. As autoridades 
entenderam que esse segmento que 
comercializa produtos como másca-
ras, luvas, álcool em gel, nebulizador, 
inalador, xampu, sabonetes, gaze, 
algodão, fraldas geriátricas, entre 
outros, são considerados essenciais.
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Coluna do Heródoto

Ele assume o 
ministério da Justiça 
em momento de crise. 
O novo governo não se 
aguenta em si mesmo 
e precisa de alguém 
com personalidade 
forte e que inspire o 
cumprimento da lei. 

Há um tiroteio político 
no Brasil e ninguém 
sabe exatamente 

para onde ir, ou onde vai 
terminar. A oposição não se 
conforma em ter sido alija-
da do poder de forma tão 
abrupta e alega que há uma 
inconstitucionalidade no 
processo. O novo ministro 
exige do governo que assine 
um documento que lhe dá 
uma verdadeira carta bran-
ca para agir no pandemônio 
que assola o pais. 

Para isso se esforça para 
organizar o sistema de segu-
rança pública e intervenção 
nas regiões que necessitam 
o apoio do governo central. 

Contudo há forte oposição 
das elites políticas locais 
que querem mais ajuda do 
governo para consolidar seu 
domínio. Afinal ninguém 
quer abrir mão do poder 
nem que seja necessário 
compor uma aliança para 
enfrentar o governo central. 

Dar um passo atrás é permi-
tir que o adversário avance, 
uma vez que em política não 
há espaço livre. Qualquer 
espaço é sempre ocupado.

Para manter a ordem é 
necessária a formação de 
uma força nacional capaz 
de intervir nas regiões onde 
a polícia local não consegue 
manter a ordem. O ministro 
é responsável pela criação 
da Guarda Nacional e por 
sua imediata atuação. 

O Rio de Janeiro é a prin-
cipal preocupação do novo 
governo. Não há segurança 
nas ruas e ninguém conse-
gue assegurar que quem sai 
de casa para trabalhar pela 
manhã, vai voltar no final da 
tarde. Por isso o ministro da 
justiça organiza uma ação 
que visa identificar os líde-
res dos assaltos e revoltas 
e não se intimida quando 
encontra líderes políticos 
da oposição envolvidos com 

ele. O perfil de um homem 
severo, que ri muito pouco 
e parece sempre estar preo-
cupado com algum assunto. 

É a própria imagem de 
austeridade do governo. 
Isto infunde confiança na 
população que sabia  que 
ninguém ficaria fora do al-
cance da lei e se houvesse 
resistência com a guarda 
comandada pessoalmente 
pelo ministro da justiça. A 
guarda intervém em várias 
regiões do Brasil em  busca 
de consolidar o novo gover-
no. Contra isso nem as elites 
regionais podem ser contra.

Diante do bombardeio 
que sofre de alas políticas 
radicais o ministro da jus-
tiça redige uma carta de 
renúncia. O gesto causa 
um grande impacto no meio 
político e pela primeira vez 
a população sai às ruas para 
protestar. Sua passagem 
pelo governo dura um pouco 
mais de um ano. Ele acusa 
o governo de não cumprir 
o que tinha prometido. O 
temor geral é que o combate 
à corrupção e os desmandos 
dos poderosos voltem atrás  
como nos velhos tempos. 

Ele defende a substituição 
do trabalho escravo pelo as-
salariado o que aguça ainda 
mais a ira dos latifundiários. 
Mudança no ensino fun-
damental e reorganização 
da alfândega, sem a qual o  
governo não consegue reu-
nir dinheiro para se bancar. 
Diogo Antonio Feijó é um 
homem tarimbado e sabe 
que o governo da regência 
trina permanente não vai 
se consolidar. É uma meia 
sola entre a abdicação do 
imperador e a minoridade 
do seu sucessor. 

Um longo período previsto 
de pelo menos dez anos, uma 
vez que o herdeiro do trono 
era apenas uma criança. O 
sistema imperial corre risco, 
haja vista que há movimentos 
republicanos em gestação em 
várias regiões e eles querem o 
federalismo, ou seja a repar-
tição do poder central entre 
as províncias. Se vai voltar ao 
poder executivo ninguém é 
capaz de avaliar.

(*) - É editor chefe e âncora  do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Ministro da Justiça 
renuncia

Pequenas empresas e o impacto 
da Transformação Digital

Renato Halt(*)

Não há como negar: a Transfor-
mação Digital é uma realidade 
ampla e sentida no cotidiano 

empresarial brasileiro. Claro, a mu-
dança, para ser completa, ainda ca-
rece de um olhar atento por parte de 
lideranças e gestores. Naturalmente, 
denota-se a necessidade de desmisti-
ficar pensamentos antiquados quanto 
à real presença da tecnologia e como 
ela pode auxiliar profissionais e poten-
cializar a produtividade. O caminho 
ainda é longo, mas a expectativa para 
que uma mentalidade inovadora seja 
disseminada é cada vez maior.

E como os negócios de porte menor 
se encaixam nesse contexto? É comum 
achar que devido ao custo exigido ou à 
complexidade da implementação, fica 
difícil o uso de tecnologia para pequenas 
empresas. Na verdade, ferramentas 
automatizadas estão em constante 
evolução, dessa forma, possibilitam a 
personalização, adequando-se ao ta-
manho de qualquer companhia. Com 
o planejamento estratégico correto 
e a liderança necessária para que a 
comunicação interna acompanhe esse 
fenômeno, é possível se aproveitar dos 
benefícios da Transformação Digital.

Para ilustrar o quadro, preparei um 
artigo completo sobre a importância da 
tecnologia para pequenas empresas. 
Acompanhe!

Consolidação do ERP abre caminho 
para novas oportunidades

O uso de planilhas e métodos manuais 
para movimentar as operações de uma 
empresa pode ter sido uma prática 
eficiente nos últimos anos, mas com a 
acessibilidade de softwares e sistemas 
de gestão empresarial, essa perspectiva 
mudou drasticamente. Otimizar pro-
cessos e simplificar atividades através 
da máquina não significa substituir 
profissionais, mas redirecioná-los para 
tarefas mais estratégicas e complexas.

Em uma pesquisa publicada pelo 
Capterra, mapeando o ano de 2019, 
indicou-se que cerca de 44% das em-
presas de pequeno e médio porte do 
país possuem algum tipo de ERP. O 
nível crescente de adoção de soluções 
tecnológicas entre as PMEs (Pequenas 
e médias empresas) serve como refe-
rencial para que esse setor do país seja 

encarado como um ponto de avanço 
estrutural e operacional de extrema 
relevância.

Transforme dados em aditivos 
valiosos

Antes de se estabelecer 
metas, há de se compre-
ender a profundidade que 
uma mudança no meio 
de trabalho irá exigir. A 
tecnologia para pequenas 
empresas não só está em 
constante crescimento, 
como representa uma 
vertente democrática para 
que os negócios de menor 
alcance possam desen-
volver-se entre si, enri-
quecendo um campo que 
emprega e movimenta a 
economia brasileira. Outro 
componente decisivo para 
o funcionamento dessa 
equação são os dados.

Informações são arma-
zenadas e manipuladas 
diariamente, por empre-
sas, corporações, com-
panhias e instituições. 
O grande desafio é a forma como os 
executivos lidam com esses dados, 
preservando a integridade e a segu-
rança dos processos. Plataformas de 
automação auxiliam justamente nesse 
aspecto, minimizando a possibilidade 
falhas críticas ocorrerem.

Com o fluxo de informações esta-
belecido e respaldado pela máquina, 
o conteúdo servirá de matéria-prima 

para análises preditivas, o que nos leva 
ao próximo e último tópico.

Decisões corretas, resultados 
melhores

Para empresas menores, o peso de uma 
decisão mal fundamen-
tada pode ser ainda mais 
impactante. Claro, não 
devemos desconsiderar a 
importância de se nutrir 
uma bagagem profissional 
de experiência e intuição 
com o segmento que se 
está inserido, mas esses 
fatores não são suficientes 
para garantir o sucesso de 
uma ação tomada.

Em tempos onde o es-
paço para erros críticos é 
enxuto, e a instabilidade 
econômica permeia o 
cenário global, ter como 
aliada a assertividade de 
dados analisados previa-
mente, cuja confiabilidade 
serve até de projeção para 
os meses a seguir, é uma 
medida praticamente in-
dispensável. No fim das 
contas, o profissional con-

tinua sendo o maior detentor do poder 
de decisão, tendo a seu favor a presença 
tecnológica e suas contribuições.

Como você enxerga o papel das pe-
quenas empresas e a Transformação 
Digital? Participe do debate e faça 
essa reflexão!

(*) É Co-Founder da b2finance e Head of SAP 
Business One (http://b2finance.com).
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“O nível 
crescente 
de adoção 
de soluções 
tecnológicas 
entre as PMEs 
(Pequenas 
e médias 
empresas) serve 
como referencial 
para que esse 
setor do país seja 
encarado como 
um ponto de 
avanço estrutural 
e operacional 
de extrema 
relevância.”

Freepik

Ao contrário do que alguns pensam, os efeitos práticos da era tecnológica também são sentidos e 
aplicados por organizações menores

News@TI
Aulas virtuais para cuidados com o corpo 
e a mente

@Buscando formas de amenizar os desafios do isolamento social 
e migração das aulas presenciais para o ambiente virtual, a 

equipe de Empoderamento do Estudante da Ânima Educação está 
desenvolvendo uma série de atividades no ambiente digital para 
promover e cuidar da saúde mental dos estudantes e dos colabo-
radores de todas as Instituições de Ensino Superior da companhia, 
entre elas: Una (MG e GO), Universidade São Judas (SP), UniBH 
(MG), UniSociesc (SC e PR), AGES (BA e SE) e UNICURITIBA 
(PR). Confira a programação completa: https://bit.ly/calendario-
-saude-mental .

Expansão da rede Netskope NewEdge

@A Netskope, fabricante líder de soluções de segurança na nuvem, 
anuncia a expansão da rede Netskope NewEdge para novos data 

centers em Buenos Aires, Argentina; São Paulo, Brasil; Santiago, Chile; 
e Bogotá, Colômbia. Atendendo a milhões de usuários corporativos em 
todo o mundo, a Netskope NewEdge é uma rede de nuvem privada, 
reservada exclusivamente para os clientes da Netskope (https://www.
netskope.com/platform/newedge).

Quicko App lança central com informações 
sobre o transporte

@O Quicko App, aplica-
tivo da startup de Mo-

bilidade Urbana da Quicko, 
lança uma nova funcionali-
dade: uma central de noti-
ficações com as principais 
notícias em tempo real sobre 
o sistema de transporte 
público em São Paulo. Pela 
nova ferramenta, os usuários 
poderão saber se há mudanças ou intervenções nas linhas de ônibus, 
metrô ou trem. No app será possível visualizar todas as informações 

postadas em perfis oficiais das operadoras do transporte público no 
Twitter, como SPTrans, Metrô, CPTM e EMTU. A nova ferramenta 
pode ser acessada diretamente no Quicko APP, no menu do lado 
esquerdo (http://www.quicko.com.br). 

Deep Tech Network

@Foi criado o movimento Deep Tech Network com o objetivo de 
ajudar organizações a encontrarem soluções profundas para 

problemas complexos, ampliando o olhar para a evolução da tecno-
logia com maior consciência sobre o seu impacto na sociedade e no 
planeta. No formato de uma plataforma multimeios, o movimento é 
conduzido por Maria Moraes Robinson e Igor Couto, co-fundador e CEO 
da 1STi. O Deep Tech Podcast promove diálogos sobre o panorama 
global, apresenta dados, análises e propõe reflexões que podem ajudar 
líderes, gestores e as pessoas em geral a encontrarem oportunidades, 
a melhor lidarem com os novos desafios e a desenvolver estratégias 
efetivas para suas vidas e organizações (www.deeptech.network).

Ransomware Android "Black Rose Lucy"

@Os pesquisadores 
daCheck Point® 

Software Technolo-
gies Ltd. (NASDAQ: 
CHKP), fornecedora 
global líder em solu-
ções de cibersegu-
rança, descobriram 
uma nova variante de 
malware para Android 
chamada “Black Rose Lucy”, que foi vista pela primeira vez em 
setembro de 2018. No total, os pesquisadores da empresa detec-
taram 80 amostras da nova variante “Black Rose Lucy” escondi-
das em aplicativos de reprodução de vídeo que, aparentemente, 
pareciam inofensivos, aproveitando o serviço de acessibilidade do 
Android para instalar sua carga de dados sem qualquer interação 
do usuário e criar um mecanismo interessante de autoproteção 
(www.checkpoint.com/pt/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Inscrições para programa de 
aceleração de empreendedores B2B

O Scale-up Endeavor B2B, 
nesta edição, com patrocínio 
gold do GPA e Eurofarma, 
está com inscrições prorro-
gadas para todo o Brasil até 
7 de maio. A iniciativa busca 
formar a próxima rede de 
negócios de alto impacto B2B 
enterprise: empresas com so-
luções escaláveis e eficientes 
para grandes corporações em 
diversos setores no Brasil.

A seleção busca 15 scale-
-ups que estão revolucionan-
do seus setores por meio de 
soluções (serviços ou produ-
tos) com base tecnológica: HR 
techs, Supply chain, Indústria 
4.0, Cyber security, MarTechs 
& SalesTech, Automação de 
gestão e processos, Retail 
techs, Legal techs, Financial 
Services e Sustentabilidade.

As inscrições foram prorro-
gadas e estão abertas no site 
do programa até o dia 07 de 

maio: https://endeavor.org.br/
scaleup/b2b

Como funciona o programa?
Durante cinco meses de apoio, 

de maio a outubro deste ano, os 
empreendedores selecionados 
terão a oportunidade de fazer 
conexões com mentores, exe-
cutivos e empreendedores que 
lideram as maiores empresas 
B2B Enterprise do Brasil em 
mentorias individuais e coleti-
vas com a rede da Endeavor. A 
primeira etapa do programa é 
focada no diagnóstico do prin-
cipal desafio de crescimento 
da empresa, que vai desde 
vendas e finanças a cultura e 
gestão de pessoas. Em seguida, 
o empreendedor passa por um 
acompanhamento individual de 
mentorias e por encontros co-
letivos - que, durante o período 
da pandemia daCOVID-19 serão 
online -  de troca peer-to-peer 
entre os selecionados.



www.netjen.com.br
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D - Programa de Aceleração 
A Eurofarma, farmacêutica multinacional brasileira, anuncia a aber-
tura das inscrições do Scale-up Endeavor B2B. Nesta terceira edição, 
voltada a empreendedores que ofereçam soluções enterprise, busca-se 
formar uma rede de negócios de alto impacto, com soluções escaláveis 
e eficientes para diversos setores. A seleção busca de 10 a 15 scale-ups, 
que tenham soluções (serviços ou produtos) com base tecnológica, dos 
seguintes setores: HR Techs, Supply Chain, Indústria 4.0, Cyber Security, 
MarTechs & SalesTech, Automação de Gestão e Processos, Retail Techs, 
Legal Techs, Financial Services e Sustentabilidade. As inscrições já estão 
abertas no site do programa até o dia 7 de maio: (https://endeavor.org.
br/scaleup/b2b). 

E - Sistema Financeiro
O Instituto ProPague, uma iniciativa da companhia de tecnologia em 
serviços financeiros Stone Co., lança o Prêmio ProPague, que tem como 
objetivo reconhecer os melhores trabalhos acadêmicos sobre o Sistema 
Financeiro Nacional. As inscrições podem ser feitas pelo formulário on-
line (http://bit.ly/premiopropague). Os trabalhos, que não precisam ser 
inéditos, podem ser escritos individual ou coletivamente. Cada um dos 
candidatos pode submeter até dois projetos. O resultado será divulgado 
até o dia 02 de agosto de 2020. Serão avaliados os melhores trabalhos 
sobre: competição no sistema bancário, oferta de serviços financeiros, 
tecnologia, interação do cidadão com o SFN, bancarização e análise de 
cases internacionais. 

F - Aprendizado na Pandemia 
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) fechou parceria 
com a Commonwealth of Learning (COL) para compartilhar conheci-
mentos e recursos que permitam manter o aprendizado em tempos de 
Coronavírus.  De acordo com o presidente da Univesp, professor Rodolfo 
Azevedo, no site da COL estão reunidos diversos recursos educacionais 
abertos que podem ajudar no aprendizado de estudantes de vários países. 
“Após a pandemia, o ensino híbrido poderá ter um destaque ainda maior 
nas instituições educacionais, que utilizam o método exclusivamente 
presencial”, ressalta. Mais informações: (www.col.org/resources/keep-
ing-doors-learning-open-covid-19).   

A - Ecossistema de Doações
O #BoraDoar é uma plataforma que funciona como um marketplace 
de iniciativas sociais e de saúde, que visa diminuir os impactos da 
Covid-19. Para a construção da rede, foi necessário um ecossistema de 
empresas que se comprometeram a criar o #BoraDoar. Trata-se de uma 
iniciativa da Loja Integrada - VTEX - plataforma para criação de lojas 
virtuais gratuitas mais popular do Brasil, com 1 milhão de lojas criadas. 
A plataforma é uma realização das empresas VTEX, Indeva, dLieve, 
Doare, Mobilize, MBLZ Global e Grupo ITZ; e está sendo apoiada pela 
PayU, Multifaces, Giuliana Flores, Livr(a) e Stone. Para contribuir basta 
entrar no site (www.boradoar.com.br), selecionar um projeto de combate 
ao Coronavírus e realizar a doação.  

B - Frutas e Verduras
Com o objetivo de atender quem tem interesse em comprar sementes 
de frutas e hortaliças de forma mais fácil e ágil usando a internet, a 
Seminis - braço de Hortaliças, frutas e legumes da Bayer - criou um 
e-commerce da marca. A loja online comercializa mais de 35 variedades, 
entre elas, abobrinha, alface, brócolis, melancia, melão, pepino, entre 
outras. Funciona em formato de marketplace e conta com o apoio de 15 
canais parceiros de todos os Estados do país e atende todas as regiões 
do Brasil. Acesse o site da Seminis em: (http://loja.seminis.com.br/). 
Também pode entrar em contato pelo tel. (17) 3041-2732 ou mensagem 
para (17) 99763-4760. 

C - Educação do Público
Para ajudar as ONGs a se comunicar de maneira mais assertiva com seu 
público durante a pandemia da Covid-19, a Socialbakers, plataforma 
líder global em soluções para otimização de performance corporativa 
na internet, dará acesso gratuito à sua plataforma durante cinco meses. 
A ideia é tornar mais ágil e fácil o processo de planejamento e criação 
do conteúdo das redes sociais dessas organizações, possibilitando a 
construção de uma comunicação direcionada e permitindo que os times 
de marketing e assessoria trabalhem de maneira assertiva, mesmo em 
home office. As ONGs podem contatar a Socialbakers diretamente 
pelo e-mail: (support_NGO@socialbakers.com) para começar a usar a 
plataforma gratuitamente.  

G - Sessões Remotas 
A TeamViewer anuncia gratuidade do aplicativo TeamViewer Pilot – solução 
rápida e fácil de usar para assistência remota, alimentada por Realidade 
Aumentada (RA) – para organizações de saúde em todo o mundo durante a 
pandemia do Coronavírus. Com o aplicativo, profissionais de saúde podem 
partilhar streaming de vídeos interativos e anotações de RA para resolver 
problemas e tomar decisões rapidamente, a qualquer hora e de qualquer 
lugar – mesmo que os integrantes da equipe estejam a quilômetros de 
distância uns dos outros. Sessões remotas podem ser facilmente gravadas 
e compartilhadas one-to-one ou em grupo. Mais informações em (https://
www.teamviewer.com/pt-br/content/pilot-free-for-medical/).

H - Dividindo Experiências
Empreendedores que buscam alternativas para atualização nesse período 
de confinamento não podem perder o workshop online e gratuito que 
o FAAP Business HUB prepara para a semana de 4 a 8 de maio. De se-
gunda a sexta-feira, das 18h às 19h30, especialistas de diferentes áreas 
dividem suas experiências. Uma oportunidade única de desenvolvi-
mento pessoal, profissional e até do próprio negócio. Serão cinco dias 
de conteúdo, que vão abordar desde novos comportamentos para um 
mundo pós-pandemia, passando por intraempreendedorismo e também 
finanças, de uma forma descomplicada. Mais informações e inscrições 
pelo e-mail (empreendedorismo@faap.br).

I - Exercícios Fáceis
Presente em cerca de 20 Estados como a rede de academias low cost high 
value que mais cresce no Brasil, a Selfit acaba de lançar um novo site (www.
selfitacademias.com.br) totalmente interativo e responsivo, para auxiliar seus 
alunos e toda a população durante o período de isolamento social imposto 
pela pandemia. Para evitar aglomerações e ajudar a reduzir a velocidade de 
propagação do vírus, a marca fechou todas as suas unidades. No entanto, 
segue ativa virtualmente com a campanha “Em Casa do Seu Jeito”, ofere-
cendo diariamente Lives e aulas em seus canais na Internet (redes sociais, 
apps e site), com dicas de exercícios fáceis a serem realizados em casa, sem 
a necessidade de contato físico ou uso de equipamentos. 

J - Mentoria Gratuita 
Maior consultoria de gestão brasileira, a Falconi lançou o Programa Falconi 
Juntos, iniciativa pro-bono em parceria com a Moxtra e a Ambev que 
busca ajudar micro e pequenas empresas a mitigarem os impactos da crise 
e se preparar para a retomada dos negócios. São oferecidas capacitação 
e mentoria aos pequenos empresários, auxiliando-os na identificação de 
problemas e suas causas, na sugestão de medidas para solucioná-los e 
no desenvolvimento da gestão do projeto durante as quatro semanas de 
mentoria. Serão disponibilizadas 50 vagas para inscrições no primeiro 
ciclo. Mais informaçõs: (www.falconi.com/quem-somos/falconi-juntos).

Seguros podem garantir 
apoio financeiro às empresas 

em momentos delicados

Enfrentar uma crise 
não é algo desejado por 
qualquer presidente ou 
gestor de empresa

De toda maneira, é 
preciso que esses 
executivos estejam 

preparados para o enfren-
tamento de problemas dos 
mais variados tipos, sejam 
eles em decorrência de situ-
ações internas ou externas. 
Traçar cenários e pensar 
em formas de proteger a 
companhia e seus ativos 
são ações estratégicas e 
indispensáveis. Durante o 
planejamento, os Seguros 
devem, então, ganhar desta-
que. Há uma série de opções 
disponíveis no mercado 
atualmente. 

Isso significa que, com a 
consultoria certa, é possível 
e totalmente viável para as 
empresas, criar escudos 
eficientes pensando em 
todos os principais pilares 
das companhias e, conse-
quentemente, preservar o 
negócio financeiramente. 
Quando pensamos em for-
mas de proteger uma em-
presa, são duas as opções 
que vem à mente em um 
primeiro momento. 

Um é o Seguro Empre-
sarial clássico, que cobre 
agravos à estrutura física 
da empresa, como incêndio, 
danos elétricos, despesas 
fixas, assistência e reparos à 
rede elétrica e de telefonia, 
conserto de ar condicionado 
e, em casos mais específi-
cos, até a deterioração ou 
contaminação de vacinas 
em ambientes frigorificados 
ou danos a equipamentos e 
utensílios de cozinha.

Outra alternativa lem-
brada é o Seguro de Vida 
Empresarial. Proteger as 
pessoas deveria ser uma das 
principais preocupações 
para qualquer empresa, 
seja qual for o momento 
ou mercado. Se pensarmos 
nas circunstâncias atuais, o 
benefício seria ainda mais 
valorizado e apreciado pelos 
colaboradores. 

Um seguro desse tipo, 
proporciona proteção e 
cobertura a colaboradores e 
dirigentes de empresas em 
caso de morte natural ou 
acidental, além de invalidez 

permanente total ou parcial, 
por acidente ou doença. 
Também inclui cobertura 
aos filhos e cônjuges dos 
profissionais, proteção em 
caso de doenças congênitas 
dos filhos e até despesas 
com verbas rescisórias. 

Há, ainda, outras opções 
interessantes e comple-
mentares a essas, como 
seguro para proteção de 
eventos, seguro destinado à 
cobertura de prestamistas, 
seguro para profissionais de 
motofrete, entre outros. É 
válido notar que todos esses 
seguros são investimentos 
viáveis tanto para grandes 
corporações quanto para 
pequenas e médias em-
presas.

Destaco que a crise de 
saúde enfrentada mun-
dialmente, causada pela 
COVID-19, vem provocando 
uma importante reflexão 
nas pessoas. Finalmente, 
questões como adoecer e 
até a morte deixaram de ser 
um enorme tabu e passam a 
ser discutidos de forma mais 
aberta entre as famílias. O 
planejamento financeiro se 
tornou uma realidade mais 
forte, visto que muitos estão 
impedidos de trabalhar e, 
consequentemente, preci-
sam rever o orçamento. 

A paralisação obrigatória 
das atividades comerciais 
para que se cumpra o 
isolamento social também 
fez empresários e gestores 
pensarem em maneiras 
de resguardar melhor as 
companhias e prepará-las 
para enfrentar situações 
atípicas. Afinal, quem algum 
dia imaginou ser possível 
que o mundo todo parasse 
praticamente todas as suas 
atividades por causa de um 
vírus? Se isso aconteceu 
neste momento, certamente 
podemos e devemos proje-
tar cenários e permanecer 
preparados para eles. 

Os seguros, por sua vez, 
podem ser uma ferramenta 
importante para encarar 
essas novas possibilidades 
sem correr riscos desneces-
sários, não é mesmo?

 
(*) - É diretor comercial da American 

Life, seguradora brasileira 
reconhecida por oferecer seguros 
a nichos específicos com mais de 

25 anos de mercado 
(www.alseg.com.br).

Francisco de Assis Fernandes (*)

O PIB dos Estados Unidos despencou 4,8% 
no primeiro trimestre de 2020, uma baixa ainda 
pior do que os -4% previstos pelo mercado 
financeiro no início da pandemia da Covid-19. 
Entre os principais fatores desencadeados pela 
crise do Coronavírus estão o freio no consumo 
de serviços - que representa cerca de 75% do 
PIB - e também nos gastos do governo, que 
têm papel indutor importante para a economia. 

A diferença de 0,8% entre a projeção e o dado 
consolidado representa cerca de 170 bilhões de 
dólares, o equivalente ao PIB da Hungria. Esta 
é a pior recessão nos Estados Unidos desde 
1929, ano do crash da bolsa de valores de Nova 
York. Segundo Leonardo Trevisan, economista 
e professor de Relações Internacionais da 
ESPM SP, a queda brusca deverá prosseguir 
no segundo trimestre. “O número recorde de 
desempregados seguirá tendo impacto pesado 
no consumo no segundo trimestre. Portanto, 
o cenário não deve apresentar melhoras tão 
cedo”, afirma. 

A conjuntura econômica nos Estados Unidos 
se torna ainda mais incerta com as eleições 
presidenciais previstas para novembro deste 
ano. “As primeiras sondagens indicam que a 
pandemia teve o efeito de dar ligeira vanta-

O número recorde de desempregados 
seguirá tendo impacto pesado no consumo 

no segundo trimestre.
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Eles mostram que o 
movimento do comér-
cio cedeu 20,1% no 

primeiro mês das restrições 
(17 de março até o dia 15 de 
abril), na comparação com 
os 30 dias imediatamente 
anteriores (16 de fevereiro 
a 16 de março). 

O último levantamento 
mensal do indicador, que 
acompanha o desempenho 
das vendas no varejo em todo 
o Brasil, já havia apontado 
queda de 5,1% em março 
na variação contra o mês de 
fevereiro, feitos os ajustes 
sazonais. Os dados refletem 
os efeitos das medidas de 
isolamento social e restrições 
impostas ao comércio com 
a chegada da pandemia do 

Os dados refletem os efeitos das medidas de isolamento social e 
restrições impostas ao comércio.
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Desemprego sobe 
para 12,2% e atinge 
12,9 milhões de 
pessoas 

A taxa de desocupação 
subiu para 12,2% no primeiro 
trimestre, uma alta de 1,3 
ponto percentual (p.p) na 
comparação com o último 
trimestre de 2019, segundo 
a PNAD Contínua divulgada 
ontem (30) pelo IBGE. Trata-
se de 1,2 milhão de pessoas a 
mais na fila por um emprego. 
O Brasil soma 12,9 milhões de 
desempregados.

“O primeiro trimestre não 
costuma sustentar as contrata-
ções feitas no último trimestre 
do ano anterior. Essa alta na 
taxa, porém, não foi das mais 
elevadas. Em 2017, por exem-
plo, registramos 1,7 p.p.”, disse 
a analista da pesquisa, Adriana 
Beringuy, observando que, na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2019 (12,7%), 
a taxa de desocupação do 
primeiro trimestre deste ano 
caiu (-0,5 p.p.).

Beringuy destaca também a 
queda de 2,5% no contingente 
da população ocupada, cerca 
de 2,3 milhões de pessoas. 
Segundo ela, foi o maior recuo 
de toda a série histórica e re-
fletiu nos serviços domésticos 
(-5,9%), que também apresen-
tou a maior queda da série. O 
recuo de 7% no emprego sem 
carteira assinada do setor 
privado também foi recorde. 
Emprego com carteira e o con-
ta própria sem o CNPJ também 
caíram (Ag.IBGE). 

O Indicador de Incerteza da 
Economia (IIE-Br) da Fundação 
Getulio Vargas subiu 43,4 pontos 
em abril, resultado que se segue 
a uma alta de 52,0 pontos no 
mês anterior. Ao registrar 210,5 
pontos, o indicador atinge o seu 
recorde histórico pelo segundo 
mês consecutivo, agora 73,7 pon-
tos acima do recorde anterior à 
pandemia da Covid-19, de 136,8 

pontos, em setembro de 2015.
“O segundo trimestre de 2020 

se inicia com a incerteza eco-
nômica batendo novo recorde, 
sob influência da pandemia de 
Covid-19 e seu impacto sem 
precedentes na atividade econô-
mica e nas finanças de famílias 
e empresas. 

Embora exista algum grau 
de certeza quanto ao inevitável 

declínio da atividade durante o 
período de isolamento social, 
há enorme incerteza quanto aos 
efeitos das medidas anunciadas 
pelo governo para minimizar 
a crise e quanto à velocidade 
possível da retomada econômica 
após o período mais crítico”, 
afirma a  Economista da FGV 
IBRE, Anna Carolina Gouveia 
(AI/Ibre/FGV).

Movimento do Comércio caiu 20,1% 
no primeiro mês de restrições

Os dados refletem os efeitos das medidas de isolamento social e restrições impostas ao comércio com a 
chegada da pandemia do novo Coronavírus e indicam uma desaceleração do setor nos próximos meses

mais afetado pelas medidas 
de isolamento no período. A 
atividade de “Supermerca-
dos, Alimentos e Bebidas” 
foi a única que evitou perdas 
mais significantes, caindo 
apenas 0,5% no levantamen-
to parcial.

Já a categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” re-
cuou 7,8% no período, após 
também ter apresentado 
retração no último levanta-
mento divulgado (-1,1%). 
Por fim, o segmento de 
“Combustíveis e Lubrifican-
tes” apresentou retração de 
9,9% no período de quaren-
tena. No levantamento de 
março o indicador já havia 
recuado 6,7% (AI/boavis-
tascpc).

novo Coronavírus e indicam 
uma desaceleração do setor 
nos próximos meses. O re-
sultado está em linha com as 
expectativas de mercado que 
já sugerem queda de 3,3% na 
atividade econômica em 2020.

Na análise parcial, o seg-
mento de “Móveis e Ele-
trodomésticos” apresentou 
queda de 56,2% após já ter 
recuado 13,5% em março, 
descontados os efeitos sa-
zonais. Sendo o segmento 

Queda do PIB americano deve 
continuar no 2º trimestre

gem ao democrata Joe Biden, concorrente de 
Trump. Porém, o cenário segue indefinido, já 
que Biden tem se envolvido em polêmicas na 
sua vida pessoal, o que tem peso na dinâmica 
eleitoral”, diz Trevisan. 

Outra variável preocupante é a própria 
dinâmica da Covid-19, que ainda não chegou 
com força na região central e sulista do país. 
“Os prejuízos tendem a ser maiores em estados 
mais pobres, com menos margem de manobra 
financeira e de infraestrutura. Essa dinâmica 
pode aprofundar a crise ao longo de todo o 
ano” (AI/ESPM).

Incerteza da Economia atinge recorde histórico



Os quatro problemas que 
afetam diretamente o 
financiamento agrícola 

No agronegócio, 
temos quatro grandes 
problemas escondidos 
a plena vista, 
são eles logística, 
armazenagem 
estática, problemas no 
seguro e problemas no 
crédito

Sim, eles são os grandes 
desafios do agro e vou 
te explicar o motivo. 

No Brasil, temos muita co-
bertura referente a ganhos 
incrementais, tais como no 
gerenciamento para dentro 
da porteira ou no manejo de 
pragas. Porém, problemas 
para fora da porteira - refe-
rentes à infraestrutura - são 
sistêmicos e atingem silen-
ciosamente a rentabilidade 
do produtor rural. 

Sobre as características de 
cada problema: 
	 •	A logística: O desafio da 

logística refere-se à baixa 
qualidade do escoamento 
da safra, que sofre com 
os problemas de infraes-
trutura. Apesar do grão 
brasileiro ser na porteira 
um dos mais baratos, o 
transporte deixa o valor 
similar a outros países. Os 
maiores custos logísticos 
reduzem diretamente a 
margem do produtor. 

	 •	A armazenagem es-
tática: Por outro lado, 
refere-se à capacidade de 
protegermos nossa safra 
da volatilidade do mer-
cado e não termos que 
vender no preço atual. 
Na falta de armazenagem, 
por vezes, resta a venda 
à vista do grão que não 
teve sua venda futura 
feita no preço corrente 
do mercado. Na medida 
em que precisam vender 
no preço à vista, os pro-
dutores ficam expostos 
à volatilidade e reduzem 
suas margens. 

	 •	O seguro: O maior fator 
de risco na agricultura é o 
clima. Há quem deseje ser 
remunerado por se expor 
a esse risco (as segura-
doras e resseguradoras) 
e aqueles que servem 
de fonte de exposição, 
devido à sua atividade 
(os produtores rurais). 
Para que faça sentido 
nas duas pontas, o valor 
dos prêmios pagos aos 
tomadores de risco deve 
ser compatível com a 
perda esperada historica-
mente. No mundo inteiro, 
a compatibilização dessa 
equação é feita por meio 
de subvenção aos prê-
mios pagos. 

  Visto que a política agrí-
cola brasileira apenas 
recentemente mudou seu 
enfoque de subvenção 
do crédito para o seguro 
e há uma carência de 
informações de produti-
vidade agrícola, apenas 
uma pequena parcela 
(24%, sendo 12% em 
seguro privado e 12% 
do Proagro) das lavouras 
brasileiras é segurada. A 
comparação com os 92% 
de cobertura de lavouras 

americanas mostra a 
exposição climática que 
temos. 

	 •	O crédito: O produtor 
brasileiro não tem liqui-
dez. Ele tem um grande 
patrimônio - sua terra. 
Para produzir a safra, 
ele depende de dinheiro 
de um grande volume 
de capital de giro, para 
comprar sementes, fer-
tilizantes, defensivos, 
que geralmente são fi-
nanciados. Pode-se dizer 
que o importante insumo 
para safra brasileira é, no 
final, o crédito. Por conta 
disso, o custo do crédito 
impacta diretamente a 
rentabilidade do produ-
tor rural, uma maior taxa 
de juros, real ou oculta, 
reduz margens. 

As taxas de juros livres 
praticadas na agricultura 
eram, até pouco tempo, in-
compatíveis com as margens 
dos produtores, motivo pelo 
qual o crédito subsidiado 
era tão importante. Agora, 
o crédito subsidiado tanto 
encareceu quando minguou, 
forçando produtores a buscar 
financiamento privado. Vale 
mencionar que a perpetuação 
de cada uma dessas questões 
auxilia a continuidade dos 
demais. Margens menores, 
causadas por armazenagem, 
crédito e logística caros ou 
ineficazes, reduzem a opor-
tunidade de investimento 
dos produtores com capital 
próprio. 

Com menos investimento, 
ele continuará com baixa 
capacidade de armazenagem 
e crédito caro, mantendo suas 
margens baixas. As margens 
baixas dificultam a contra-
tação de seguros climáticos, 
mantendo produtores e, 
consequentemente, toda a 
cadeia, exposta ao clima. Por 
sua vez, a ausência de seguro 
agrícola contribui para maior 
insegurança, elevando o 
custo do crédito, que passa 
a computar o risco de perda 
atribuído a ele. No agro, há 
esses quatro desafios que 
precisam ser melhorados 
para esses problemas não 
serem algo comum no setor. 

Então, os impactos desses 
problemas no setor afetam 
diretamente o financiamento 
do agro? Sem dúvida! A logís-
tica, armazenagem estática 
e crédito são problemas que 
reduzem a margem do produ-
tor rural todos os anos. Como 
eles representam um custo, 
no caso da armazenagem, 
diminuem a rentabilidade, 
que acaba diminuindo a 
margem para investimentos 
e a robustez a crises. No 
caso da ausência de seguro 
climático, o risco tem tanto 
caráter sistêmico, aleatório e 
de intensidade variável. 

Essas perdas decorrentes 
ocorrem em anos específi-
cos, afetam regiões inteiras 
e podem causar perdas 
tremendas. 

(*) - É sócio-diretor da TerraMagna, 
Ag Tech que usa sistema de satélites 

e inteligência artificial para fazer 
a gestão de colateral agrícola 
e eliminar a inadimplência em 

operações a prazo safra.

João Paulo Torres (*) 
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para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 
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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:

O pretendente: NATAN TROMbELA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Trombela e de Terezinha de Fatima Silva 
Trombela. A pretendente: ELIANE NuNES DE FREITAS, profissão: estagiária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Viana de Freitas e de Maria 
da Luz Nunes de Sousa.

O pretendente: MARCOS VINíCIuS MONTELES DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 10/02/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacó Sousa da Silva e de Claudia 
Maria Monteles da Silva. A pretendente: TALITA GALDINO DE LIMA, profissão: en-
fermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 20/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Galdino de Lima 
Filho e de Maria José de Lima.

O pretendente: MARCELO bARROS TEOTONIO, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro do Norte, CE, data-nascimento: 22/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Teotonio da Costa e de 
Lucilene Barros da Silva. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, 
profissão: cartazista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 16/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eduardo Soares e de Ana Cristina de Oliveira Soares.

O pretendente: VINICIuS ALVES DOS SANTOS, profissão: líder de açougue, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Barbosa dos Santos e de San-
dra Alves dos Santos. A pretendente: JAkELINE DE OLIVEIRA CORREIA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Normando Correia 
e de Edna Aparecida de Oliveira Correia.

O pretendente: ERONILDO JOSÉ DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Novo Lino, AL, data-nascimento: 11/01/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Filho e de Maria do Socorro Silva. A 
pretendente: ARLETE DA SILVA COSTA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santa Luzia do Itanhy, SE, data-nascimento: 04/01/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Pereira da Costa e de 
Maria Helena Serafim da Silva.

O pretendente: FRANCISCO VAGNER ARRAES FERREIRA, profissão: encanador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Assaré, CE, data-nascimento: 03/11/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Costa Ferreira e de 
Francisca Nilmar Arraes. A pretendente: JESSICA OLIVEIRA MARquES, profissão: 
agente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/03/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Mario Ferreira Marques 
e de Ozeide Oliveira Marques.

O pretendente: PEDRO CARVALHO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Anhumas, SP, data-nascimento: 30/01/1947, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jovino Carvalho de Souza e de Maria Ermia. A pretendente: 
RITA RODRIGuES RAMOS, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Água 
Boa, MG, data-nascimento: 26/01/1953, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha 
de Manoel Ferreira Costa e de Conceição Rodrigues Costa.

O pretendente: bRuNO ANTuNES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Antunes de Oliveira e de 
Elisabete Aparecida da Silva Antunes de Oliveira. A pretendente: GAbRIELLE FARIAS 
DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Xavier dos Santos e de Regina Claudia da Guia Farias dos Santos.

O pretendente: JONATHAN FREITAS DE CARVALHO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Carvalho Freitas e de Cris-
tiane de Farias Freitas. A pretendente: YASMIN IGNACIO CuNHA, profissão: ban-
cária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Cunha e de 
Sandra Ignacio Cunha.

O pretendente: ALEx DE SOuSA MARINHO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelio Gonçalves Marinho e de Deusvandira de Sousa 
Marinho. A pretendente: SuELLYN SANTANA DE OLIVEIRA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Carlos de Oliveira e 
de Elessandra Conceição Santana.

O pretendente: WELTON DOS SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Nunes da Silva e de Rosilene Cristina dos 
Santos. A pretendente: ARIANE NATALY SORIANO DA PAz, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/2000, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Domingues da Paz 
e de Ana Carla Soriano Menezes.

O pretendente: SILAS RODRIGuES DOS SANTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Marilena, PR, data-nascimento: 23/03/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonildo Rodrigues dos Santos e de 
Alzira Rodrigues dos Santos. A pretendente: CRISTIANE RAMOS DA SILVA, profis-
são: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ramos 
da Silva e de Eliane Maria Ramos da Silva.

O pretendente: GILbERTO GINO RIVELLO, profissão: agente de segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovanni Rivello e de Graça Aparecida 
Rivello. A pretendente: CIbELE DuquE DA COSTA, profissão: oficial administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1976, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cirilo Duque da Costa e de 
Pierina Cestari da Costa.

O pretendente: LuCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Amaro de Almeida e de Selma 
Maria Oliveira de Almeida. A pretendente: kARINA TEIxEIRA CAETANO, profissão: 
escriturária administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilvan Ferreira Caetano e de Solange Teixeira Rosa.

O pretendente: LuCAS EDuARDO DOS SANTOS LIMA, profissão: instalador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jocelino dos Santos Lima e de Valdeci 
dos Santos Lima. A pretendente: LARISSA APARECIDA DA SILVA, profissão: telefo-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andrea Aparecida da Silva.

O pretendente: DAVI JOSÉ FARIAS DA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Emidio da Silva e de Aurenita Maria 
Farias da Silva. A pretendente: ISAbELLA VIEIRA SANTANA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1997, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Irenaldo Jose da Silva Santana e de 
Shirley Aparecida Vieira.

O pretendente: REINALDO GRIzOSTINO FILHO, profissão: microempreendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Reinaldo Grizostino e de Rosana Valencio dos 
Santos. A pretendente: ALAINE bEzERRA SILVA, profissão: sommelier, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pereira da Silva e de Telma Bezerra Silva.

Mariela Misiano (*)

Entretanto, as limitações atuais nos obrigam a repen-
sar as rotinas e as estruturas que conhecíamos. É 
hora de ir em busca de uma transformação digital 

que realmente beneficie toda a sociedade. A Unesco 
lançou recentemente uma coalizão global de educação 
para apoiar os países a ampliar suas melhores práticas 
de aprendizagem a distância. 

Uma das metas dessa empreitada é atingir crianças e 
jovens em maior risco. “Nunca antes havíamos presen-
ciado uma interrupção educacional com esta magnitude”, 
disse a diretora geral da Unesco Audrey Azoulay. Agora, 
mais do que nunca, o problema da conectividade se torna 
relevante. Como podemos assegurar que a infraestrutura 
crítica seja compatível tanto com o trabalho a distância 
quanto com as aulas virtuais, a única opção que temos 
devido a atual crise na saúde? 

É o momento de começarmos a pensar em soluções 
mais efetivas ou alternativas. Um exemplo claro é o 
edge da rede e a oportunidade que ele apresenta e que 
não pode ser desperdiçada. As instituições educacionais 
devem ser os principais consumidores do edge da rede. 
A Vertiv identificou atributos chaves nesse sentido, nos 
quais se destaca o uso intenso de dados.

De acordo com o relatório de pesquisa sobre o Data 
Center de 2025, realizada com especialistas da indústria, 
mais da metade dos participantes que hoje possuem sites 
de edge, ou que planejam implementá-los, acredita que 
a quantidade de sites duplicará nos próximos 5 anos. 
Essa projeção nos mostra que as empresas reconhecem 
que o edge computing se tornará cada vez mais comum, 
proporcionando inúmeras vantagens. 

Por outro lado, a adoção do 5G não é uma questão menor. 
A modernização da infraestrutura física de telecomunica-
ções existente é um fator crítico para a implementação 
da rede 5G na América Latina. Com suas altas larguras 
de banda e suas baixas latências, a rede 5G possibilitará 

Novos desafios para a educação 
remota: o futuro é agora

A conectividade e as melhorias na infraestrutura trazem mudanças positivas tanto para os alunos quanto 
para o corpo docente

Shutterstock

e agilizará o uso generalizado de tecnologias e aplicações 
avançadas. Isso terá um impacto muito positivo nas aulas 
móveis e virtuais. 

São espaços que, distantes dos grandes centros urbanos, 
se apresentam como alternativas flexíveis. Reproduzem-
se as condições de uma aula tradicional, replicando-a 
em estruturas móveis projetadas para moverem-se em 
trailers. Esse tipo de experiência necessitará de uma 
conexão confiável para seu funcionamento, com maior 
rapidez e largura de banda na rede para garantir o êxito 
do projeto.

O mundo está mudando a um ritmo exponencial. As 
pessoas não trabalham, nem se comunicam, como faziam 
há uma década. Os professores de hoje devem se sentir 
confortáveis com o ensino virtual, tornando-se usuários 
de ferramentas e aplicações colaborativas on-line. Se 
os educadores não se adaptarem, os jovens não terão 
no futuro a vantagem competitiva que precisarão para 
entrar em uma força de trabalho que exigirá habilidades 
altamente especializadas. 

É essencial que tanto professores quanto alunos estejam 
preparados para as aulas do futuro.

Quem sabe essa situação sem precedentes esteja abrindo 
a porta para outro estilo de educação, no qual as aulas 
serão mais dinâmicas, oferecendo acesso ao volume de 
informações que está hoje disponível on-line. Estamos em 
uma era de transformação digital e teremos de aprender 
a antecipar os próximos desenvolvimentos.

São necessários investimentos em hardware e softwa-
res para implementar mudanças tecnológicas. No setor 
público, o processo de investimento demanda muito 
mais tempo do que no setor privado devido a problemas 
estruturais, procedimentos e as aprovações necessárias 
de diferentes áreas. 

Mesmo que as mudanças levem tempo, o governo deve 
assumir um papel ativo e o sistema educacional deve 
identificar suas necessidades para abordar essas questões 
com rapidez. Esse esforço resultará em um sistema que 
beneficiará aos nossos jovens e, portanto, ao sistema 
educacional do país e ao progresso social em geral. 

(*) - É Gerente de Vendas da Vertiv para a Região da 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
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O pretendente: RODOLFO zELLE, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
07/04/1987, estado civil divorciado, profissão designer, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Zelle e de Edneia Izabel da Silva Zelle. A 
pretendente: JOYCE DINIz CARbONE, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 02/12/1979, estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Matheus Carbone Filho e de Elisabete Diniz Carbone.
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DE PESSOAS NATuRAIS 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial
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Tempo de construir 
uma nova normalidade

Vivemos as crises da 
saúde e da economia 
mais pesadas do 
século 20 e desse 
primeiro quinto do 
século 21

Em 1918, a pandemia 
da Gripe Espanhola. 
E em 1929, a Grande 

Depressão econômica. Des-
ta forma, é natural que todos 
nos sintamos apreensivos e 
inseguros quanto ao futuro. 
No entanto, temos uma cer-
teza: a volta da normalidade. 
Isso é um bem. Nós só não 
temos certeza de como será 
a volta desse novo normal. 
Certamente, não será o nor-
mal que viemos vivendo até 
fevereiro deste ano.

As medidas governa-
mentais revelam a falta de 
integração entre os vários 
governos, em âmbito fede-
ral, estadual e municipal. É 
notória a falta de um plane-
jamento conjunto de como 
atacar essa crise. Ações 
estão à mercê dos governa-
dores, prefeitos e do próprio 
ministério da saúde, onde 
sobra desentendimento. 

O fato é que prevalecem as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde – OMS, 
fundamentadas no afasta-
mento social. O Governo 
do Estado de São Paulo fez 
e faz a lição de casa. Está 
mais próximo da população 
e conhece as limitações dos 
recursos disponíveis na área 
da saúde pública.

Sabemos muito bem que 
as vendas são o motor da 
economia para todos os 
setores, segmentos e ni-
chos de mercado. Por isso, 
conclamamos a união das 
várias entidades represen-
tativas da sociedade civil 
organizada, com o objetivo 
de construir uma mesma 
narrativa. Não basta criticar 
o governo A, B ou C. Eles 
também estão tateando. A 
rigor, estamos todos apren-
dendo. 

Porém, as lideranças das 
diferentes forças produ-
tivas atuantes no Brasil, 
constatam que as atitudes 
governamentais são tímidas 
ao extremo, diante de uma 
crise sem precedentes. 
Pior: além de tímidas, elas 

não chegam na ponta, onde 
devem chegar. 

Precisamos, sim, apoiar 
o governo em todas as es-
feras do poder – legislativo, 
executivo e judiciário – para 
a construção dessa narra-
tiva única. Cabe chamar 
a atenção deles para que 
não chutem a canela um 
do outro. E sempre que 
isso acontecer, é preciso 
apontar e protestar. Temos 
que evitar situações inexpli-
cáveis, a exemplo do plano 
recém-aprovado na Câmara 
para a compensação do 
ICMS e do ISS dos Estados 
e Municípios. Isso não tem 
pé nem cabeça. 

É um plano político que 
onera muito mais o Brasil do 
que os prejuízos já causados 
pela pandemia da Covid-19. 
Precisamos estar cientes de 
que, na crise, todos temos 
que nos blindar contra a 
farra da ajuda, promovida 
pelos oportunistas e apro-
veitadores. Queremos que 
todos os governos se en-
tendam e deixem de lado a 
política eleitoreira. 

Pautem suas decisões 
com base na ciência, em 
busca por remédios e va-
cina. Priorizem a devida 
proteção aos profissionais 
da saúde, segurança e 
que a sociedade amplie 
as ações de solidariedade. 
Dimensionar e recompor a 
perda dos empregos e das 
rendas é foco prioritário e 
inegociável. 

Não tem o menor cabi-
mento executivo e legisla-
tivo privilegiarem eventuais 
perdas dos governadores 
e prefeitos. Isso tem viés 
eleitoreiro claro e urge re-
conhecer e afastar as ações 
oportunistas dos agentes 
públicos e do setor privado.

Vamos preservar os de-
dos, porque os anéis já se 
foram. E assim, voltarmos 
às nossas atividades, o mais 
breve possível. Não voltare-
mos ao normal de ontem, 
atropelado pelos fatos. Mas, 
certamente, àquele que ire-
mos construir com a nossa 
vontade e a nossa garra.

(*) - É presidente do Conselho 
Consultivo da Associação dos 

Dirigentes de Vendas e Marketing do 
Brasil (ADVB), sócio-diretor do Hotel 

Terras Altas Resort & Convention 
Center, presidente do Conessp e 

vice-presidente da ABIH- SP.

Latif Abrão Jr (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta a segunda-feira, 01 a 04 de maio de 2020 5

Uma das características inerentes ao ser 
humano é, sem dúvida, a de se adaptar. Como 
dizia o físico britânico, Stephen Hawking, 
“inteligência é a capacidade de se adaptar à 
mudança”. De fato, o novo momento em que 
o mundo se encontra por conta da pandemia 
do Coronavírus colocou isso à prova. No meio 
de um turbilhão de mudanças, reinventar-se 
e encontrar alternativas são vitais para man-
ter-se de pé. 

A paralisação de todos os setores presen-
ciais de educação fez com que as escolas de 
idiomas também precisassem “se virar nos 
30”. Entretanto, apesar do desafio, uma delas 
destaca-se por ter encontrado soluções rápi-
das, práticas e, principalmente, de qualidade. 
Com cerca de 450 escolas e mais de 100 mil 
alunos pelo país, a KNN Idiomas desenvolveu, 
do zero, uma plataforma de ensino a distância 
em tempo recorde.

Foram menos de duas semanas para plane-
jar, desenvolver a estratégia, tirar do papel 

e, enfim, lançar o KNN At Home. “Apesar 
da nossa metodologia ter sido desenvolvida 
especialmente para o ensino presencial, já 
estava em nossos planos levá-la também para 
o ambiente virtual, o que foi antecipado. O 
desafio foi, no entanto, adaptar e manter a 
qualidade já conhecida, em um curto espaço 
de tempo”, ressalta Gean Skrebsy, diretor de 
marketing da rede de franquias.

O KNN At Home vem com a proposta de ofere-
cer aos alunos um ambiente intuitivo e dinâmico, 
aliado ao conceito próprio de respeito às caracte-
rísticas individuais. Reginaldo Boeira, fundador 
e CEO da rede, afirma que neste momento, mais 
do que nunca, o espírito de equipe mostrou sua 
força. “É gratificante ver que estamos atingindo 
nosso objetivo e, principalmente, que nossos 
alunos estão tendo um excelente aproveitamen-
to no ambiente virtual. Nossa empresa, que já 
evolui de forma constante, certamente atinge 
agora um novo patamar”, conclui Boeira (www.
knnidiomas.com.br).

As medidas para conter a 
propagação do novo Corona-
vírus fez com que as empre-
sas mudassem o olhar para a 
sobrevivência dos negócios 
em meio à crise. A busca por 
alternativas para mantê-las 
funcionando mesmo com as 
portas fechadas é o grande 
desafio do momento. É 
preciso pensar também em 
ações para quando a rotina 
voltar ao “normal”. 

Com isso, a digitalização 
de processos tem sido a 
solução rápida e prática que 
muitos encontraram nesta 
readaptação emergencial 
da forma de trabalho. Para 
atender a crescente busca 
pela digitalização de pro-
cessos de trabalho, a Cash.
in, startup que otimiza a en-
trega de valores de prêmios 
de incentivos entre empre-
sas e colaboradores, surge 
como uma solução em meio 
à crise, pois transforma os 
processos burocráticos em 
soluções 100% digitais. 

A plataforma oferece 
um suporte para facilitar o 
pagamento de valores das 

A busca por alternativas é o grande desafio do momento.
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E neste contexto, o pa-
pel do contador ganha 
cada vez mais desta-

que e coloca este profissional 
no centro da gestão estraté-
gica dos negócios. Se de um 
lado existem oportunidades 
para atuar de forma consulti-
va, na outra ponta está uma 
concorrência acirrada já que, 
segundo o CFC, o Brasil tem 
mais de 318 mil contadores 
e cerca de 200 mil técnicos 
contábeis registrados. 

Pensando nisso, a ao³, uma 
marca nova e independente, 
que nasceu para potencia-
lizar negócios de micro, 
pequenas e médias empre-
sas, listou algumas dicas 
de marketing para ajudar o 
profissional da contabilidade 
a se diferenciar no mercado. 
Confira: 
 1) Conheça o seu clien

te - O primeiro passo 
de uma estratégia de 
marketing de sucesso 
é definir qual o perfil 
do seu público. E como 
fazer isso? Analisando 
a sua base de dados, 
aplicando pesquisas 
e conversando com 
os seus clientes. Por 
exemplo, vamos supor 
que após essa fase 
inicial, fique claro que 
a maior parte da sua 
base é formada por 
pequenos varejistas 
de material de cons-
trução. 

Utilizando o marketing o profissional da contabilidade se 
diferencia no mercado.
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Pequenos negócios 
precisaram se adaptar 
nos tempos de crise

Desde o início da crise, o Se-
brae vem mapeando as princi-
pais questões envolvendo as 
micro e pequenas empresas. A 
instituição constatou que 28% 
das empresas pesquisadas 
precisaram se adaptar à nova 
realidade e mudaram a forma 
de funcionamento. Esse é o 
resultado da nova pesquisa 
“Impacto do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios do Rio 
de Janeiro”, que aborda os 
impactos no faturamento dos 
pequenos negócios.

Dos 28% que mudaram seu 
funcionamento, 49% optaram 
pela redução no horário de 
trabalho, 42% passaram para 
entregas delivery ou online, 
18% começaram a trabalhar 
em home office, 11% adota-
ram rodízio de funcionários 
e 5% usaram o drive thru. 
Essas medidas contribuíram 
para que 3% das empresas 
registrassem aumento médio 
de 30% no volume de vendas. 
O levantamento ouviu 396 
empreendedores, entre os 
dias 3 e 7 de abril, dos seguin-
tes segmentos: agropecuária, 
indústria, comércio e serviços.

Durante a pesquisa, os 
empresários relataram pre-
ocupação com o momento 
atual. Levando em conta a 
situação, o estudo apontou 
que o empresariado brasileiro 
acredita que a economia vai 
ser retomada em 10 meses. Já 
no Rio de Janeiro essa expec-
tativa vai se estabilizar em 11 
meses. Para minimizar os im-
pactos da crise, as empresas 
setoriais adotaram diversos 
modelos para se adaptar às 
restrições impostas pelo novo 
Coronavírus. 

Dos setores pesquisados, 
os números das empresas 
do comércio e de serviços 
reforçam a necessidade de 
se adaptar ao momento. No 
setor de comércio, 29% das 
empresas mudaram sua forma 
de funcionar; 44% funcionam 
apenas com delivery ou ven-
das online; 37% das empresas 
adotaram horário reduzido. Já 
no setor de serviços, 25% das 
empresas adotaram novas es-
tratégias de funcionamento; 
29% migraram para o tele-
trabalho; 42% optaram pelo 
horário reduzido (AI/Sebrae).

Três dicas de marketing para o 
Contador se destacar no mercado
Investir no planejamento tributário e fazer uma boa gestão dos processos contábeis é um diferencial 
competitivo para qualquer empresa

 3) Aposte no marke
ting pessoal - Traba-
lhar o seu marketing 
pessoal é importante 
para mostrar as suas 
habilidades e o valor da 
sua profissão. Crie um 
plano de desenvolvi-
mento da sua imagem 
e defina quais aspectos 
do seu perfil e trajetó-
ria profissional podem 
ser ressaltados. Feito 
isso, invista em conteú-
do relevante nas redes 
sociais e mantenha-se 
ativo em comunidades 
virtuais. 

  Marque presença nos 
eventos e encontros 
para, além de manter-
se atualizado, estabe-
lecer novos contatos, 
o famoso networking. 
Trocar experiências 
com outros profissio-
nais, que não precisam 
ser necessariamente 
pessoas da área con-
tábil, enriquece a sua 
rede de contatos e 
colabora com o seu 
aprendizado e desen-
volvimento. Tudo isso 
aumenta a sua cre-
dibilidade, podendo 
gerar novos negócios 
por meio de indica-
ções e valorizar o seu 
nome e do escritório no 
mercado. Fonte e mais 
informações: (www.
ao3.io).

  Considerando essa 
informação, você pode 
aperfeiçoar o seu co-
nhecimento do setor 
e ter ofertas alinhadas 
com os reais desafios 
deste público. A sa-
zonalidade é um fator 
crítico neste segmento 
e você pode ajudá-lo 
no planejamento or-
çamentário para que 
a empresa mantenha 
a sua saúde financeira 
o ano todo. Mas con-
tador pode prestar 
esse tipo de serviço? 
Isso nos leva para o 
segundo ponto. 

 2) Diversifique o port
fólio de produtos - 
Investir na diversifica-
ção do portfólio é uma 
forma de mostrar que 
você pode ser eficiente 

em outras atividades, 
além da contabilidade. 
O contador tem um 
profundo conheci-
mento das finanças 
de uma companhia 
e os insumos neces-
sários para apoiar na 
elaboração do plane-
jamento financeiro, 
por exemplo, conside-
rando todo o cenário 
tributário do setor em 
que a empresa atua. 
Por que não apostar 
nesta frente para se 
diferenciar e agregar 
mais valor para sua 
relação com o cliente? 
Também é possível 
prestar serviços de 
consultoria empresa-
rial e jurídica e defi-
nição de processos 
organizacionais. 

Como as empresas estão se 
preparando para o pós-quarentena

empresas para seus funcio-
nários de forma simples e 
digital, evitando contato físi-
co e deslocamentos. “Nesse 
período de quarentena, tive-
mos uma aumento expressi-
vo na demanda de empresas 
que buscam digitalizar seus 
processos e acreditamos que 
esta tendência irá dobrar 
nosso número de usuários 
nos próximos três meses”, 
afirma Nani Gordon, CEO 
e co-fundadora da Cashin. 

Hoje, a startup conta com 6 
mil usuários ativos e atende 
marcas como Tigre e Hypera 
Pharma, entre outras. Já 
para os colaboradores destas 
empresas, a plataforma é a 
solução para quem ainda 
não tem cartão de crédito ou 

acesso a serviços bancários. 
Os “desbancarizados” so-
mam 45 milhões de pessoas 
no Brasil. O dado aponta 
que, de cada três brasi-
leiros, um não movimenta 
conta bancária há mais de 
seis meses ou optou por não 
ter conta em banco. 

A plataforma foi planejada 
para levar inclusão digital 
para as classes C, D e E e fa-
cilitar a vida de pessoas sem 
acesso a serviços digitais. 
Por isso, mantém um SAC 
humanizado que ajuda os 
usuários a realizar tarefas do 
dia a dia, como comprar uma 
panela de pressão, pagar 
contas ou recarregar o ce-
lular. Saiba mais em: (http://
www.cashin.com.br).

Escola de idiomas acelera processo de 
inovação para se adaptar à pandemia

O Governo Federal publi-
cou o decreto 10.278/2020, 
que estabelece técnicas e 
requisitos para a digitalização 
de documentos públicos e 
privados. A partir de agora, 
os documentos digitalizados 
passam a ter os mesmos efei-
tos legais dos físicos. A medi-
da visa simplificar o processo 
e proporcionar economia para 
empresas privadas e órgãos 
públicos, já que não haverá 
mais a necessidade de arma-
zenar toda a documentação 
física. 

Já nas relações que envol-
vam entidades públicas, os 
documentos vão precisar de 
um certificado digital padrão 
ICP-Brasil (Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira). 
De acordo com Hermínio 
Gonçalves, diretor comercial 
da SoftExpert - fornecedora 
de softwares e serviços para 
automação e aprimoramento 
de processos - existem solu-
ções no mercado bastante 
acessíveis que facilitam o 
trabalho de digitalização e 
estar em conformidade com 
a normativa. 

“Para auxiliar no cum-
primento dos requisitos do 
decreto, é fundamental uma 
plataforma completa para 
digitalização de documen-

tos e gestão do conteúdo 
corporativo. É possível, com 
um conjunto de tecnologias 
necessárias, criar, capturar, 
gerenciar, armazenar, pre-
servar e distribuir conteúdos 
relacionados aos processos 
organizacionais”, afirma.

Os procedimentos e as 
tecnologias utilizados na di-
gitalização devem assegurar a 
integridade e a confiabilidade 
do documento, assim como a 
rastreabilidade e a auditoria 
dos procedimentos emprega-
dos. O decreto prevê ainda a 
utilização de padrões técnicos 
de digitalização para garantir 
a qualidade da imagem, da 
legibilidade e do uso do do-
cumento digitalizado.

Utiliza-se o reconheci-
mento ótico de caracteres 
(OCR) para capturar auto-
maticamente as informações 
relevantes para o negócio. Em 
seguida, aplica-se a assina-
tura digital nos documentos, 
inclusive com carimbo de 
tempo, que atesta a data e 
a hora exatas em que um 
documento recebeu a assina-
tura digital. Como resultado, 
elimina a entrada manual de 
dados, agiliza as operações, 
garantindo a confiabilidade e 
integridade do conteúdo (AI/
SoftExpert).

Documentos digitalizados: 
como aproveitar esta 

oportunidade na sua empresa?
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Os cibercriminosos estão utilizando da mesma tecnologia 
para seus próprios fins maliciosos - sejam ataques ciber-
néticos, fraude de dados, roubo ou todos os itens acima. 

Os ciberataques à infraestrutura crítica afetaram setores como 
os de energia, saúde e transporte. Enquanto isso, a mudança 
quase universal das organizações para um modelo de ecossistema 
- parcerias intrincadas e longas cadeias de suprimentos, possibi-
litadas pela computação em nuvem - colocou os setores público e 
privado em um maior risco de serem reféns dos cibercriminosos.

“Se olharmos para a COVID-19, há grandes semelhanças”, diz 
Philipp Hurni, Líder de Prática Global em Engenharia de Riscos 
Cibernéticos da Zurich Insurance Group. E explica: “você precisa 
estar ciente de que ele existe e ter uma higiene específica para 
impedir que você o pegue. E, se você o contraiu, como se tratar 
e se recuperar? Isto é exatamente a mesma forma de como o 
ransomware está sendo espalhado - como vimos com o Wanna-
Cry e o NotPetya -, na medida em que há uma ampla gama de 
informações que você precisa conhecer para enfrentá-lo”.

Além da pandemia, que virou a vida das pessoas de cabeça para 
baixo este ano, há outros paralelos entre os riscos tradicionais 
- como incêndio e inundação - e a maneira como o ransomware 
afeta os negócios. “Incêndios e inundações não se importam se 
causam danos ou não, enquanto um cibercriminoso se adaptará 
a isso”, afirma Hurni.

“As empresas têm seu seguro contra incêndio e responsabili-
dade civil, mas o seguro cibernético precisa estar próximo disso, 
porque esses desastres podem ser verdadeiramente catastróficos 
para o seu negócio”, acrescenta.

Segundo o executivo, todo mundo sabe que uma fábrica em 
chamas significa uma grande perda, porque atrapalha a produção 

e gerenciar o risco. Também é necessário criar uma cultura de 
alfabetização digital em seus negócios e cadeia de suprimentos, 
para que todos entendam como o risco digital funciona para os 
ecossistemas. É preciso aprender e ensinar sempre, porque os 
cibercriminosos estão se tornando especialistas em engenharia 
social, espionando ecossistemas inteiros e, depois, invadindo uma 
organização para lançar um ataque ainda maior”.

“Mesmo assim, algumas pessoas ainda clicarão em um link de 
malware e eles infectarão sua máquina. Portanto, é necessário 
haver um sistema de monitoramento constante, com pessoas e 
processos para detectar violações e reagir rapidamente - porque 
você pode conter a severidade de um ataque cibernético dras-
ticamente usando de resposta e recuperação rápidas”, afirma.

O mesmo nível de vigilância é necessário em todo o ecossis-
tema, com medidas tomadas para garantir que fornecedores e 
parceiros mantenham sua própria “higiene digital”. Essa tensão 
contínua entre empresas e cibercriminosos só vai aumentar. Os 
ataques de ransomware - facilmente a maior ameaça cibernética 
hoje em dia - aumentaram 41% no ano passado. No entanto, a 
probabilidade de ser condenado por esses crimes é muito baixa.

E, longe de ser uma reserva de especialistas em computação 
altamente inteligentes e instruídos, essa forma de crime organi-
zado está aberta a qualquer pessoa. “Anos atrás, você precisava 
ter um entendimento completo da tecnologia da informação 
para realizar ciberataques”, diz Oliver Delvos, Gerente global de 
subscrição cibernética da Zurich. 

“Mas, hoje em dia, os criminosos podem terceirizar o ransomwa-
re como um serviço da mesma forma que as empresas legítimas 
usam o Software como Serviço (SaaS). Os profissionais do ramo 
de crimes cibernéticos lidam com muitas tarefas individuais 
necessárias para realizar um ataque cibernético, fornecendo o 
malware e as listas de possíveis vítimas. Um ecossistema cri-
minal foi criado com qualidade e profissionalismo amplamente 
aprimorados e, como o pagamento é feito com criptomoedas, 
os criminosos podem permanecer completamente anônimos”.

“Você quase não precisa de nenhum conhecimento ou ex-
periência para ser um cibercriminoso de sucesso - você pode 
basicamente ficar como apoio e usar as ferramentas fornecidas 
por eles”, acrescenta Delvos.

Este é apenas o começo. O Relatório Global de Riscos 2020, 
produzido pelo Fórum Econômico Mundial em colaboração com 
a Zurich, classifica os ataques cibernéticos como o segundo risco 
mais preocupante para as empresas globais na próxima década.

Atualmente, já vemos métodos de inteligência artificial aplica-
dos em técnicas de ataques cibernéticos - mas eles ainda estão 
começando. Na próxima década, essas tecnologias amadurecerão 
e o desenvolvimento da computação quântica poderá permitir 
que os cibercriminosos quebrem a maior parte da criptografia de 
ponta atualmente em um futuro não muito distante. Portanto, é 
obvio que o problema cibernético se tornará bem mais complexo 
e desafiador. 

O tempo para agir e implementar um contraplano abrangente 
está efetivamente sobre nós. Principais tópicos:

	 •	O	risco	cibernético	é	maior	do	que	nunca	-	e	cresce	expo-
nencialmente

	 •	A	transformação	digital	é	uma	força	para	o	bem	e	para	o	mal
	 •	Muitas	empresas	subestimam	o	risco	cibernético
	 •	As	contramedidas	precisam	ser	abrangentes,	multifacetadas	

e apoiadas com financiamento e apoio da diretoria

Fonte e mais informações: (www.zurich.com.br). 

O ano de 2020 foi um alerta para todas as empresas que ainda estão atrasadas na curva digital. Como centenas de milhões de pessoas estão 
trabalhando em casa, nas circunstâncias sem precedentes causadas pela crise da COVID-19, as medidas de segurança cibernética 
foram estendida até o limite e os criminosos perceberam as oportunidades. Embora muitas empresas já tenham aproveitado as 

oportunidades trazidas pela transformação digital - Inteligência Artificial (IA), redes móveis sem fio de quinta geração (5G) 
e a crescente disponibilidade de energia computacional barata -, elas não são as únicas a colher os dividendos.

criMe cibernéticO está eM cOnstante evOluçãO

comercial. Porém, nem todo executivo entende que os proble-
mas cibernéticos podem ser ainda mais desastrosos, pois podem 
afetar muitos locais diferentes ao mesmo tempo. “A ameaça de 
crime cibernético é, de muitas maneiras, ainda maior por estar 
em constante evolução. Incêndios e inundações não se importam 
se causam danos ou não, enquanto se um criminoso cibernético 
não for bem-sucedido, ele se adaptará e voltará a atacar com 
técnicas diferentes”, diz.

No entanto, aderir aos modelos tradicionais herdados da tecno-
logia da informação (TI) - desenvolvidos internamente e de forma 
mais fácil, protegidos contra riscos externos - não é mais viável 
para os negócios modernos. Mais de 75% dos líderes empresariais 
acreditam que os ecossistemas serão os principais disruptores 

dos modelos de negócios nos 
próximos cinco anos. O risco 
pode ser gerenciado com 
sucesso, no entanto. O ponto 
de partida é reconhecer que 
cada empresa agora possui um 
grande “fator de dependência 
de tecnologia da informação”.

Isso inclui os provedores de 
nuvem nos quais os aplicativos 
comerciais estão sendo execu-
tados, funções comerciais ter-
ceirizadas, como ferramentas 
de gerenciamento de RH ou 
processadores de pagamento 
e a cadeia de suprimento físico 
automatizada, cada vez mais 
direcionada por TI, de maté-
rias-primas e peças. Embora o 
perigo representado por esse 
admirável mundo digital seja 
real e evidente, ele tem sido 
um risco “crescente”, aumen-
tando ano após ano, com as 
etapas da cadeia de valor cada 
vez mais se tornando digitais. 

A maioria das empresas rara-
mente conhecem totalmente o 
aumento do risco cibernético 
e, portanto, negligenciaram 
tomar contramedidas. "Isso 
precisa mudar", diz Hurni. 
“Primeiro, você precisa criar 
uma estrutura formal e recur-
sos dedicados para identificar 

cOnstruindO uMa platafOrMa segura que 
ajuda a cOMbater O criMe cibernéticO
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BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA
CNPJ Nº 20.422.889/0001-02  -  NIRE 35228474093

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,84% (noventa e nove 
virgula oitenta e quatro por cento) do capital social da BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 20.422.889/0001-02 e NIRE 35228474093, convoca, com ful-
cro na cláusula 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada, na sede da sociedade, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a reali-
zar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h30 (dez horas e trinta minutos) e às 
10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
destituição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA
CNPJ Nº 16.842.017/0001-26 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,99% (noventa e nove 
vírgula noventa e nove por cento) do capital social da BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA., socie-
dade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 16.842.017/0001-26 e NIRE 35228435713, convoca, com fulcro na 
cláusula décima quinta do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a 
ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, sala 23, Itaim Bibi, CEP 04534-
004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 12h (doze horas) e às 12h15 
(doze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) destituição 
do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA
CNPJ Nº 27.620.262/0001-05 - NIRE 35601870521

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por 
cento) do capital social da BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 27.620.262/0001-05 e NIRE 35601870521, convoca, com ful-
cro na cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em 
Reunião de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h (onze horas) 
e às 11h15 (onze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) des-
tituição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA
CNPJ Nº 10.259.929/0001-93 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por cento) 
do capital social da BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA, sociedade empresária 
limitada inscrita no CNPJ nº 10.259.929/0001-93 e NIRE 35228435772, convoca, com fulcro na cláusula Nona, 
Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a realizar-
-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) e às 11h45 
(onze horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
CNPJ Nº 10.307.354/0001-37 - NIRE 35.227.816.039

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 89,90% (oitenta e nove vir-
gula nove por cento) do capital social da BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
LIMITADA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 10.307.354/0001-37 e NIRE 35.227.816.039, 
convoca, com fulcro no art. 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião 
de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h (dez horas) e 
às 10h15 (dez horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

Claudia Gonçalves – Paloma Dalbon 
(Ilustr) - Scortecci – Uma deliciosa his-
tória  medieval numa região celta. Amor, 
rancor, inveja, luta, resignação, muita 

esperança, enfim, muitos ingredientes sociais po-
voam as determinadas ações dessa obra, que além 
de brilhante criatividade, livrando-se de clichês, 
recebeu tratamento gráfico editorial de primeiríssi-
ma qualidade. Pura magia. Um bom conteúdo para 
cinematografia. Na última página, há o mapa da 
região onde transcorre a fascinante história. Sugiro 
uma vista d’olhos ao iniciar a leitura. Fará o deleite 
de jovens e adultos!

Aretê

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Osni Moura Ribeiro e Juliana Mou-
ra Ribeiro Coelho – Saraiva – Voltado 
para pessoas que pretendem ingressar 

no serviço público e também para exame de su-
ficiência a obra alcança com muita propriedade 
todo espectro contábil nacional. Num linguajar 
bastante accessível, torna palatável, sem perder 
foco e profundidade,  todo complexo de leis e 
números atinentes. Oportuno.

Contabilidade para Concursos e 
Exame de suficiência: Dos conceitos 
básicos aos principais temas dos 
editais e concursos – 2ª edição

Raimundo Godoy, Felipe Pires e Na-
tália Godoy – Aquila – O título da obra 
é auto explicativo e realmente cumpre o 
que promete. Ases da gestão, com muito 

esmero, aliado a uma profunda experiência, nacional 
e internacional, traçaram um sistema, lastreado nos 
pontos: Ambição; governança; evidências; produ-
tividade; qualidade técnica; disciplina, retorno e 
transparência. Ufa!! É realmente “barra-pesada”, 
todavia, absolutamente factível, e poderá levar em-
presas ao destino do pleno sucesso. Não há somente 
teoria, há também uma boa parte prática, com casos 
solucionados.  Válido para empresários, gestores – 
sérios – estudantes de administração e economia, 
e naturalmente empreendedores.

Passos da Excelência: Um guia 
prático de como levar a sua 
organização para um novo 
patamar de resultados

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Roberto Braga (*)

Para minimizar os prejuízos e 
ajudar a população a se prevenir 
contra a doença, o governo tem 

adotado algumas práticas emergen-
ciais, principalmente para o público que 
faz parte do grupo de risco, como é o 
caso dos aposentados e pensionistas. 
Uma das medidas está relacionada 
às regras do empréstimo consignado 
INSS. 

A partir de agora, o prazo máximo de 
parcelamento desta linha de crédito 
será ampliado de seis para sete anos (84 
meses). Essa alteração irá permitir que 
os aposentados e pensionistas tenham 
a possibilidade de pagar uma parcela 
menor do empréstimo durante um 
período maior, minimizando o impacto 
no orçamento final. 

As medidas vão além: as taxas de ju-
ros nominal do empréstimo consignado 
também serão reduzidas, passando de 
2,08% para 1,80% ao mês e no cartão 
de crédito consignado foi de 3% para 
2,70% ao mês.

Outra mudança que deve ser im-
plementada, mas ainda está sendo 
estudada pelo Governo e esperando 
a confirmação via projeto de lei, é 
o aumento da margem consignável 
para os beneficiários INSS, que caso 
a mudança seja aprovada passaria de 
35% (30% para empréstimo e 5% para 
cartão consignado) para 40% (35% e 
5%, respectivamente). 

Além disso, outras iniciativas das 
instituições financeiras assim como 
projetos de lei para a prorrogação ou 
suspensão do desconto das parcelas, 
por determinado período, também 
estão em pauta. Diante de tantas incer-
tezas políticas e econômicas, muitos se 
questionam sobre qual será o impacto 

Como a Covid-19 reflete na vida 
dos aposentados e pensionistas

A pandemia tem impactado negativamente o cenário econômico e causado muitos danos para as 
pessoas físicas e jurídicas
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para o futuro, no final todos serão 
beneficiados.

Mesmo diante de tantos percalços, 
essas mudanças chegam em boa hora 
para dar um respiro para quem precisa 
e aquecer o mercado como um todo. 
À medida que as novas regras são 
aprovadas, aposentados e pensionistas 
que estavam tomados em suas linhas 
de crédito tem uma nova possibilidade 
para uma emergência.. Porém, é preci-
so ter muita cautela, bom planejamento 
e usar esses valores com consciência.

Como empreendedor e co-fundador 
de uma startup que atua no mercado 
de empréstimos consignados online, 
não recomendo que as pessoas optem 
por utilizar essa linha de crédito ape-
nas porque ela está disponível ou por 
ser uma boa oportunidade. Procuro 
sempre orientar nossos clientes que 
o uso do crédito deve ser feito com 
racionalidade, ou seja, contratar um 
novo empréstimo só porque as condi-
ções estão boas, talvez não faça sentido. 

Se não há uma necessidade a curto 
prazo, é melhor deixar para solicitar o 
empréstimo em um momento futuro. 

Por fim, acredito que tudo isso fará 
com que melhoremos os produtos e 
serviços que oferecemos para os apo-
sentados e pensionistas, impactando 
positivamente suas rotinas. Além 
disso, outra lição que levamos desse 
período de crise é a importância do 
uso da tecnologia e o quanto as plata-
formas digitais podem facilitar tantos 
processos, como a contratação de 
consignados, eliminando a necessidade 
de locomoção.

( ) - É co-fundador da bxblue, startup que ajuda os 
usuários a encontrarem as melhores ofertas de 

empréstimos consignado online, com transparência 
e comodidade.

dessas novas medidas na economia. 
Posso afirmar para vocês que com 
esse novo cenário, os aposentados 
e pensionistas terão condições mais 
flexíveis e vantajosas na contratação 
dessa modalidade. 

Um dos objetivos do Governo é 
resguardar aqueles que são mais vul-
neráveis perante a epidemia, oferecer 
novas formas de financiamento para 
minimizar prejuízos financeiros e aju-
dar em caso de emergência, seja para 
compra de medicamentos, tratamentos 
ou demais necessidades. E com os juros 
baixos e prazo alongado, o consignado 
é uma ótima fonte de recursos.

De qualquer forma, essas transfor-
mações vão ajudar a movimentar a 
economia, dinheiro novo entrará em 
circulação, o consumo da população 
vai aumentar, relações comerciais 
serão estabelecidas – pontos que são 
extremamente importantes em mo-
mentos de crise. Além disso, o crédito 
dá um tempo maior para economia e 

Eduardo Tardelli (*)
 
O trabalho em tecnologia 

exige, basicamente, uma 
dedicação mental enorme nas 
tarefas diárias e atualização 
constante a respeito das 
inovações que substituem 
outras.

A rotina não é fácil e requer 
muito dos profissionais, que, 
comumente, são recompen-
sados com altos salários e 
escritórios modernos. São 
ambientes de intensa troca 
e grandes ambições que, 
aliados ao ritmo acelerado e 
o nível elevado de exigência, 
contribuem para altas taxas 
de esgotamento e Síndrome 
de Burnout no mercado tech. 

São inúmeros profissionais 
que convivem com sensações 
de esgotamento, exaustão de 
energia ao fim do dia, senti-

mentos negativos em relação 
à carreira e produtividade 
profissional reduzida. 

Criar, portanto, um clima 
inovador, leve e de estímu-
los para o colaborador deve 
fazer parte das obrigações 
dessas companhias e vai 
muito além de garantir o 
faturamento, garantindo o 
bem-estar do time como um 
todo! Afinal, o que é uma 
organização sem as pessoas 
que a compõem? 

Como respiram inovação e 
nascem de uma necessidade 
de negócio peculiar, as em-
presas que trabalham com 
tecnologia devem oferecer 
a sua equipe desafios que 
façam sentido, fazendo-os 
entender as atividades pro-
postas em busca do maior 
engajamento. Derrubar bar-
reiras hierárquicas solidifica 

a liberdade do funcionário 
para poder criticar, sugerir, 
reclamar e elogiar sem re-
taliações, sempre em busca 
de melhorias para si e para 
o todo. 

Do outro lado, as organi-
zações precisam de gestores 
mais abertos e comunica-
tivos, processos ágeis de 
desenvolvimento de projetos 
(Design thinking, pesquisas 
internas etc.), equipes mul-
tifuncionais, entre outros. 
Neste contexto, no dia a dia, 
cabe a cada um a responsa-
bilidade de contribuir com a 
missão, visão e os valores da 
empresa para que ela se torne 
colaborativa, contribuindo 
assim com uma entrega as-
sertiva de resultados. 

Muito além das bonifica-
ções em dinheiro em res-
posta a toda a dedicação, o 

“colaborador 4.0” precisa se 
sentir dentro de um cenário 
positivo, fazendo parte de um 
bem maior para a sociedade 
em que está inserido - seja 
desenvolvendo uma tecno-
logia inovadora ou trocando 
experiências positivas (e 
negativas) com colegas a fim 
de crescimento e desenvolvi-
mento geral. Mais do que uma 
sala descolada, com games, 
escorregadores e mesas de 
ping pong, é preciso oferecer 
inovação também na gestão. 

A consequência natural 
serão Burnout, depressão, 
stress e outras doenças conti-
nuando como estatísticas, só 
que da porta para fora! 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de grandes volumes de 
dados (Big Data). 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não 
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na 
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pen-
dências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: F. C. DA S. F. 41609338820, 
CNPJ: **.*59.221/0001-**, Contrato: 4500024733; Empresa: D. P. F. P. M., CNPJ: **.*61.697/0001-**, 
Contrato: 4500033752; Empresa: M. H. EIRELI, CNPJ: **.*60.243/0002-**, Contrato: 4500028842;

O bom ambiente de trabalho no mercado de tecnologia

  Balanços Patrimoniais    31/12/2019   31/12/2018
Passivo Circulante   16.795.300  11.597.756 
Fornecedores   8.009.315   3.637.432 
Empréstimos e Financiamentos   29.900   138.232 
Arrendamentos mercantis   1.067.061   32.429 
Obrigações sociais e trabalhistas   1.683.164   1.538.814 
Impostos e contribuições a recolher  1.131.308   1.488.791 
Outras contas a pagar e adiantamentos   4.864.553  4.762.058 
Passivo não circulante   2.578.974   568.905 
Contas a pagar - Partes relacionadas  - -
Outras contas a pagar  728.466 -
Arrendamentos mercantis   546.275   243.905,24 
Provisão de contingencias    1.304.234   325.000 
Patrimônio líquido  28.756,994   30.889.330
Capital social subscrito e integralizado   13.600.000   13.600.000 
Reserva de Capital  43.819 43.819
Reserva Legal   2.601.607   2.298.498 
Reserva de lucros    12.511.569  14.947.013 
Total do passivo e do patrimônio líquido  48.121.269  43.055.991 

  Balanços Patrimoniais    31/12/2019   31/12/2018
Ativo Circulante   40.979.653   36.698.854 
Caixa e equivalentes de caixa   28.666.175   15.112.678 
Contas a receber de clientes líquidas   5.429.148   11.036.227 
Estoques líquidos   96.967   2.438.178 
Impostos a recuperar líquidos (circulante)   4.621.431   4.307.800 
IRPJ e CSSL   -  - 
Despesas antecipadas   163.550   163.267
Outras contas a receber - circulante    2.002.382   3.640.704 
Ativo não circulante   7.141.616   6.357.137 
Realizável a longo prazo 
Outras contas a receber- não circulante    684.187   1.380.271 
Investimentos  648.372 506.502
Imobilizado líquido   4.758.269  4.470.364 
Direito de uso de ativos   1.031.611  - 
Intangível líquido   19.177   -   
Total do ativo   48.121.269   43.055.991 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Resumo das práticas contábeis e demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019

Agenor Mikio Honma - Diretor
Felice Carmine Perrella - Diretor

Berenice Ap. Mazetto Silva
CRC 1SP 283604/O-4

               Reservas de lucros 
  Capital social  Reserva de capital         Legal  Estatutária  Resultado do exercício         Total
Saldos em 31/12/2017 (não auditado) 13.600.000 43.819 2.251.173 19.087.835 - 34.982.827
Lucro líquido do exercício - - - - 946.504 946.504
Constituição de reserva legal - - 47.325 - (47.325) (0)
Dividendos distribuídos - - - (5.040.000) - (5.040.000)
Constituição de reserva estatutária - - - 899.179 (899.179) -
Saldos em 31/12/2018 (não auditado) 13.600.000 43.819 2.298.498 14.947.014 - 30.889.331
Lucro líquido do exercício - - - - 4.207.665 4.207.665
Constituição de reserva legal - - 210.383 - (210.383) -
Dividendos distribuídos - - - (6.340.000) - (6.340.000)
Constituição de reserva estatutária - - - 3.997.281 (3.997.281) -
Saldos em 31/12/2019 13.600.000 43.819 - 2.508.881 12.604.295 - 28.756.995

1. Informações gerais sobre a Sociedade: A Gtel – Grupo Técnico de 
Eletromecânica S/A. (Companhia), é uma sociedade anônima por ações 
de capital fechado, se insere no segmento de construção civil, atuan-
do na execução de obras e serviços de engenharia civil e elétrica, hi-
dráulica e mecânica, montagem, projetos, planejamento, assessoria, 
consultoria, terraplanagem, estudos técnicos, administração e serviços 
técnicos profissionais e auxiliares de engenharia e arquitetura. Poden-
do ainda consorciar-se com outras firmas a fim de participar em ativi-
dades conjuntas, concorrências, serviços e outras atividades que forem 
convenientes em todo território nacional; 2. Elaboração e apresentação 
das Demonstrações financeiras (Resumo de Praticas Contábeis): a) 
Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras individuais 
foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apresentam informações com-
parativas em relação ao período anterior. A Sociedade, ao elaborar estas 
demonstrações financeiras, utiliza os seguintes critérios de divulgação: 
(i) relevância e especificidade da informação das operações da Socie-
dade aos usuários; e (ii) necessidades informacionais dos usuários das 

Demonstrações financeiras. A Administração confirma que todas as infor-
mações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por ela na 
gestão da Sociedade. As demonstrações financeiras foram aprovadas 
para emissão à Administração em 15 de abril de 2020. b) Comparabili-
dade - As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 estão 
sendo apresentadas com as informações comparativas com o exercício 
de 31 de dezembro de 2018 (não auditado), conforme disposições do 
CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos. c) Moeda funcional e de 
apresentação - As demonstrações financeiras estão sendo apresenta-
das em Reais (R$), que é a moeda funcional definida para a Sociedade. 
d) Demais práticas contábeis, notas explicativas e relatório de auditores 
independentes - As demais práticas contábeis, assim como a abertura 
de notas explicativas que suportam as demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, encontram-se dis-
ponível na sede da Companhia para averiguação, quando requeridas. 
As demonstrações contábeis foram auditadas pela RSM Acal Audito-
res Independentes, que emitiram seu relatório em 29 de abril de 2020.

  Demonstração do Fluxo de Caixa                       Exercícios Findos em     
Fluxos de caixa das atividades operacionais   31/12/2019  31/12/2018
Lucro / (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 7.703.411 1.501.415
Despesas (receitas) que não afetam caixa e equivalentes de caixa 
Depreciação e amortização 1.121.532 1.163.602
Ajustes exercícios anteriores 40.513 -
Provisões para contingências 979.234 -
Perdas de recebíveis 45 -
Resultado na alienação de ativo fixo - 1.499
Subtotal 9.844.735 2.666.516
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais  
Contas a receber de clientes 5.607.034 5.611.379
Estoques 2.341.211 6.656
Impostos a recuperar circulantes e não circulantes  (4.207.373) 78.184
Despesas antecipadas (283) -
Outros ativos circulantes e não circulantes 2.334.405 -
Fornecedores 4.263.551 (298.770)
Obrigações sociais e trabalhistas 144.350 179.080
Outros passivos circulantes e não circulantes 830.961  (1.653.779)
Subtotal 21.158.591 6.589.265
IRPJ e CSLL pagos - (805.641)
Total do caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais 21.158.591 5.783.624
Fluxos de caixa das atividades de investimento  
Aquisições do ativo imobilizado e intangível (1.570.483) (971.129)
Total do caixa líquido aplicado
 nas atividades de investimento (1.570.483) (971.129)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento  
Pagamento de dividendos (6.340.000)  (5.040.000)
Capitação de empréstimos e financiamentos 305.390 (14.449)
Total do caixa líquido aplicado
 nas atividades de financiamento (6.034.610)  (5.054.449)
Aumento / (redução) corrente líquido
 de caixa e equivalentes de caixa 13.553.497 (241.954)
Caixa/Equivalentes de caixa no início do exercício  15.112.678 15.354.632
Caixa/Equivalentes de caixa no final do exercício  28.666.175 15.112.678

  Demonstração do Resultado                               Exercícios Findos em   
    31/12/2019  31/12/2018
Receita operacional líquida 125.632.001  75.462.225
Custo dos serviços e das mercadorias vendidas  (41.257.022)  (11.857.989)
Lucro bruto 84.374.979  63.604.236
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (937.514) (1.022.806)
Despesas administrativas (76.483.800)  (65.056.121)
Outras receitas e despesas, líquidas 151.812 1.757.159
Total das (Despesas) receitas operacionais  (77.269.502)  (64.321.768)
Lucro (prejuízo) operacional,
 excluído o resultado financeiro 7.105.476 (717.531)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (437.554) 833.643
Receitas financeiras 1.035.489 1.385.304
Total do Resultado financeiro 597.934 2.218.947
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 7.703.411  1.501.415 
(Despesa) e receita de IRPJ e CSLL (3.536.259) (554.911)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 4.167.152  946.504
Lucro (Prejuízo) Líquido do
 Exercício por Quota- R$ 4.845,5 1.100,6
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