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Por muito tempo o mercado de investimentos era inacessível a grande 
parte da população. Para acessar bons investimentos era necessário 
ter grandes somas de dinheiro, dependia do gerente do banco e altos 
custos. Esse cenário mudou. Ainda que muitas pessoas vejam como 
algo complexo, o fato é que investir bem não demanda muito dinheiro, 
nem muito tempo e é possível encontrar custos mais justos. Essas 
facilidades permitiram que mais usuários começassem a pensar em 
diversificar sua carteira de investimentos.   

Quer aprender a investir?

Com o rápido avanço do novo Coronavírus no Brasil, muitos setores 
tiveram de encontrar soluções para não “fechar as portas” e continuar 
a oferecer seus serviços normalmente, mas de forma remota. Foi o 
que aconteceu com quatro empresas de diferentes segmentos, que se 
reinventaram e criaram meios para continuar atendendo seu público 
com qualidade mesmo que à distância. Exemplo disto é a GT Building, 
uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Paraná, que dispo-
nibilizou uma série de possibilidades ao consumidor, que não precisa 
esperar a pandemia passar para conhecer os empreendimentos.   

Prestar serviços remotamente

Do dia para a noite, o planeta criou uma nova forma de funcionamento. 
Estamos agindo sob o comando da Covid-19, um novo vírus desconhe-
cido, que mudou nossos hábitos e cuja desinformação causa o medo. 
O medo, por sua vez, alimenta o pânico, que aciona em nosso cérebro 
mecanismos de sobrevivência, manutenção da vida e do corpo. O ins-
tinto natural é correr para os supermercados e abastecer a despensa, a 
geladeira e não morrer de fome, se forçados a uma quarentena.   

Impacto dda Covid-19 no varejo
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Negócios em Pauta

Desafios da Empresa
No intuito de ajudar, a Palas, consultoria de inovação e 

gestão, está lançando o Help!, programa que vai selecionar 
uma empresa para uma consultoria gratuita. Durante quatro 
semanas, uma equipe de consultores irá ajudar esta empresa 
a analisar seus riscos e oportunidades, além de ensiná-la 
sobre mindset da inovação, o desafio da liderança e o fu-
nil da inovação. Interessados devem acessar o formulário 
de inscrição em: (https://bit.ly/2RkpJoi). É preciso listar 
quais os maiores desafios da empresa frente à pandemia; 
que medidas já foram adotadas; e como quer ser ajudada.   
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Webinars apresentam soluções no WhatsApp

@Em tempos de isolamento social muitas empresas 
buscam a tecnologia para melhorar o atendimento, 

aumentar a eficiência dos processos, eliminar barreiras e 
unir pessoas. Discutir algumas possibilidades de uso do 
WhatsApp com a AnnA será o foco de uma série de três 
webinars gratuitos que serão realizados durante este mês 
voltados para software houses, escolas e logística. A AnnA é 
uma ferramenta desenvolvida pela W5 Solutions – empresa 
brasileira reconhecida pelo desenvolvimento de soluções de 
BI – seu diferencial é conectar pessoas a sistemas por meio 
de aplicativos de mensagens como o WhatsApp, Telegram 
e Messenger. As inscrições para os três webinars podem 
ser feitas por meio do link  https://e.anna.center/?tpNsCa. 
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AI/W5 Solutions

A pandemia da Covid-19 
não está afetando 
apenas a área da 
saúde: ela mudou a 
rotina de milhões de 
trabalhadores em todo o 
mundo, trazendo muitas 
mudanças no cenário 
econômico e social

Com o objetivo de ava-
liar a percepção de 

profissionais e estudantes 
sobre os impactos da crise 
do Coronavírus na socie-
dade brasileira, o Conselho 
Federal de Administração 
(CFA) realizou pesquisa de 
opinião. O estudo revelou 
que a maioria está preocu-
pada com a situação e boa 
parte teve suas atividades 
profissionais paralisadas 
por conta do isolamento 
social adotado para mitigar 
o avanço da doença. 

A pesquisa ouviu, de 28 a 
31 de março, 1.353 pessoas 
de cinco grupos: profissio-
nais liberais, empresários, 
servidores públicos, empre-
gados privados e estudantes. 
A maioria - 30% - dos res-
pondentes foi de servidores. 
Nesse grupo, boa parte foi 
liberada para fazer home 
office. Para 36% deles, a 
produtividade do trabalho 
em casa é a mesma e quase 
72% não acreditam que a 
redução temporária de salá-
rio e de jornada de trabalho 
terá impacto positivo no 

Impacto da Covid-19 é maior entre 
profissionais liberais e microempresários 
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combate à crise 
do Coronavírus. 

Uma das ca-
tegorias mais 
prejudicadas 
com a pandemia 
do Coronavírus 
é a dos profis-
sionais liberais. 
Segundo a pes-
quisa feita pelo 
CFA, 30% das 
pessoas desse 
grupo traba-
lham com con-
sultoria e 27,4% recebem até 
dois salários mínimos. Além 
disso, 59,3% afirmaram que 
cessaram suas atividades em 
virtude de algum decreto, 
seja em nível federal, esta-
dual ou municipal. 

Para minimizar os pre-
juízos, o Governo Federal 
liberou uma ajuda finan-
ceira de R$ 600 reais. Al-

as empresas passem por 
momentos de dificuldade 
e crises sem muitos prejuí-
zos". Diante desse cenário, 
boa parte cogita dispensar 
funcionário e, para 39% 
dos empresários, um dos 
fatores que pesará na hora 
da demissão será o tempo de 
empresa, seguido do quesito 
"alto salário" - 13%. 

Entre os empregados 
privados, a preocupação 
com o Coronavírus é alta, 
mas a maioria está otimista. 
Dos 364 trabalhadores que 
responderam a pesquisa, 
63,5% acreditam que não 
ficarão sem emprego nos 
próximos dois meses. Fábio 
explica que, como a maio-
ria - 53,3% - está em home 
office, ou seja, continuam 
exercendo suas atividades, 
o risco do desemprego é 
reduzido. 

A pesquisa também ouviu 
os estudantes. Para 51% 
das pessoas desse grupo, as 
aulas continuam por meio 
do ensino a distância. Entre 
os 211 que participaram 
do levantamento, 50,7% 
estuda em universidade 
pública; os demais são da 
rede privada. Os pais ou a 
família são os responsáveis 
pelo custeio de 37% dos 
alunos que responderam 
a pesquisa, mas a maioria 
informou que a renda fa-
miliar é de até dois salários 
mínimos (AI/CFA).

guns estados e 
municípios tam-
bém adotaram 
medidas econô-
micas. Contu-
do, para 57,7% 
dos profissio-
nais liberais a 
ajuda será par-
cialmente sufi-
ciente; 33,6% 
acreditam que 
o apoio, ape-
lidado de "co-
ronavaucher" é 
completamente 

insuficiente e apenas 7,9% 
concordam com o incentivo 
financeiro. 

Para o diretor da Câma-
ra de Gestão Pública do 
CFA, setor responsável pela 
pesquisa, Fábio Mendes 
Macedo, o planejamento 
estratégico de modo geral, 
aliado ao planejamento de 
riscos "é essencial para que 

COMO O COAChINg ExECuTIvO PODE 
CONTRIbuIR PARA O sEu suCEssO 
PROFIssIONAL? 
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Estudo revelou 
que a maioria 
está preocupada 
com a situação 
e boa parte teve 
suas atividades 
profissionais 
paralisadas 
por conta do 
isolamento social 
adotado para 
mitigar o avanço 
da doença. 

China, cães e gatos
Pela primeira vez na história, o 

Ministério de Agricultura da China 
retirou cães e gatos da lista dos 
animais comestíveis no país em 
um rascunho de uma circular que 
deve ser anunciada em breve. O 
governo deve tomar uma decisão 
final sobre o tema até o dia 8 de 
maio. A medida é mais uma atu-
alização da lista que proibiu, em 
fevereiro, o consumo e o comércio 
de animais selvagens.
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