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Todas as revoluções que vivenciamos, acompanhamos ou estudamos têm 
algo em comum: a conexão entre tecnologias que impulsionam e geram 
disrupções. Do surgimento do tear mecânico até o lançamento de aplicativos, 
por exemplo, de transportes, como o Uber, a sociedade passou e passa por 
inúmeras transformações, que trazem naturalmente mudanças, inclusive nas 
formas e maneiras de se trabalhar. A mais recente transformação veio em 
decorrência da Quarta Revolução Industrial, também conhecida por Indús-
tria 4.0, que trouxe consigo inúmeras tecnologias impulsionadoras.   

Indústria 4.0

Em tempos de isolamento social por causa da Covid-19, o e-commerce 
tornou-se o melhor aliado da população. Com isso, MPMEs de todos os 
segmentos sentiram a necessidade de estar mais presente na internet 
para atingir melhor o público e reverter vendas. Usar marketing digital 
pode ser um diferencial para o negócio, além de positivo para o au-
mento do número de vendas. Pensando nisso, a KingHost, empresa de 
soluções digitais, preparou algumas dicas para alavancar lojas virtuais 
e gerar tráfego para elas.   

Sete estratégias de MKT digital

O sistema normativo brasileiro contempla, como escusa por inadim-
plemento contratual, as hipóteses de caso fortuito e força maior, assim 
entendidos os eventos supervenientes imprevistos e imprevisíveis, que 
se colocam além e acima da vontade e das possibilidades de reação 
das partes contratantes. Esse evento se coloca como excludente de 
responsabilidade por descumprimento contratual. A pandemia causa-
da pela Covid-19 parece se subsumir, com perfeição, a essa hipótese 
normativa, prestando-se a escudar os inadimplementos voluntários e 
involuntários.   

Excludente de responsabilidade

freepik

Negócios em Pauta

Processos Seletivos 
A Wirecard trabalha para manter a qualidade dos seus 

serviços no Brasil e continua promovendo processos se-
letivos para a chegada de novos colaboradores. 50 novas 
posições ainda estão em aberto no site (https://wirecard.
com.br/searchfordevs) para os setores de tecnologia e 
infraestrutura. Serão priorizados os CVs de profissionais 
demitidos por causa da crise. Tudo é claro, 100% online. 
A Wirecard é uma das plataformas digitais na área de co-
mércio financeiro que mais crescem no mundo.    Leia 
a coluna completa na página 3

wirecard.com/reprodução

News@TI

Seminário Facing the Giants

@Nesta quinta-feira (16), acontece a 11ª edição do 
Seminário Facing The Giants, evento promovido pelo 

Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo 
de fomentar o empreendedorismo e qualificar potenciais 
empreendedores. O Facing the Giants tem como carac-
terística apresentar o empreendedorismo de maneira 
simples, objetiva e esclarecedora, para que as pessoas 
tenham a oportunidade de gerar utilidades e benefícios 
para a sociedade. A programação do Facing the Giants 
começa às 17h, com a reunião de diretoria e conselheiros 
do Instituto Êxito de Empreendedorismo. O espectador 
poderá acompanhar ao vivo no link bit.ly/reuniaoexi-
to2020. Já as palestras terão início às 19h com trans-
missão ao vivo pelo endereço bit.ly/seminarioexito2020.. 
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AI/W5 Solutions

MOMENTO DIFíCIL

Um período como este 
que atravessamos exige 
redução de custos. A 
seguir estão listadas 
algumas medidas que 
trarão um "alívio" 

Empresas - Adiamento do paga-
mento da contribuição patronal 
ao INSS, da Cofins, do PIS e de 
Pasep. Os pagamentos de abril 
serão quitados em agosto. Os 
pagamentos de maio, em ou-
tubro. A medida antecipará R$ 
80 bilhões para o fluxo de caixa 
das empresas;  adiamento da 
Declaração de Débitos e Crédi-
tos Tributários Federais (DCTF) 
do 15º dia útil de abril, maio e 
junho para o 15º dia útil de julho; 
redução em 50% da contribuição 
das empresas para o Sistema S 
por três meses, de abril a junho.

Microempresas - adiamento, por 
seis meses, da parte federal do 
Simples Nacional. Os pagamen-
tos de abril, maio e junho passa-
ram para outubro, novembro e 
dezembro; adiamento, por três 
meses, da parte estadual e mu-
nicipal do Simples Nacional. Os 
pagamentos do ICMS e do ISS, 
de abril, maio e junho passaram 
para julho, agosto e setembro.

Microempreendedores indivi-
duais (MEI) - adiamento das 
parcelas por seis meses. Os pa-
gamentos de abril, maio e junho 
passaram para outubro, novem-
bro e dezembro. A medida vale 
tanto para a parte federal como 
para parte estadual e municipal 
(ICMS e ISS) do programa.

Pessoas físicas - adiamento, 
por dois meses, do prazo de 
entrega da declaração do IRPF 
e do pagamento da primeira cota 
ou cota única. A data passou de 

Confira as principais medidas temporárias 
para aliviar o bolso em tempos de crise
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30 de abril para 
30 de junho; o 
cronograma de 
restituições, de 
maio a setembro, 
está mantido.

Empresas e pes-
soas físicas - 
suspensão, por 
90 dias, do IOF 
para emprésti-
mos. Imposto 
deixará de ser 
cobrado de abril a 
junho, injetando 
R$ 7 bilhões na economia.

Empresas e empregadores 
domésticos - suspensão das 
contribuições para o FGTS por 
três meses, inclusive para em-
pregadores domésticos. Valores 
de abril a junho serão pagos de 
julho a dezembro, em seis par-
celas, sem multas ou encargos.

Compra de materiais médicos 
- redução a zero das alíquotas 
de importação para produtos 
de uso médico-hospitalar;   
desoneração temporária de IPI 

Dívidas em bancos - autorizados 
por uma resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), os 
cinco principais bancos do país – 
BB, Bradesco, Caixa, Itaú e San-
tander – abriram renegociações 
para prorrogarem vencimentos 
de dívidas por até 60 dias; não 
vale para cheque especial e 
cartão de crédito.

Clientes precisam estar aten-
tos para juros e multas. É 
preciso verificar se o banco 
está propondo uma pausa no 
contrato, sem cobrança de juros 
durante a suspensão, ter cuida-
do com o acúmulo de parcelas 
vencidas e a vencer e perguntar 
se haverá impacto na pontuação 
de crédito do cliente.

Financiamentos imobiliários 
da Caixa - foi anunciada pau-
sa de 90 dias nos contratos de 
financiamento habitacional, para 
clientes adimplentes ou com 
até duas parcelas em atraso, 
incluindo os contratos em obra; 
clientes que usam o FGTS para 
pagar parte das parcelas do 
financiamento poderão pedir 
a suspensão do pagamento da 
parte da prestação não coberta 
pelo fundo por 90 dias; clientes 
adimplentes ou com até duas 
prestações em atraso podem 
pedir a redução do valor da 
parcela por 90 dias; carência 
de 180 dias para contratos de 
financiamento de imóveis novos.

Produtores rurais -  CMN auto-
rizou a renegociação e a prorro-
gação de pagamento de crédito 
rural para produtores afetados 
por secas e pela pandemia de 
Coronavírus. Bancos podem 
adiar, para 15 de agosto, o ven-
cimento das parcelas de crédito 
rural, de custeio e investimento, 
vencidas desde 1º de janeiro ou 
a vencer (ABr).

para bens necessá-
rios ao combate à 
Covid-19

Contas de luz - 
as suspensões ou 
proibição de cortes 
de consumidores 
inadimplentes cabe 
a cada estado. No 
entanto, consumi-
dores de baixa ren-
da, que gastam até 
220 quilowatts-hora 
(kWh) por mês, 
estarão isentos de 

pagarem a conta de energia. O 
valor que as distribuidoras dei-
xarão de receber será coberto 
com R$ 900 milhões de subsídio 
da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE).

Contas de telefone - a Anatel 
comunicou a operadoras tele-
fônicas que não cortem o ser-
viço de clientes com contas em 
atraso. Serviços interrompidos 
deverão ser restabelecidos em 
até 24 horas. Decisão atende 
a liminares da 12ª Vara Cível 
Federal em São Paulo que valem 
para todo o país.

AçõES 
ESTRATéGICAS PARA 
AMENIzAR O IMPACTO DO 
FEChAMENTO DO COMéRCIO
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Adiamento, por 
dois meses, do 
prazo de entrega 
da declaração 
do IRPF e do 
pagamento da 
primeira cota ou 
cota única. A data 
passou de 30 de 
abril para 30 de 
junho

IRPF já são 10 milhões
A Receita Federal recebeu até 

às 11h de ontem (13) 10.324.134 
declarações de IRPF. A expectativa 
é que 32 milhões de contribuintes 
entreguem declaração neste ano. 
O prazo foi prorrogado do dia 30 
de abril para o dia 30 de junho. 
O cronograma de pagamento das 
restituições foi mantido, mesmo 
com o adiamento em dois meses 
do prazo de entrega da declaração.

O evento será 
online e terá a 
participação da 
especialista em 
treinamentos de 
Autoconhecimento 
e Inteligência 
Emocional, 
Heloísa Capelas.
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