
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.099

Quinta-feira, 
23 de abril de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

A mudança 
forçada e o 
papel das 
lideranças

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

O avanço da pandemia do novo Coronavírus no país tem obrigado 
os empresários a repensar o modelo de negócio e inovar na manei-
ra de chegar até os clientes. Essa realidade não é diferente para 
aqueles que abriram seus negócios recentemente e também foram 
surpreendidos com a crise. Além dos desafios diários, comuns a todo 
novo negócio, esses empresários têm que ter atenção redobrada 
na gestão da sua micro e pequena empresa.   

Novos negócios e a crise

No Brasil, o chamado contencioso, ou seja, tudo o que pode ser alvo 
de contestação, disputa ou conflito de interesses, tem alternativas 
para sua resolução e dependerá de cada situação e interesse. Ele pode 
ser solucionado pela via judicial quando recorre ao Poder Judiciário; 
arbitral quando é regido por uma câmara arbitral ou ainda pode ser 
resolvido no âmbito administrativo, quando o trâmite se dá no âmbito 
da administração pública. Quando ocorrem as questões litigiosas, elas 
podem ser desgastantes para a imagem de uma empresa, demorar para 
alcançar uma decisão final ou ainda onerar muito as atividades comerciais 
desenvolvidas pelo cliente. Portanto, hoje pode ser importante qualificar 
o contencioso como uma espécie de ‘unidade de negócios’.   

Jurídico como unidade de negócios

O mundo vive um desafio sem precedentes. E em meio à pandemia 
de Coronavírus, que afeta o funcionamento de sociedades inteiras, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) sofreu tentativas de invasão de 
hackers de elite em seus sistemas. Felizmente, os ataques não foram 
bem-sucedidos, mesmo com o número de tentativas de invasão a 
sistemas da OMS ter quase dobrado nos últimos dias.   

Isolamento também para dados
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Negócios em Pauta

Novo Caminhão
A Foton começa a testar no Brasil, um novo modelo de 

caminhão que foi concebido para oferecer alta eficiência às 
operações de logística urbana. Consagrado no mercado chinês 
por oferecer conforto, agilidade e facilidade de condução 
graças às suas características de automóvel de passeio, o novo 
caminhão TM 2.8 chegará no segundo semestre ao mercado. 
É um modelo inédito e exclusivo também para a aplicação 
do GNV e que se difere de tudo que já foi comercializado 
no mercado brasileiro. Com capacidade para 2.795 kg, o TM 
2.8 será o mais leve da família Foton no Brasil. A montadora 
oferece no País caminhões leves, da família Aumark, de 3.5 a 
10 toneladas. Mais informações, acesse: (www.fotonmotors.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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Lives com empresários, empreendedores 
e especialistas

@O BVA Advogados promove, semanalmente, agenda de transmissões 
ao vivo com empresários, empreendedores e especialistas de diversas 

áreas. O objetivo é proporcionar a troca de experiências, impulsionar ideias 
e disseminar conhecimento de autoridades neste momento tão complicado 
da economia mundial. As Lives acontecem sempre de segunda a quinta, às 
20h, no perfil do escritório no Instagram @bvalaw. Os programas possuem 
30 minutos, aproximadamente, com 15 minutos para perguntas. No dia 
28 de abril, a live será com Gabriel Alves, CEO da LinkApi, plataforma 
de integrações B2B baseada no modelo iPaaS (Plataforma de Integração 
como Serviço, na tradução). Alves irá falar sobre como a tecnologia pode 
auxiliar na diminuição de custos durante a crise.    Leia a coluna 
 completa na página 2
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Donos de pequenos 
negócios que se 
adaptaram mais 
rapidamente ao 
momento de crise têm 
mais chances de se 
manter no mercado

Pesquisa realizada pelo Sebrae, 
entre os dias 3 e 7 de abril, 

mostra que, para além do amplo 
impacto negativo para quase 88% 
dos empresários, alguns segmen-
tos, mesmo afetados pelo avanço 
do novo Coronavírus, como o 
comércio varejista e o ramo de 
alimentos e bebidas, conseguiram 
equilibrar o fluxo de caixa e até 
registrar crescimento no fatura-
mento. O levantamento, que ouviu 
6.080 empreendedores de todo o 
país, estima que 400 mil pequenos 
negócios tiveram aumento médio 
de 47% na receita.

 
De acordo com o presidente do 

Sebrae, Carlos Melles, pequenos 
negócios que passaram a inovar e 
mudaram seu modelo de negócio 
estão conseguindo se manter. 
“Segundo nossa pesquisa, entre 
as micro e pequenas empresas que 
tiveram crescimento na receita 
durante a crise, cerca de 48% mu-
daram o modo de funcionamento, 
apostando mais em entregas online 
e serviços na internet”. Dentre 
os 14 segmentos analisados na 
sondagem - restaurantes, lancho-
netes, marmitarias e afins - são 
exemplos de como a adaptação e a 
inovação podem render resultados 
positivos.

No segmento de alimentos e 
bebidas, por exemplo, 92% dos 
que aumentaram o faturamento 
adaptaram o negócio ao modelo 
de entrega (delivery). Percebemos 
que os empresários que apresenta-
ram crescimento no faturamento 
encontraram uma oportunidade de 

Pequenos negócios que se adaptam 
conseguem ampliar faturamento na crise 
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negócio, consegui-
ram capturar o mer-
cado. Muitos deles 
já faziam entregas 
e investiam em 
marketing digital,” 
destacou o Melles. 
A maior parcela 
dos entrevistados 
aposta fortemente 
nas entregas online 
(41,9%),  mas um 
percentual igual-
mente representa-
tivo reduziu o horá-
rio para minimizar 
os gastos e ganhar 
fôlego (41,2%). 

O teletrabalho 
ocupa o terceiro lugar no ranking 
que elenca as principais medidas 
adotadas pelos pequenos para 
se manter de pé em meio aos 
abalos sísmicos causados pela 
Covid-19 (21,6%). Em Brasília, 
o português Hugo Laurentino é 
um desses empreendedores que 
já realizava o serviço de delivery 
e que rapidamente se adaptou 
ao novo momento. Com apenas 
sete meses em funcionamento, 
o Portugo, espaço especializa-
do em doces e comidas típicas 
lusitanas, mantém o funciona-

A pesquisa em detalhes:
Sua empresa mudou o funcio-

namento com a crise?
 • 6,6% - não mudaram a forma 

de funcionar
 • 31% - mudaram o funciona-

mento
 • 58,9% - interromperam o fun-

cionamento temporariamente
 • 3,5 % - decidiram fechar de 

vez
 
Entre as empresas que mudaram 

seu funcionamento:
 • 41,9% - estão atuando apenas 

para entregas ou online
 • 41,2% - estão com horário 

reduzido 
 • 21,6% - adotaram o teletra-

balho (home office)  
 • 15,3% - implementaram o 

rodízio de funcionários  
 • 5,9% - adotaram drive thru

 
Como seu negócio está sendo 

afetado em faturamento mensal?
 • Aumentou - 2,4%
 • Diminuiu - 87,5%
 • Permaneceu igual - 2,9%
 • Não sabe ou não quis res-

ponder - 7,2%
 
Em relação aos funcionários - 

tomou alguma medida?
 • 46,8% - ainda não tomou 

medidas
 • 28% - férias coletivas
 • 17,8% - suspensão de contra-

to de trabalho
 • 17% - redução da jornada 

de trabalho com redução de 
salários

 
Você precisará pedir emprés-

timos para manter seu negócio 
em funcionamento sem gerar 
demissões?
 • 54,9% - sim
 • 17% - não
 • 28,1% - não sabe ou não 

respondeu
 

Fonte: (AI/Sebrae).

mento diário com 
entregas e serviço 
de retirada na loja 
(take away). 

Mesmo com a 
crise, o empresário 
conta que o fatura-
mento aumentou. 
Durante o feria-
do da Páscoa, por 
exemplo, o restau-
rante atraiu a clien-
tela com a oferta de 
pratos de bacalhau 
e o famoso pastel 
de Belém. “Nossa 
Páscoa foi melhor 
que o Natal”, come-
morou o empresário 

ao explicar que mantém os custos 
da empresa com número pequeno 
de funcionários na loja física, prefe-
rindo investir no time de entregas. 

 
É válido registrar também que, 

apesar do isolamento social, algu-
mas empresas dos segmentos do 
comércio varejista, moda, beleza 
e artesanato conseguiram resulta-
dos significativos implementando 
mudanças no modo de funciona-
mento, reduzindo horário, abrindo 
para serviços online e oferecendo 
entregas. 

EMPREsAs 
REALOCAM 

METADE DOs 
INvEsTIMENTOs 
DE MARkETINg 

NO E-COMMERCE
    Leia na página 6

Entre as micro 
e pequenas 
empresas que 
[já] tiveram 
crescimento na 
receita durante 
a crise, cerca de 
48% mudaram 
o modo de 
funcionamento, 
apostando mais 
em entregas 
online e serviços 
na internet

Felipe Barreto 
Veiga, sócio do 

BVA Advogados e 
mediador das lives.

Calendário do Enem
O Inep formalizou ontem (22), 

mudanças no calendário e em al-
guns procedimentos do Enem 2020. 
Uma das principais alterações é o 
adiamento da versão digital para 22 
e 29 de novembro. A aplicação da 
prova impressa permanece prevista 
para as datas 1º e 8 de novembro. 
As alterações constam nos novos 
editais do maior exame para acesso 
à educação superior do país. As 
inscrições deverão ser realizadas 
de 11 a 22 de maio.
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