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OpiniãO
São Paulo e a guerra 

sem tréguas 
contra o vírus

Estamos em guerra 
contra um inimigo 
menor que uma 
semente de mostarda, 
invisível a olho nu, 
mas que não obstante 
representa um enorme 
desafio, não apenas 
para São Paulo e o 
Brasil, mas para o 
mundo 

Este inimigo, contudo, 
está longe de ser 
invencível e nós o 

estamos combatendo dia e 
noite, com medidas sanitá-
rias, econômicas, sociais e 
administrativas. As batalhas 
pela frente são muitas, mas 
tenho convicção de que, 
com a ativa colaboração dos 
brasileiros de São Paulo, que 
entenderam a gravidade da 
situação e oferecem a sua 
cota de sacrifício pessoal, 
seguindo as recomendações 
das autoridades, seremos 
vitoriosos. 

Nós do Governo do Estado 
de São Paulo confiamos que, 
com as medidas tomadas 
até aqui, e com outras que 
ainda virão, retomaremos as 
atividades normais do dia 
a dia o mais cedo possível. 
Nossa intenção é liberar a 
retomada das atividades o 
mais rapidamente possível, 
mas não podemos colocar a 
saúde da população em ris-
co. A curva de disseminação 
da doença é ascendente, e 
por isso a recomendação é 
de isolamento social, com 
o mínimo fluxo possível de 
pessoas para que o sistema 
de saúde possa atender e 
cuidar de todos.  

Para que isso se torne 
realidade, o governo do 
Estado faz a sua parte. Por 
exemplo, liberamos para 
todos os 645 municípios 
paulistas R$ 311 milhões em 
repasses emergenciais para 
enfrentamento e contenção 
da Covid-19. Na semana 
passada, o Governador João 
Doria anunciou o repasse de 
R$ 40 milhões para municí-
pios com menos de 100 mil 
habitantes. 

Somados aos R$ 218 
milhões confirmados para 
outras 79 cidades com 
população maior do que 
esta, além de outros R$ 50 
milhões para a Capital, o 
total representará efetivos 
investimentos na aquisição 
de insumos hospitalares, 
montagem e operação de 
hospitais de campanha, 
como o do estádio do Pa-
caembu e do Anhembi, 
na Capital, bem como em 
centros de referência para 
atendimentos de baixa e 
média complexidade nas 
cidades menores do interior 
e do litoral.  

A orientação para mu-
nícipios com até 300 mil 
habitantes é a criação de 
um centro de referência 
de combate ao Coronaví-
rus, com primeiro atendi-
mento, consulta e testes, 
sem a previsão de leitos. 
Para municípios maiores, 
a orientação é a criação de 
hospitais de campanha, com 
leitos. Os municípios con-
tam com flexibilidade para 
a utilização dos recursos, o 

Estado entende que cada 
região conhece melhor as 
suas dificuldades e pecu-
liaridades e pode utilizar o 
método mais apropriado no 
enfrentamento da doença.  

Os valores anunciados já 
começaram a ser transferi-
dos aos municípios no dia 
30 de março. Esta estraté-
gia permitirá que os leitos 
de terapia intensiva (UTI) 
estejam liberados para os 
pacientes em estado gra-
ve. Medidas de assistência 
social, como a abertura dos 
restaurantes Bom Prato in-
clusive nos fins de semana, 
também fazem parte das 
ações governamentais. Bem 
como a distribuição de 140 
mil kits de alimentação para 
caminhoneiros, que tem 
apoio de empresas conces-
sionárias e será realizada em 
43 pontos de 19 rodovias 
que operam sob regime de 
concessão. A medida vai 
se estender até o dia 30 de 
julho. 

No âmbito da Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR), temos realizado 
diariamente videoconferên-
cias com municípios das 15  
Regiões Administrativas 
do estado para esclarecer, 
informar e debater com os 
prefeitos e os secretários 
municiais de saúde as me-
didas de enfrentamento da 
pandemia, sanando dúvidas 
sobre os procedimentos 
adotados e abordando a 
situação de saúde local.  

Além disso, autorizamos 
repasse de R$ 100 milhões 
para mais de 300 Santas 
Casas e  hospitais munici-
pais. O Governador criou 
ainda uma força-tarefa de 
logística e transportes para 
garantir o funcionamento da 
malha rodoviária paulista e, 
consequentemente, todo o 
sistema de escoamento de 
produtos durante o período 
da pandemia. O objetivo 
é facilitar a circulação de 
mercadorias e garantir a 
segurança dos profissionais 
que trabalham nesta cadeia 
econômica, que não pode 
ser interrompida. 

Finalmente, vale lembrar 
a ampliação da rede de 
testes para o novo Corona 
vírus no Estado; reforçare-
mos a rede de exames com 
as unidades regionais do 
Instituto Adolfo Lutz, em 
Santo André, Sorocaba, 
Ribeirão Preto, Bauru e São 
José do Rio Preto. Elas esta-
rão habilitadas a processar 
amostras, com capacidade 
de 500 exames por dia, po-
dendo chegar até mil. Nesta 
semana ainda, chegam 20 
mil kits de testes importa-
dos e 10 mil enviados pela 
Fiocruz, que serão distribuí-
dos entre o Instituto Adolfo 
Lutz e outros laboratórios 
credenciados. 

Vamos retomar nossas 
atividades de sempre o mais 
cedo que for possível, mas 
a recomendação ainda é de 
isolamento social para que 
possamos cuidar de todos 
que precisarem. Não te-
nham dúvida, vamos vencer 
esta guerra! 

(*) - É secretário de Desenvolvimento 
Regional do Governo do 

Estado de São Paulo.

Marco Vinholi (*) 

Coronavírus e a 
digitalização nos negócios

Eduardo Almeida (*)

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. A tarefa está 
longe de ser fácil: em meio às dúvidas a 
respeito das melhores soluções e de como 
empregá-las no dia a dia da operação, há 
que se superar desafios estruturais, por 
vezes utilizando a tecnologia como motor 
essencial para essa transformação.

Nesse ponto tão sensível e crucial, 
reside uma oportunidade sem prece-
dentes para companhias de TI. Para 
além da oferta de entretenimento ou 
de soluções que sirvam diretamente 
aos consumidores, o mundo B2B traz à 
tona a importância de termos até então 
aparentemente distantes para muitas 
companhias, como eficiência operacional, 
processos de robotização RPA e soluções 
para e-commerce robustas.

Até mesmo sob um aspecto de tecnolo-
gias avançadas há novas oportunidades. 
Notícias apontam, por exemplo, para o 
uso do Blockchain como ferramenta para 
rastrear o avanço global da doença e cola-
borar para o fornecimento de estatísticas.

Ainda no aspecto da saúde, outro 
ponto merece atenção, especialmente no 
mercado brasileiro: o uso da telemedici-
na. Em uso na Europa há mais tempo e 
regulamentada no Brasil recentemente, 
a ferramenta deve colaborar para o diag-
nóstico acelerado da doença ao mesmo 
tempo em que reduz a quantidade de 
pessoas em hospitais, também colaboran-
do de forma conjunta para a quarentena 
imposta em todo o país.

Já no setor de consumo, a ascensão do 
e-commerce é um ponto que pode ser 
observado claramente em todas as regi-
ões. Supermercados estão adaptando os 
esforços logísticos para atender à alta de-
manda, um claro reflexo da necessidade 
de dar resposta aos clientes por meio das 
plataformas virtuais de maneira eficaz.

Até o setor de meios de pagamento 
está passando por transformações que 
exigem o uso da tecnologia. Nos EUA e 
Inglaterra, dados apontam 
para o crescimento ex-
pressivo do uso de meios 
contactless em substituição 
ao tradicional cartão de 
crédito – ainda tão usado 
no Brasil. Do outro lado do 
mundo, na Coreia do Sul, 
o dinheiro recebido dos 
bancos locais deve ficar em 
quarentena durante duas 
semanas para garantir que 
as cédulas não carreguem 
o vírus, de acordo com 
agências de notícias.

Ou seja, poucos são os 
setores a passarem por 
esse momento sem trans-
formações. E todos, sem 
exceção, conseguem agora 
entender a importância de 
profissionais qualificados 
e empresas de tecnologia 
como fator essencial para 
atravessar esse período 
tão conturbado. As com-
panhias que conseguirem 
passar por isso com sucesso certamente 
deverão contar com mais reforço e apoio 
da TI não só agora, mas durante os pró-
ximos anos, entendendo de forma clara 
os benefícios que os processos digitais 
podem oferecer – em termos de pro-
dutividade e economia de custos, para 
citar alguns.

Do ponto de vista dos consumidores, 
a transformação também não deve ter 
um fim tão cedo. O e-commerce deve 

ganhar ainda mais adeptos após esse 
período e a telemedicina deve ganhar 
força durante os próximos anos como 
um modelo de atendimento eficaz. Uma 
vez que a barreira com o mundo digital é 
superada e as facilidades para o dia a dia 
são conquistadas, a tendência é a de que 
o caminho seja seguido daí para frente, 
com cada vez mais pessoas envolvidas 
com o ambiente digital.

No âmbito dos serviços públicos, o 
impulso às tecnologias di-
gitais também deve ser ala-
vancado pelos impactos do 
momento atual. Cidadãos 
que ainda não utilizavam 
canais digitais para inte-
ragir com a administração 
pública, se viram forçados 
a fazê-lo em decorrência 
do isolamento social im-
posto e certamente estão 
desenvolvendo hábitos 
que não devem retroce-
der, uma vez superado o 
quadro do Coronavírus. 
Estas pessoas estão des-
cobrindo uma nova forma 
de se relacionar com os 
serviços oferecidos pelos 
municípios, estados, de-
partamentos de trânsito, 
tribunais, entre outros, 
e seguramente a nova 
cultura digital adquirida 
pelos cidadãos fomentará 
o avanço da transformação 
digital nas esferas públicas.

Para que tudo isso aconteça, nova-
mente, o papel das companhias de TI é 
essencial. É necessário estar atento para 
oferecer as soluções corretas no timming 
certo e colaborar para melhorar a vida das 
pessoas por meio dos serviços digitais. 
Companhias que souberem aproveitar 
esse momento, certamente lograrão 
resultados positivos não só agora, mas 
pelos próximos anos.

(*) É CEO da Indra no Brasil.

São Paulo, quarta-feira, 08 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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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.

“Poucos são 
os setores 
a passarem 
por esse 
momento sem 
transformações. 
E todos, sem 
exceção, 
conseguem 
agora entender 
a importância 
de profissionais 
qualificados e 
empresas de 
tecnologia como 
fator essencial 
para atravessar 
esse período tão 
conturbado.”

Eduardo Almeida

News@TI 

Solução de inteligência artificial

@A GoBots - startup que automatiza os processos de vendas 
online - adaptou o seu “Robô Vendedor” que possibilita que os 

e-commerces e marketplaces 
atendam clientes de forma rá-
pida e totalmente automática, 
para responder perguntas e 
tirar dúvidas de consumidores  
sobre vendas de produtos e 
formas de entrega, durante 
a pandemia do Coronavírus. 
Atendendo mais de 150 clien-
tes como Livraria Saraiva, 
Fast Shop, Acer, Electrolux, 
L’Oréal, o robô de inteligência artificial consegue tranquilizar clientes 
sobre prazos e entregas, e principalmente como são feitos os envios 
pelos lojistas (www.gobots.com.br). 

Solução para facilitar acesso remoto a dados e 
sistemas das empresas

@A Embratel lançou a VPNaaS Embratel powered by Fortinet, 
solução que permite acesso remoto às informações e aos sistemas 

corporativos para empresas que estão trabalhando com suas equipes 

em home office durante a quarentena por causa do Coronavírus. O 
acesso pode ser feito a partir de diversos locais e dispositivos, flexi-
bilizando o trabalho dos colaboradores. A oferta também é indicada 
para companhias com pretensão de adotar esse regime de trabalho 
em outras ocasiões (https://www.embratel.com.br/vpnaas). 

Aplicativo possui aulas interativas 
de audiofitness

@Entre as medidas de contenção da escalada do novo Coro-
navírus, uma das mais reforçadas é o isolamento social. Por 

isso, ficar em espaços ao ar livre ou ir às academias de ginástica 
não é recomendado - muitas delas inclusive interromperam o 
funcionamento por todo o país. Para 
quem não quer deixar de lado a rotina de 
atividades físicas, há algumas maneiras 
de se exercitar dentro de casa.  Segundo 
Thiago Neglia, educador físico e um dos 
idealizadores do app Sem Desculpas 
atividade física é importante neste 
período. "Em tempos de recolhimento, 
manter os treinos é fundamental para 
ocupar a mente e fortalecer o sistema 
imunológico", comenta (semdesculpas.
app/landingpage/sem-desculpas.html).

ricardosouza@netjen.com.br
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