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OpiniãO
Medidas Provisórias e o 
desafio da rotina fiscal 

para empresas brasileiras

Estamos completando 
pouco mais de um 
mês desde que as 

autoridades brasileiras tive-
ram contato com o primeiro 
caso do Coronavírus. 

Desde então, toda socie-
dade precisou passar por 
adaptações das mais diver-
sas. Crianças passaram a ter 
aulas por vídeo conferência, 
os pais tiveram que adaptar 
as suas reuniões online fei-
tas durante o home office 
com a companhia dos filhos, 
comércios inovaram na for-
ma de vender, somente da 
porta para fora, e dentre ou-
tros exemplos que estamos 
vivenciando diariamente, a 
lista é extensa.

Como empreendedor e 
sócio de uma empresa de 
contabilidade e consultoria 
financeira, em São Paulo, 
a rotina não tem sido dife-
rente. Mesmo antes da crise 
do Covid-19 minha empresa 
já dava a possibilidade dos 
nossos vinte colaboradores 
realizarem o trabalho de for-
ma remota, quantas vezes 
na semana achassem neces-
sário. Dessa forma, nossa 
estrutura operacional, toda 
"em nuvem", aliada a esta 
cultura de trabalho foram 
facilitadores quando iniciou 
toda essa turbulência.

No entanto, o que cau-
sou certa apreensão na 
nossa empresa, que lida 
diariamente com donos de 
negócios dos mais diversos 
setores, foi a expectativa 
de como os nossos clientes 
reagiriam diante dessa pan-
demia e como poderíamos 
assessorá-los. Questiona-
mentos surgiram na cabe-
ça do empreendedor, que 
como sabemos, não para 
um minuto. Vamos perder 
clientes? Nossa empresa vai 
sofrer com a inadimplência? 
Contratos serão renegocia-
dos? E a prospecção daque-
la empresa, será que vai 
esfriar? Como se reinventar 
diante desse cenário? Meus 
colaboradores estão com a 
saúde mental boa diante 
dessa nova realidade?

A primeira quinzena de 
março foi desesperadora 
para os empresários, até o 
primeiro aceno do Governo 
Federal com uma medida 
voltada para as empresas 
com faturamento até R$4,8 
milhões/ano. Foi, então, pu-
blicada a Resolução n. 152, 
a qual prevê a possibilidade 
de prorrogação dos tributos 
federais do Simples de abril, 
maio e junho para outubro, 
novembro e dezembro de 

2020 como forma de aliviar 
o buraco no fluxo de caixa 
das empresas.

Na sequência, na semana 
do dia 26/03, mais duas me-
didas foram publicadas com 
o intuito de aliviar a folha 
de pagamento dos empre-
endedores. Através da MP 
927/2020, se possibilitou a 
suspensão do pagamento 
do FGTS dos empregados, 
bem como a possibilidade 
de parcelamento, referente 
às competências de março, 
abril e maio de 2020. E 
pela MP 932/2020, houve 
a redução das alíquotas do 
Sistema S de 5,8% para 2,9% 
para as empresas do Lucro 
Presumido e Real, entre 
01/04/2020 até 30/06/2020.

E, uma terceira medida, 
mais extensa, abrangendo 
todos os regimes tributários 
e também com o intuito de 
preservar o recurso mais 
importante das empresas 
também foi publicada na 
última quarta-feira, a MP 
936/2020. Diante dessa 
avalanche de legislações e 
disputas entre os Governos 
Federal e Estadual pelo 
capital político dos empre-
sários brasileiros quem se 
destacou novamente foram 
os empreendedores.

Presenciamos diversas 
iniciativas e decisões que 
foram tomadas com o cora-
ção, e menos com a razão. Os 
laços entre empregadores 
e empregados se fortalece-
ram, criando ou unindo ain-
da mais a família-empresa. 
Fornecedores, que antes 
da crise não conheciam os 
donos dos negócios foram 
surpreendidos com ligações 
ainda que com notícias não 
muito boas, mas com a pro-
messa de fidelidade em um 
futuro próximo.

O diálogo dentro do time, 
ainda que de forma remo-
ta, ficou mais frequente. 
A preocupação com os 
colaboradores também. O 
corte de custo, ainda que 
necessário, passou a ser as-
sunto secundário em muitos 
casos. Estamos convictos 
que a cadeia empresarial 
se fortaleceu nesse quase 
desfecho do primeiro ciclo 
da crise. Por isso o clichê 
que o empreendedor preci-
sa "matar um leão por dia" 
não sai da moda.

Vamos juntos escrever 
mais um capítulo da nossa 
história, que está longe de 
terminar.

(*) - É advogado, jornalista e sócio da 
Pacífico Contabilidade e Consultoria 

Financeira.

Francisco Figueiredo (*)

Conectividade permite gestão 
remota de equipamentos

Ricardo Hayashi (*)

Hoje, graças à conectividade, estes 
profissionais podem cuidar da 
manutenção dos equipamentos 

de suas plantas à distância e com muito 
mais segurança. Mesmo com a produção 
parada ou operando de forma mínima, 
máquinas precisam ser mantidas em 
boas condições de funcionamento. 
Caso contrário, os prejuízos podem ser 
incalculáveis.

As empresas que investiram em cone-
xões inteligentes, como a oferecida pe-
las redes MESH, têm esta vantagem ao 
oferecer esta possibilidade aos gestores 
dos ativos. Com conectividade robusta, 
confiável e escalável, é possível fazer a 
gestão praticamente de forma remota 
dos equipamentos com informações 
em tempo real.

Tudo começa com o conceito de 
Indústria 4.0 e com a abordagem dos 
ativos como uma rede integrada, e não 
como um conjunto de máquinas isola-
das. Com plataformas unificadas para 
o gerenciamento de ativos, é possível 
integrar todos os sistemas legados e 
reunir os dados enviados pelos senso-
res a partir de soluções de conexões 
inteligentes, mesmo que alocados em 
múltiplas bases, formando uma base 
única de dados.

Todos os dados coletados pelos 
sensores em máquinas paradas ou em 
operação mínima, contextualizados e 
em tempo real, são transformados em 
indicadores de manutenção e enviados 
em dashboards amigáveis para o dispo-
sitivo preferido do gestor via plataforma 
de gestão de ativos.

Com isso, o responsável pela ma-
nutenção só se deslocará para o local 
em caso de real necessidade, ou pode 
acionar o colaborador mais adequado 
para a tarefa de forma remota, indican-
do exatamente o local de instalação do 
equipamento e tipo de manutenção 
necessária, entre outras informações.  
E como o responsável pelo reparo já re-
cebeu os dados em tempo real via redes 
MESH, ele pode melhorar o índice de 

resolução na primeira visita, já que teve 
acesso remoto a todas as informações 
possíveis e com possibilidade maior 
de já identificar qual seria o problema.

Conectividade é a base 
de um ecossistema de 
informações

Novas aplicações de In-
ternet das Coisas (IoT) es-
tão entregando melhorias 
consideráveis nos proces-
sos industriais, como o uso 
de sistemas autônomos, 
que permitirão que os in-
sumos sejam processados 
com maior produtividade. 
O uso de sensores que, 
capturando dados em 
tempo real, poderão pre-
venir eventuais problemas 
e garantir a segurança, a 
eficiência energética e o 
bom funcionamento dos 
sistemas integrados e 
também a implantação de 
aplicações voltadas para 
a manutenção prescritiva 
e preditiva, que poderão 
antever a necessidade 
de reposição de peças e 
eventuais desgastes.

Essa conectividade é 
garantida com eficiência 
pela rede MESH, que consiste em nós 

(pontos) de rádio organizados em uma 
topologia mesh (em malha), que se 
conectam sem fios, e sem envolver uma 
companhia telefônica ou um provedor 
de serviços de internet.

Analistas indicam que 
essa tecnologia deve pre-
dominar no futuro devido 
ao seu alto grau de esca-
labilidade, caráter colabo-
rativo e baixo custo. Em 
tese, não há limite para 
o tamanho da cobertura 
de uma rede de dados; 
ela será do tamanho do 
número de máquinas, terá 
a forma da distribuição 
dos equipamentos na sua 
planta e sua força será di-
retamente proporcional à 
densidade de equipamen-
tos conectados, fazendo 
com que o uso das redes 
MESH seja uma vantajosa 
solução para garantir a 
conectividade.

A tecnologia deve ser 
sempre uma aliada, seja 
nos negócios ou no aumen-
to da segurança nas ativi-
dades dos profissionais .

(*) É responsável por produtos para 
Conexões Inteligentes da Atech.

São Paulo, quarta-feira, 15 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

A tecnologia traz uma série de vantagens aos profissionais dedicados à manutenção de ativos 
industriais, incluindo a possibilidade de monitorá-los remotamente – um benefício valioso especialmente 
no atual período de pandemia do novo Coronavírus, em que a recomendação é evitar ao máximo os 
deslocamentos e privilegiar o isolamento social.

“O responsável 
pela manutenção 
só se deslocará 
para o local em 
caso de real 
necessidade, ou 
pode acionar 
o colaborador 
mais adequado 
para a tarefa de 
forma remota, 
indicando 
exatamente 
o local de 
instalação do 
equipamento 
e tipo de 
manutenção 
necessária, 
entre outras 
informações”

News@TI 

Curso online de Redes sociais para 
jornalistas é lançado pela Escola Digitalista

@O curso online de Redes sociais para jornalistas está no ar. Com 
mais de 20 horas, o treinamento ministrado por Almir Rizzatto, 

idealizador da Escola Digitalista, traz tudo que existe de mais rele-
vante para trabalhar com Facebook, Instagram e LinkedIn. Veja no 
link a seguir todas as informações, como conteúdo programático, 
investimento, entre outras: https://conteudo.digitalista.com.br/curso-
-online-de-redes-sociais-para-jornalistas

'Cestas Sociais Digitais'

@Diante desse momento de crise na saúde e economia do Brasil e 
do mundo, a Missão Social, instituição mantida pelo Social Bank 

e ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inicia 
o projeto ‘Cesta Social Digital’, através da campanha ‘Doe Solidarieda-
de, é momento de ser humano’, com o objetivo de garantir que mais 
de mil famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica 
sejam beneficiadas com um crédito mensal para comprar alimentos 
e outros itens de primeira necessidade. As primeiras famílias que 
tiveram sua renda afetada pela crise, como é o caso de trabalhadores 
informais, autônomos, microempreendedores individuais e pessoas 
desempregadas, que estão cadastradas nas ONGs parceiras, começam 
a receber nesta semana as cestas já doadas até o momento (https://
missao.social). 

Happy hour virtual para driblar a quarentena

@Diante dessa nova realidade, ferramentas de videoconferência 
se tornaram alternativas viáveis para que empresas consigam 

promover inciativas diferenciadas de confraternização durante a 
quarentena, como é o caso da NetSecurity, empresa especializada 
em serviços gerenciados de Segurança da Informação. Apelidado 
de Happy Hour Virtual, a companhia reuniu seus colaboradores na 
última semana de março para algumas horas de descontração sem 
sair de casa. Segundo a gerente de Recursos Humanos da companhia, 
Bianca Rufatto, foi um momento importante para manter o espírito 
de equipe. “Esses encontros já são uma prática comum entre os fun-
cionários da NetSecurity, seja para comemorar aniversários ou outros 
eventos. E em razão da nova rotina estabelecida, decidimos manter 
a prática no mundo virtual já que a tecnologia permite, e aproveitar 

o momento para engajar o time e trocar experiências a fim de tentar 
extrair o melhor nessa fase de isolamento social”, explica Rufatto 
(www.netsecurity.com.br).

Webinar sobre as oportunidades do setor 
imobiliário

@O Imovelweb, portal imobiliário, realizará um webinar sobre a im-
portância da mudança de mindset para gerar novas oportunidades 

no mercado imobiliário. O webinar será na próxima terça-feira (14/04), 
às 15h. Na ocasião, o CEO do Imovelweb, Leonardo Paz, abordará quais 
estratégias o setor está utilizando em meio à crise atual provocada pela 
Covid-19. Além de Paz, também irão participar os executivos André 
Arruda, Diretor da House Prime; Michele Munchen, Sócia-proprietária 
da Munchen Imóveis; Ricardo Elias, Proprietário da Arya 1 Imóveis; 
Diego Maciel de Oliveira, Proprietário da Prime Soho Imóveis; entre 
outros profissionais que contarão suas experiências e vivências em 
tempos de coronavírus (https://zoom.us/j/427285088).

Seleção para mestrado

@O Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia 

de Produção (PPGEP-So) do 
Campus Sorocaba da Univer-
sidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) está com inscrições 
abertas, até o dia 15 de maio, 
na seleção de estudantes para 
dedicação exclusiva ao curso 
de mestrado acadêmico, com início no segundo semestre de 2020. O 
PPGEP-So, com área de concentração em Gestão de Operações, tem 
por objetivo formar pesquisadores que possam atuar em subáreas de 
pesquisas associadas ao planejamento, implementação, controle e 
aperfeiçoamento de sistemas produtivos em sentido amplo. Podem 
participar do processo seletivo candidatos portadores de diplomas 
de graduação de instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo 
Ministério da Educação (MEC) ou, provisoriamente, de certificado ou 
documento equivalente. As inscrições devem ser realizadas exclusi-
vamente por e-mail, conforme as orientações presentes na página do 
Programa (www.ppgeps.ufscar.br).

ricardosouza@netjen.com.br

AI/Atech

Ricardo Hayashi

Gestão remota de 
postos de combustíveis
Líder na oferta de produtos 

e tecnologias para automação 
e gestão de postos de com-
bustíveis, a Gilbarco Veeder-
-Root disponibiliza uma linha 
de Soluções Remotas, que 
permitem gerenciar toda a 
rotina do ponto de venda, do 
abastecimento dos tanques ao 
controle de caixa. A grande 
vantagem é que o gestor pode 
acessar todas as ferramentas de 
onde estiver e de acordo com 
sua conveniência. As aplicações 
rodam em dispositivos móveis 
padrão e permitem automatizar 
processos com expressivo ga-
nho de tempo e produtividade, 

garantindo total segurança e 
eficiência das operações.

O TLS Plus View é uma 
das soluções que otimizam o 
gerenciamento do posto, com 
a medição e monitoramento 
dos tanques de forma on-line. 
O aplicativo é gratuito e roda 
em sistemas Android e IOs, 
permitindo a comunicação ins-
tantânea com os sistemas TLS 4 
e TLS 450 da Gilbarco Veeder-
-Root. Com o uso conjunto das 
aplicações, é possível o acesso 
instantâneo à situação dos 
tanques de combustível com 
uma leitura completa (www.
gilbarco.com.br).


