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D - Histórias por Telefone
Secretaria Estadual de Cultura do RJ oferece serviço solidário em tempos 
de isolamento social. Em apenas uma semana, o projeto “Histórias por 
telefone”, recebeu cerca de 500 inscrições - sendo 400 para ouvir as 
histórias e 100 de voluntários para contá-las. Poetas, músicos e conta-
dores de histórias, de forma voluntária, entram em contato, via telefone, 
e levam histórias exclusivas para quem precisa neste momento. Para 
receber a ligação, a pessoa deve fazer a inscrição no link informando 
alguns dados pessoais. O mesmo vale para quem quer ser voluntário. 
Quem quiser ouvir histórias deve acessar: (https://bit.ly/formulario-
-historias); se quiser ser um contador de histórias, acesse: (https://bit.
ly/sejaumcontadordehistorias).

E - Cafés Diferenciados 
A linha Montrês é composta por cafés especiais e exclusivos, com carac-
terísticas diferenciadas no sabor, acidez e corpo da bebida. O Montrês 
Aurora é um café doce, com notas de pudim de leite condensado, corpo 
cremoso e acidez equilibrada, lembrando baunilha, caramelo e chocolate 
branco. Já o Montrês Jasmine possui notas de frutas cítricas, especial-
mente limão. Sua acidez, também cítrica, lembra folhas de laranjeira, 
com corpo e doçura muito equilibrados. Ambos estão disponíveis para 
venda nas versões ‘torrado em grãos’ e ‘torrado e moído’, atendendo a 
preferência dos consumidores, nas cafeterias Cocatrel, em Três Pontas e 
Nepomuceno, e também na loja online (www.lojacocatrel.com.br), com 
entregas para todo o Brasil. 

F - Treinamentos com Certificação
A MicroStrategy, fornecedora de tecnologia que agrega inteligência aos 
negócios, abriu sua plataforma virtual de educação para os interessados 
em fazer qualquer um dos treinamentos disponíveis, de forma gratuita. 
A inciativa é válida até o dia 30 de abril e todos os cursos oferecem 
certificados. Englobam várias áreas como análise de dados (Analytics) 
e mobilidade e são voltados para profissionais da área de TI como cien-
tistas de dados, arquitetos e analistas de sistemas,  desenvolvedores 
e qualquer profissional que queira adquirir conhecimento sobre estes 
campos de atuação cada vez mais importantes para as empresas e para 
as carreiras de todos. Saiba mais em: (https://www.microstrategy.com/
us/free-education).

A - Momento de Solidariedade
A Nestlé está doando cerca de 500 toneladas de alimentos e bebidas, 
além de alimentos para animais de estimação, para auxiliar a suprir as 
necessidades da população brasileira. Dentre os itens estão principal-
mente leites, sopas, biscoitos e cafés, entre outros. A empresa segue em 
contato com as instituições e o governo para a operacionalização das 
entregas. Além disso, em parceria com as cooperativas de reciclagem 
e catadores da plataforma Cataki, será realizada a doação de mais de 
24 toneladas de alimentos, que serão distribuídos a aproximadamente 
2.500 famílias ligadas às cooperativas de reciclagem da cidade de São 
Paulo e região. 

B - Livros online gratuitos
Com a impossibilidade de sair às ruas para visitar bibliotecas físicas 
por conta do distanciamento social imposto para conter a pandemia 
do coronavírus, o Colégio Marista Asa Sul, de Brasília (DF), criou um 
ambiente virtual para disponibilizar links de livros online gratuitos. 
Confira a as dicas do bibliotecário do Colégio, Jonas Borges de Castro. 
Literatura infantil: A formiga - Flavio de Souza / A reforma da natureza 
- Monteiro Lobato. Literatura juvenil: A ilha do tesouro - Robert Louis 
Stevenson (adaptação de Rodrigo Machado) / Clara dos Anjos - Lima 
Barreto / Frankeinstein - Mary Shelley (adaptação de Rodrigo Machado) 
(https://bit.ly/3dJSbcP)

C - Audiência Pública
A população do estado de São Paulo deve ficar atenta ao prazo de 
participação da Audiência Pública Eletrônica da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2021, que se encerra no próximo domingo 
(5). O instrumento de participação popular, que tem como principal 
objetivo elaborar diretrizes para o orçamento anual do estado para 
o ano seguinte, é aberto a todos os cidadãos e representantes de 
administração pública, entidade ou movimento social, que poderão 
indicar as prioridades relacionadas à aplicação do investimento pú-
blico em seu município ou região. Além disso, é possível participar 
mais de uma vez, indicando mais de uma prioridade. Para partici-
par, acesse: (http://www.audienciapublica.planejamento.sp.gov.br/
AudpubInicio.aspx).  

G - Plataforma para Professores
A Kultivi, startup curitibana fundada em 2017 e considerada referência 
em cursos gratuitos pela internet, lançou um programa que visa unir 
professores e alunos de todo o Brasil neste período de isolamento social. 
Através do projeto Professor Parceiro, qualquer pessoa pode publicar 
seus vídeos e cursos na plataforma – que conta hoje com mais de 500 
mil alunos cadastrados – sem pagar nada. A lógica é simples: o site conta 
com toda a estrutura de cursos e uma base já consolidada de estudantes 
de diversas áreas como ensino médio, idiomas, empreendedorismo e 
outros, sempre gratuitos. Saiba mais em: (https://www.kultivi.com/).

H - Ideias para o E-commerce
Em meio à pandemia da Covid, a Ikesaki, varejista de produtos de beleza 
e higiene, adotou uma série de ações a fim de zelar pela saúde de todos, 
inclusive clientes, colaboradores e parceiros. Entre as práticas adota-
das para amenizar o impacto do isolamento, a companhia rapidamente 
se reinventou e criou uma loja virtual para cada uma das promotoras 
dentro do site (www.ikesaki.com.br). Com esta ação, as vendas estão 
crescendo exponencialmente e a empresa está com a estrutura de e-
-commerce completamente preparada para atender esta nova demanda. 
O comissionamento é pago pelas indústrias da mesma maneira, como 
se as vendas estivessem acontecendo nas lojas físicas.

I - Ameaças On-line
A Check Point Software Technologies Ltd. anuncia o lançamento da 
solução gratuita da sua subsidiária ZoneAlarm, o ZoneAlarm Web Secure 
Free que proporciona proteção contra ataques de phishing, downloads 
maliciosos e sites perigosos. A solução é uma extensão avançada para o 
Google Chrome que fornece ferramentas essenciais de navegação para 
manter os usuários protegidos contra várias ameaças, enquanto navegam 
na Web. A instalação da solução faz o mecanismo de pesquisa padrão 
e, ainda, utiliza o banco de dados ThreatCloud ™ da Check Point, que 
contém inteligência atualizada sobre ameaças globais, para verificar os 
resultados da pesquisa e classificá-los de acordo com o risco potencial. 
Veja em: (https://www.zonealarm.com/software/web-secure-free).

J - Profissionais de TI
Mesmo com um cenário de incertezas econômicas por conta da pandemia 
do novo Coronavírus, a Avalara, líder em automação fiscal na nuvem 
para empresas de todos os portes, anuncia um processo seletivo para a 
contratação de 19 profissionais na área de TI para atuação em São Paulo. 
As funções com mais posições a serem preenchidas estão relacionadas 
à Engenharia, com 11 vagas para desenvolvedor de sistemas, Quality 
Assurance, com 6 vagas para analistas para automação de testes, mas 
também há uma vaga para designer UX/UI e uma para desenvolvedor SAP. 
Mais informações: (https://www.avalara.com/us/en/about/jobs.html).

Economia: entenda 
como funciona a 

demanda reprimida

Está mais do que 
claro que a pandemia 
do Coronavírus 
trouxe efeitos que 
ficarão marcados em 
nossa história, mas 
principalmente em 
nossa economia

Hoje, por causa do 
isolamento social 
recomendado pela 

Organização Mundial da 
Saúde e Ministério da Saúde 
para preservar vidas, vive-
mos com o cenário marcado 
por lojas, fábricas e parques 
fechados, além das ativida-
des humanas paralisadas 
de uma maneira geral. Para 
quem ainda não entende 
isso muito bem, costumo 
chamar de efeito dominó. 
Imagine que as pessoas 
devem ficar em casa, e uma 
boa parte delas trabalham, 
como em uma fábrica por 
exemplo. 

Se esses trabalhadores 
não estão ativos, a fábrica 
irá produzir menos, logo 
terá um lucro menor ou 
até mesmo um prejuízo, 
cabendo ao dono da fábrica 
mandar alguns funcionários 
embora. 

Agora esse mesmo fun-
cionário está sem emprego, 
logo inicialmente vai cortar 
todos os gastos considera-
dos “desnecessários”, como 
o churrasco do final de 
semana, diminuir o plano 
de internet, deixar de fazer 
aquela viagem, entre outros. 

O problema agora mudou, 
pois o açougue que vendia 
carne para o churrasco, a 
empresa de internet e a 
agência de viagem vão fa-
turar menos, e em muitos 
casos, o prejuízo chegará no 
final do mês, fazendo com 
que os donos também demi-
tam seus funcionários, que 
por sua vez farão a mesma 
coisa como o trabalhador 
da fábrica, deixarem de 
consumir.

Esse ciclo acaba se multi-

plicando e desincentivando 
os gastos, fazendo com que 
pequenas e médias empre-
sas fechem as portas por 
precisarem do consumo. 
De uma maneira mais ma-
cro, desacelerando toda a 
economia e dependendo 
do prazo fazendo com que 
o mundo entre em uma 
recessão.

O meu ponto não é dar 
uma aula sobre economia, 
mas sinalizar que no cená-
rio atual, alguns consumos 
possam não estar extintos, 
mas apenas reprimidos. As 
pessoas não estão saindo de 
casa, logo não estão cortan-
do o cabelo, estão adiando 
aquele Happy Hour, deixan-
do de tomar um sorvete na 
praça e deixando de gastar 
no cartão de crédito. 

Em algum momento, 
quando a população se 
sentir segura para sair de 
casa, teremos uma explo-
são de demanda por esses 
bens e com algum dinheiro 
guardado (seja excesso de 
crédito/limite no cartão ou 
até mesmo aquele salário 
que "pingou" e não foi utili-
zado) , podendo resultar em 
uma aceleração do consumo 
talvez nunca vista. Isso é o 
que eu chamo de demanda 
reprimida, ou uma mola 
encolhida, quanto mais 
você aperta, mais força ela 
vai guardando e uma hora, 
não se sabe quando, ela volta 
com tudo.

Obviamente ao olharmos 
no curto prazo, vemos mui-
tas notícias ruins e um ce-
nário totalmente desafiador, 
porém se formos imaginar 
que o mundo não irá acabar, 
e por histórico de grandes 
crises que passamos, as 
coisas tendem a voltar ao 
normal no médio e longo 
prazo, basta sobrevivermos 
até lá.
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O ministro da Saúde da Itália, 
Roberto Speranza, confirmou que 
as medidas de confinamento, pre-
vistas para terminar em 3 de abril, 
serão prorrogadas até o dia 13, na 
segunda-feira após a Páscoa. No 
início da semana, Speranza já havia 
indicado que as restrições impostas 
devido à pandemia do novo Corona-
vírus seriam estendidas ao menos 
até a Páscoa, mas, nesta quarta, 
em audiência no Senado, anunciou 
oficialmente a data.

"A decisão do governo é de prorro-
gar até 13 de abril todas as medidas 
de limitação às atividades e aos 
deslocamentos individuais adotadas 
até o momento", disse. Desde o dia 
10 de março, os cidadãos da Itália só 
podem sair de casa por comprova-
dos motivos de trabalho, saúde ou 
familiares, para comprar alimentos 
ou para praticar exercícios físicos, 
desde que seja individualmente e 
nos arredores da própria residência.

Além disso, o governo decretou 

A decisão é de prorrogar até 13 de abril as medidas de limitação às atividades e aos 
deslocamentos individuais.
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No Brasil, o primeiro 
caso surgiu no final de 
fevereiro, mas já no 

mês seguinte a indústria co-
meçou a sentir os efeitos da 
pandemia. Pesquisa realiza-
da no âmbito das sondagens 
empresariais e do consumi-
dor, do Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV, mostra 
que em março quase metade 
das empresas da indústria 
(43%) já percebia os efeitos 
nos negócios, seguidas por 
comércio (35,4%) e serviços 
(30,2%). 

Na indústria, os segmen-
tos que se mostraram mais 
afetados pela pandemia 
no mês foram: Petróleo e 
biocombustíveis (88,3%) e 
Química (61,4%). O levanta-
mento aponta que chegaria 
a afetar 90,5% e 80,2% das 
empresas desses segmentos 
nos próximos meses, res-
pectivamente. Para quase 
todas as empresa de Petróleo 
(90,7%), a principal causa 
para esse impacto seria a 
demanda externa reduzida, 
e para 83,1% dos produtores 
químicos seria o fornecimen-
to de insumos importados. 

Os efeitos do Coronavírus na economia começaram a ser 
sentidos em março.
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FGV: Indústria é primeiro setor 
afetado pelo Coronavírus

O Coronavírus foi se espalhando pelo mundo e desde janeiro acompanhamos mais de perto a sua evolução
de consumo duráveis são os 
mais preocupados (86,6%). 

A questão de paralisação 
por problemas de saúde foi 
citada por 23,0% das empre-
sas, tendo maior incidência 
nos produtos de bens de con-
sumo não duráveis (34,6%). 
Curiosamente, empresas do 
vestuário são as que esperam 
menor impacto em suas ati-
vidades, com apenas 26%. 
O índice é mais baixo que 
o indicado por empresários 
de produtos considerados 
essenciais como alimentos 
e farmacêuticos: mais de 
40% espera ser impactado 
pelo vírus. 

Feita entre 1º e 25 de mar-
ço, majoritariamente antes 
do fechamento das escolas 
e do comércio, a pesquisa 
apontava que mesmo antes 
das restrições mais de 30% 
das empresas de todos os 
setores sentiam os efeitos da 
pandemia. Já para a quase 
totalidade (81,4%) dos 1700 
consumidores consultados 
entre os dias 1º e 19 de 
março, iria prejudicar de 
maneira forte ou moderada 
a economia (AI/FGV). 

"Os efeitos do Coronavírus 
na economia começaram a 
ser sentidos em março, mas 
certamente passa a ser mais 
forte após o poder público 
estabelecer as medidas de 
restrição. Não sabemos ain-
da qual será o impacto total 
na economia, pois atinge 
todos os setores, segmentos 
e consumidores. O resultado 
dependerá do tempo que 
ainda levará para retomar as 
atividades", analisou Viviane 
Seda, coordenadora das 
Sondagens do FGV IBRE e 
da pesquisa. 

Para os próximos meses, 

15 dos 19 segmentos têm 
mais de 50% das empresas 
dizendo que sofrerão impac-
tos devido ao Coronavírus. 
Entre os que esperam ser 
mais afetados estão: má-
quinas e materiais elétricos 
(91,5%), limpeza e perfu-
maria (90,2%), informáti-
ca e eletrônicos (89,4%), 
couros e calçados (85,9%) 
e veículos automotores 
(82,7%) e metalurgia (82%). 
A principal preocupação dos 
empresários, em sua maioria, 
é com o fornecimento de 
insumos importados. Nesse 
quesito, produtores de bens 

Itália confirma prorrogação 
de confinamento até 13 de abril

sanitárias locais dizem que o país 
atingiu o "pico" das infecções, mas 
explicam que este se mostrará na 
forma de um "platô", ou seja, a 
curva de contágios ainda levará 
um tempo para começar a cair 
(ANSA).

na semana passada o fechamento de 
todas as atividades produtivas que 
não sejam estratégicas para o país. A 
curva de contágios da pandemia do 
novo Coronavírus vem desacelerando 
na Itália, que já registra 105.792 ca-
sos e 12.428 mortes. As autoridades Negócios
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 
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