
Se o mundo 
mudou, temos que 

mudar também

Sobre o que falar 
a respeito da 
pandemia da 
COVID-19 para 
agregar algum valor 
a vocês? 

Muitos dizem que 
o melhor é reco-
nhecer a gravi-

dade da crise e seguir as 
orientações médicas. Por 
ora, isso é o que está ao 
nosso alcance. É questão 
de saúde. Isso é um fato. 
Mas a correlação entre 
a crise que vivemos e os 
outros aspectos de nossa 
vida é inevitável. Contudo, 
ao contrário de outras situ-
ações, onde crises levam a 
oportunidades, essa, rela-
cionada com vida e morte, 
causa medo e pessimismo. 

Na medida em que a crise 
avança – e isso é inexorável 
– o pânico e a depressão se-
rão os próximos passos. O 
mundo mudou de repente. 
E a gente precisa se acos-
tumar com isso e seguir em 
frente. A casa não caiu, e 
a gente não pode deixar 
que ela caia. Ao mesmo 
tempo que os profissionais 
de saúde trabalham para 
combater o vírus, não dei-
xar as pessoas adoecerem 
ou cuidar das que já estão 
contaminadas, nós, que 
trabalhamos em outras 
áreas, temos a obrigação 
de manter essa casa em pé. 

De nada adiantará todo 
o esforço para tratar as 
pessoas e mantê-las vivas 
se a casa cair sobre elas. A 
metáfora da casa significa 
não só tratar da doença e 
dos doentes, mas manter 
a todos em condições de 
viver. Para isso, a economia 
precisa girar ou então o 
cenário ficará pior do que 
está. Otimismo e vontade 
de levar em frente é exaltar 
a necessidade de continuar 
vivendo. É preciso respeito 
e atenção com a situação, 
mas temos que evitar a 
paralisia e o imobilismo.

Quem trabalha com con-
sultoria e tecnologia, como 
eu, tem um papel impor-

tante nesse novo mundo. 
Como cidadãos, cumprir 
as determinações das 
autoridades de saúde, e 
como profissionais ajudar 
com nossa experiência, 
conhecimento e ferramen-
tas tecnológicas, manter a 
roda em movimento. Como 
fazer isso? Basta vermos 
onde nossas atividades po-
dem colaborar e colocá-las 
à disposição das empresas 
para que elas não parem. 

Se trabalhar em casa é a 
solução, vamos ensinar e 
disponibilizar ferramentas 
para que se possa trabalhar 
em casa da melhor forma. 
Se a logística é caminho 
crítico, vamos colocar as 
plataformas de tecnologia 
à disposição das empresas 
e da população. São exem-
plos entre tantos outros. 
Mas temos que aceitar que 
faremos isso ganhando o 
mínimo e investindo no 
futuro.

Mas existem meios 
termos. É só olharmos os 
negócios sob uma outra 
perspectiva: sobreviver 
para manter as paredes 
e as vigas que sustentam 
nossa economia. Só as-
sim continuaremos a ter 
casas para morar agora 
e quando a crise passar. 
Mas para isso temos 
muitas coisas para rever 
como cidadãos, profis-
sionais, executivos ou 
empreendedores. E que 
seja rápido. Não temos 
tempo e temos que ser 
cirúrgicos indo direto aos 
pontos críticos.

Assim, entre oportuni-
dades e oportunismos, 
faces da mesma moeda, 
é necessário que cada um 
continue a fazer o seu pa-
pel da melhor forma possí-
vel e exercitar a tolerância 
para entender que não dá 
para fazer as coisas como 
poderíamos em outras cir-
cunstâncias e nem ganhar 
tanto quanto merecemos.
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D - 1 Milhão de Máscaras
 Pesquisadores da USP testam os materiais que serão usados na pro-
dução de máscaras para prevenir a transmissão do vírus da Covid-19. 
Os estudos indicaram as matérias-primas mais adequadas para a 
proteção de profissionais de saúde e da população em geral, com 
eficiência de até 97% na retenção do vírus. Os resultados são frutos 
do projeto “(respire!”, coordenado pelo Centro de Inovação da USP), 
que produzirá 1 milhão de máscaras para 8 mil profissionais em hos-
pitais, por meio de grupos e cooperativas de costureiras mobilizadas 
pela empresa Tecido Social. As recomendações estarão disponíveis 
para indústrias, ONGs e pessoas interessadas em produzir máscaras 
caseiras com bom nível de proteção. 

E - TI para Mulheres
As organizações vêm criando iniciativas para que as pessoas possam 
se ocupar durante o período de quarentena. Um desses projetos é 
o AceleraDev C# Women, parceria entre a ClearSale, empresa líder 
em soluções antifraude, e a Codenation, especializada em seleção e 
capacitação para  o setor de tecnologia. É uma oportunidade para as 
mulheres que buscam se capacitar em programação e encontrar uma 
oportunidade de fazer parte da equipe de tecnologia da ClearSale ao 
final do programa. As inscrições, com foco em profissionais mulheres 
da Grande São Paulo e Capital, estão abertas em:  (https://www.code-
nation.dev/aceleradev/csharp-sp-4/?utm_source=awareness-csharp-sp- 
4&utm_medium=press-release&utm_campaign=inscricoes].

F - JBS Anuncia Contratação
A JBS está oferecendo 3 mil vagas de empregos, entre postos de tra-
balho diretos e indiretos. As vagas fazem parte do plano de admissões 
da companhia em todas as regiões do país. A empresa opera mais de 
130 unidades alocadas em cerca de 100 municípios brasileiros, sendo 
que em mais de 70% deles é a principal empregadora. Para garantir 
a saúde e segurança nas suas fábricas,  a empresa adotou uma série 
de medidas que seguem as orientações e protocolos da OMS, do 
Ministério da Saúde, dos governos estaduais e prefeituras. As vagas 
disponíveis podem ser acessadas por este link (https://www.vagas.
com.br/empregos/jbs).

A - Consultoria a Médicos 
Com o objetivo de dar suporte aos médicos durante o combate à pan-
demia da Covid-19, a PwC Brasil oferece, em caráter pro bono, seus 
serviços de consultoria tributária. A ideia é que eles tenham todo o 
apoio necessário no preenchimento de suas declarações do Imposto 
de Renda e possam tirar suas dúvidas por meio de uma assessoria 
especializada. Direcionado para médicos atuantes nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, que estejam diretamente envolvidos no 
combate à Covid-19 e não disponham de assessoria especializada, o 
atendimento será feito de forma virtual, entre os dias 13 de abril e 
26 de junho, por meio de sessões pré-agendadas. Mais informações: 
(www.pwc.com.br). 

B - Vinhos e Destilados
O Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil, cuja realização estava 
inicialmente prevista para este mês, foi reprogramado. A premiação, 
que acontece ininterruptamente desde 2001, acontecerá entre os 
dias 6 e 8 de outubro, no Bourbon Atibaia Resort, em Atibaia, cerca 
de 70 km da capital paulista. Os jurados avaliarão às cegas as cerca 
de 400 amostras de vinhos, espumantes e destilados, dentre os quais 
se destaca a brasileiríssima cachaça.  O júri é constituído de jorna-
listas especializados, do Brasil e do exterior, formadores de opinião, 
blogueiros e autores, além de enólogos, produtores e professores 
de enologia. Outras informações: (www.vinhosedestiladosdobrasil.
com.br).

C - Safra Solidário
O Banco Safra, que na semana passada comunicou a doação de R$ 20 
milhões para ajudar hospitais públicos a atenderem maior número de 
pacientes da Covid-19, está doando, numa segunda fase, mais R$ 10 
milhões para ajudar outros hospitais filantrópicos e Santas Casas na 
ampliação de leitos e na compra de equipamentos e insumos para socor-
rer pacientes do Coronavírus. O Safra segue apoiando projetos voltados 
às pessoas mais necessitadas e essas doações serão feitas diretamente 
às entidades. O Safra tem recebido inúmeros pedidos, além dos que já 
apoia normalmente, e na medida do possível procura engajar-se aos 
mais urgentes.

G - Mercado Financeiro
O Young Women in Investment é uma iniciativa pioneira voltada para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro, 
que tem como objetivo ampliar os espaços dedicados às mulheres 
nesse mercado. CFA Society Brazil lidera a iniciativa e oferece um 
curso gratuito, de alto padrão, para 35 jovens em julho deste ano a 
fim de capacitá-las a entrar no mercado financeiro mais preparadas 
e confiantes para enfrentar os desafios da área. Elas participarão de 
um programa de estágio remunerado após cumprirem a carga horá-
ria mínima do treinamento. Inscrições e mais informações: (https://
youwin.org.br/).

H - Adote uma Família
Em tempos desafiadores, união, solidariedade e espírito coletivo 
prometem fazer a diferença. A plataforma Conecta Vidas, está co-
nectando pessoas que possam adotar famílias de baixa renda pelo 
período de três meses, alinhado com o pico estimado da pandemia. 
A iniciativa é do evento Connectors, com apoio da Associação 
Brasil2050, com o objetivo de auxiliar o maior número possível de 
famílias em situação de vulnerabilidade e promover refeição aos 
que estão em situação de rua. A plataforma já possui 1200 famílias 
cadastradas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Saiba mais em: (www.
conectavidas.com.br).

I -  Intercâmbio no Futuro
Apesar da sociedade estar vivendo uma reclusão, o momento pode 
abrir oportunidades para se aperfeiçoar nos estudos para quem 
deseja fazer um intercâmbio no futuro ou assim que tudo se nor-
malizar. A Cebrusa investe na educação a distância para aperfeiçoar 
os alunos, so oferecer aulas online de idiomas, assim como também 
disponibiliza a série ‘Seu Futuro Canadá’, um programa no qual en-
sinamos como o candidato pode sair do Brasil e morar legalmente 
no Canadá. Inscrições e mais informações (https://www.instagram.
com/danielmbraun/). 

J - Relacionamento com Cliente  
A BIC, líder mundial em artigos de papelaria, acendedores e lâminas, 
promoveu uma transformação digital na área de vendas e backoffice, 
englobando uma mudança de cultura de vendas e a adoção de tecnolo-
gias. Como parte da transformação digital, a BIC implementou solução 
Sales Cloud da Salesforce, líder global em CRM, para suporte ao trabalho 
das áreas. Com a implementação, a BIC obteve um aumento de 90% na 
velocidade de entrada de pedidos, tempo entre o vendedor registrar o 
pedido no sistema e ele ser faturado, resultando em uma queda de 24h 
úteis para apenas 2 horas. Outras informações: (www.salesforce.com.
br)  e (www.bicworld.com).

É assim que se encontra 
o Brasil na quaren-
tena e, com isso, o 

número de vendas nos e-
-commerces aumentaram 
mais de 40% comparado 
ao mesmo período do ano 
passado, segundo a Câma-
ra Brasileira de Comércio 
Eletrônico. Com isso, as 
empresas de logística e os 
e-commerces estão tendo 
que trabalhar muito mais 
do que era esperado para o 
mês e com tanto pedido, elas 
podem acabar se perdendo, 
o que pode se tornar uma 
bola de neve. 

A Pitney Bowes, multi-
nacional especializada em 
soluções de logística, en-
comendas e pacotes, está 
disponibilizando toda a 
expertise em gestão de logís-
tica, para ajudar pequenas, 
médias e grandes empresas 
a lidar com o tamanho da 
demanda. 

O número de vendas nos e-commerces aumentaram mais de 40% 
comparado ao mesmo período do ano passado.
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Um dos mais afetados pela pandemia de 
Coronavírus, o setor de turismo perdeu R$ 
11,96 bilhões em volume de receitas somen-
te na segunda quinzena de março, segundo 
estimativas da Confederação Nacional do 
Comércio(CNC) – uma queda de 84% no fa-
turamento em relação ao mesmo período de 
2019. Somado ao prejuízo de R$ 2,2 bilhões 
na primeira metade de março, o setor já per-
deu mais de R$ 14 bilhões desde o início da 
crise. Os prejuízos já sofridos pelo setor têm 
potencial de reduzir 295 mil empregos formais 
em apenas três meses.

Ao longo de março, a intensificação de 
medidas visando a redução do ritmo de 
expansão da Covid-19, como o isolamen-
to social e o fechamento das fronteiras a 
estrangeiros em diversos países, reduziu 
drasticamente o fluxo de passageiros em 
todo o mundo. Com isso, o Brasil registrou 
uma taxa de cancelamento de voos inédita: 
considerando os 16 maiores aeroportos do 
País, responsáveis por mais de 80% do fluxo 
de passageiros, as taxas de cancelamento de 
voos nacionais e internacionais saltaram de 
uma média diária de 4% nos primeiros dias de 
março para 88% até o final daquele mês. Já 
o número de voos confirmados diariamente 
recuou 91% – em relação à última semana 
de fevereiro.

Os quatro aeroportos que atendem dire-
tamente às regiões metropolitanas do Rio 
de Janeiro e de São Paulo – principais focos 
da doença no Brasil – registraram taxas de 
cancelamento superiores a 80% no fim de 

Os prejuízos já sofridos pelo setor têm 
potencial de reduzir 295 mil empregos em 

apenas três meses.
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6 meses de 
carência em 
financiamentos 
imobiliários

A Caixa anunciou ontem 
(9) novas medidas para o 
mercado de crédito imobi-
liário, como carência para 
novos financiamentos, au-
mento do tempo de pausa 
nos contratos e renegocia-
ção de dívidas, tanto para 
pessoas físicas quanto para 
as construtoras. No total, 
as ações representam R$ 
43 bilhões em recursos no 
mercado imobiliário nos 
próximos meses. As medi-
das serão válidas a partir da 
próxima segunda-feira (13).

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, disse que 
as medidas poderão bene-
ficiar mais de 5 milhões de 
famílias e preservar cerca de 
1,2 milhão de empregos. E 
que há um compromisso das 
construtoras de não demitir, 
ao renegociar os contratos 
com o banco. “Não aceita-
mos demissão. Queremos 
o maior tipo de proteção 
para os funcionários. É o 
equilíbrio entre a questão 
de preservação de saúde e 
a questão econômica, que 
evita as demissões” (ABr).

Aumento nas compras online muda 
rotina da logísticas e e-commerces

Lojas fechadas, supermercados com horários reduzidos, padarias, lanchonetes e restaurantes somente 
pedidos para retirada ou online

fácil treinar e já colocar na 
operação. O treinamento 
de um funcionário novo de-
manda tempo, o que, infe-
lizmente, os e-commerces 
e empresas de logística não 
estão tendo no momento. 
Além disso, os equipamen-
tos permitem que o número 
de produtos embalados, 
pesados,  identif icados 
e enviados, dupliquem, 
deixando a operação mais 
rápida e dinâmica. 

"Com o mesmo número 
de funcionários que já estão 
treinados, e conhecem muito 
bem a operação, é possível 
duplicar o número de produ-
tos a serem enviados e, ainda, 
sem erro, preocupações ou 
danos, porque a tecnologia 
deixa tudo ajustado e permi-
te que saiam mais entregas 
no mesmo dia", finaliza o 
presidente. Fonte e mais 
informações: (www.pitney-
bowes.com/br).

"Disponibilizamos solu-
ções simples e eficientes 
para o manuseio de pacotes 
e encomendas, soluções 
feitas sob medida para cada 
necessidade e oferecendo 
integração aos mais diver-
sos sistemas. Elas garantem 
mais velocidade, segurança 
e eficiência", afirma Silvio 

Maemura, CEO da compa-
nhia no Brasil. 

Os produtos e soluções 
desenvolvidos pela mul-
tinacional são muito indi-
cados para este momento, 
porque além de o Brasil 
estar enfrentando uma 
escassez de mão de obra, 
quando se encontra, não é 

Somente em março, turismo 
perdeu R$ 14 bilhões com crise

março. Os aeroportos de Goiânia e Salvador, 
por sua vez, chegaram a zerar o tráfego aéreo 
em determinados dias do mês passado. De 
acordo com o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, o setor de turismo é diretamente afe-
tado pelas ações necessárias para prevenção 
ao Coronavírus, como a impossibilidade de 
viagens, reservas e visitações. 

"Essa perda histórica acontece devido à 
elevada correlação positiva entre o fluxo de 
passageiros e a geração de receitas no turismo. 
As atividades econômicas que compõem os 
setores representados pela CNC dependem 
da circulação de mercadorias e consumido-
res e, por isso, são os que apresentam maior 
potencial de impacto negativo", afirma. O 
economista da CNC responsável pelo levan-
tamento, Fabio Bentes, chama atenção para 
o impacto que a paralisação das atividades 
econômicas provocará no ainda elevado nível 
de desemprego (Gecom/CNC).


