
Como tornar seu negócio 
mais humano em 

meio à crise?

Vivemos hoje a maior 
crise sanitária e 
econômica que o 
mundo já presenciou

Uma crise sem prece
dentes, que gerou 
inúmeras conse

quências, tanto para a 
saúde quanto para a eco
nomia brasileira, afetando 
principalmente as empresas 
e as organizações que atu
almente estão lutando para 
superar esse momento tão 
vulnerável e instável do 
mercado. Hoje, a busca por 
soluções nas empresas só 
cresce, mas ninguém parece 
surgir com um recurso real
mente efetivo. Afinal, como 
superar uma crise mundial?

Como venho repetindo 
diversas vezes, a maior di
ferença que nós podemos 
fazer no mundo é cuidar das 
pessoas. Se você acredita 
nisso e leva essa filosofia 
para a sua empresa, você 
terá um negócio muito mais 
humano e compassivo, vol
tado para os seus clientes. 
Não existe negócio que 
não dependa das pessoas, 
porque seu comprador, no 
fim das contas, sempre será 
uma pessoa. 

Portanto, é exatamente 
isso que o mercado e o mun
do precisam nesse momento 
delicado: humanidade. Es
tamos passando por um pe
ríodo de mudança, de busca 
de soluções e de reinvenção, 
no qual é essencial um bom 
relacionamento com seus 
clientes e fornecedores, um 
momento para demonstrar 
cuidado e contribuição.

Em segmentos como o 
meu, por exemplo, diante 
de cenários como esse, de
pois de tomar certas ações, 
não há mais o que fazer. 
Não é possível prospectar 
clientes para hoje, não há 
para quem vender no mo
mento. Entretanto, para os 
próximos cinco meses, é 
viável. Haverá consumido
res. Portanto é importante 
cuidar das pessoas, dos seus 
fornecedores, do seu time e 
dos seus clientes, pois são 
eles que irão te fortalecer 
para o seu futuro póscrise. 

Hoje, eu cuido da minha 
equipe, me relaciono com 
meus fornecedores e clien

tes, dou palestras sobre a 
situação atual, sempre bus
cando soluções e trocando 
ideias. Porque eu tenho 
certeza de que quando esse 
período passar, a forma que 
minha equipe verá meu 
negócio será diferente.

Quando dou uma resposta 
negativa aos meus clientes 
em um momento como esse, 
explico que é uma ação em 
prol da saúde e segurança 
dele. Logo, ele percebe que 
eu estou abrindo mão de fatu
rar para colocar o bemestar 
dele em primeiro lugar. Isso o 
torna fiel a mim, então, quan
do você trata o seu cliente 
com carinho, demonstrando 
humanidade, você também 
está cultivandoo para o pe
ríodo póscrise. 

Funciona da mesma forma 
com os seus fornecedores: 
se você cuida deles, de
monstra que está fazendo 
seu melhor para quitar 
suas dívidas e tenta nego
ciar o seu pagamento de 
forma humana, fazendoo 
entender que você está se 
esforçando com o intuito de 
ajudálo, para que ele sofra 
da menor forma possível, no 
futuro, esses fornecedores 
irão lembrar de todas essas 
ações feitas por você.

Acredito que a grande 
maioria sairá fragilizada co
mercialmente, no entanto, 
alguns sairão fortalecidos 
em suas relações humanas 
e isso fará muita diferença 
para nós. Após essa crise, 
haverá uma grande mu
dança na forma com a qual 
enxergamos o mercado e 
até mesmo uns aos outros 
e essas relações com seus 
clientes, equipe e fornece
dores será o fator essencial, 
que determinará aqueles 
que irão se reerguer mais 
rapidamente e aqueles que 
levarão mais tempo. 

Portanto, creio que o gran
de segredo, independente
mente da situação em que 
o seu negócio se encontra, 
é cuidar das pessoas. Pois 
essas pessoas serão a força e 
a base necessárias para que, 
no futuro, você reconstrua 
seu negócio de forma mais 
humana e sólida.
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D - Buscando Startups
A Caravela Capital é um fundo de venture capital com foco em empresas 
tecnológicas early stage que continua em busca de startups para investir. 
A empresa conta com R$75 milhões disponíveis para aporte (com cheques 
que variam entre R$1 milhão a R$3 milhões) e pretende investir em cerca 
de 15 a 20 empresas pelos próximos três anos. Para fazer parte do time 
de investidas, a startup precisa apresentar um perfil específico: deve estar 
inserida em grandes mercados com potencial de inovar seu segmento e se 
tornar líder de mercado; apresentar faturamento considerável e soluções 
validadas pelo mercado; e ter a tecnologia como base para seus serviços, 
entre outras especificidades. Mais informações: (http://caravela.capital/).

E - Venda de Imóveis
O Banco do Brasil disponibiliza uma solução totalmente digital para a 
venda de imóveis de sua carteira. A iniciativa, inédita na administração 
pública federal, possibilita a aquisição de forma online pelo endereço 
eletrônico (www.seuimovelbb.com.br). Estão disponíveis para venda 
cerca de 1,6 mil imóveis em todo o país, entre casas e apartamentos 
retomados da carteira de crédito imobiliário. Todo o processo, desde a 
oferta até o pósvenda, finalizando com o registro em cartório, é feito 
por meio de sistema desenvolvido pela Resale. A empresa, priorizando 
uma jornada de compra mais ágil, garante uma experiência digital aos 
compradores. Isso inclui a digitalização de documentos e escrituras, o 
que poupa ao cliente final idas ao cartório e às agências físicas.

F - Para Profissionais de TI
Atento à necessidade de formar profissionais de qualidade para atuar 
nas mais diversas áreas do mercado de TI, o IGTI, realiza um programa 
de 5 bootcamps para formar nas carreiras de Desenvolvedor Salesfor
ce, Desenvolvedor Full Stack, Analista Machine Learning, Analista de 
Dados e Analista de Cibersecurity. Os bootcamps online contarão com 
2.500 bolsas integrais, sendo 500 vagas para cada curso. Os cursos te
rão duração de 2 meses e carga horária de 148 horas, oferecidas 100% 
online. O programa permite uma rápida capacitação nas principais 
tecnologias abordadas no mercado. Para participar é necessário ser 
maior de 18 anos e obter qualificação em uma prova online de lógica 
e fundamentos de programação. Inscrição: (https://www.igti.com.br/
custom/bootcampsgratuitos/).

A - População Idosa 
A rede de lojas Americanas criou uma forçatarefa para mapear lares 
e abrigos que acolhem idosos em todo o país. O objetivo é ajudar 
aqueles que precisam de auxílio para enfrentar os próximos meses 
de crise. Até o momento, foram identificados 840 lares espalhados 
por 540 cidades que, somados, cuidam de cerca de 45 mil idosos. A 
Americanas vai doar aos moradores desses espaços suprimentos de 
higiene pessoal, como álcool gel, fraldas geriátricas, sabonete, pasta 
de dente e toalha de rosto, entre outros itens, de modo a reforçar o 
isolamento sanitário contra o vírus nesse período. A rede já distri
buiu o equivalente a R$ 2,2 milhões em kits de higiene, atendendo 
até agora 10 mil idosos.

B - Retorno de Italianos
A Embaixada da Itália solicitou a todos os concidadãos que estejam 
no Brasil por motivos de breve duração e tenham tido seus voos de re
torno cancelados que enviem seus dados à representação diplomática. 
Segundo comunicado, os italianos precisam preencher um formulário 
online, que está disponível no site da Embaixada, e encaminhálo 
para o email (consolare.brasilia@esteri.it), com o assunto: "modulo 
segnalazione".  O objetivo é identificar todas as pessoas cujo voo de 
volta à Itália tenha sido cancelado pelas companhias aéreas. O aviso 
é válido apenas para cidadãos italianos residentes no país europeu, 
mas que estejam no Brasil temporariamente, como por motivos de 
trabalho ou turismo.

C - Acesso ao Crédito
O Serasa eCred está com uma oportunidade para quem está precisan
do de uma ajudinha nas finanças neste momento: os consumidores 
terão 60 dias de prazo para começar a pagar a primeira parcela nas 
operações com as empresas GERU, BV, Digio e Creditas. A ação foi 
criada para facilitar a concessão de crédito para a população que já 
enfrenta redução de receita, para o pagamento das contas básicas 
e/ou para manter seu negócio funcionando. Outro fator importante 
são as novas condições que irão beneficiar profissionais autônomos 
e liberais, além de auxiliar micro e pequenos empreendedores que 
estejam com seus estabelecimentos fechados. Saiba mais: (https://
www.serasaconsumidor.com.br/).

G - Cartilha para Crise
A Siegen Consultoria está lançando uma Cartilha de Orientação que 
resume as principais medidas anunciadas pelo governo na tentativa de 
minimizar os efeitos da crise. Objetiva mostrar as ferramentas à dispo
sição dos empresários e gestores para enfrentar este momento. Para 
facilitar a consulta, a Cartilha foi dividida em 8 tópicos, incluindo dicas 
referentes a Impostos, Recuperação Judicial, Instituições Financeiras 
e Recuperação Judicial, entre outros. O material está à disposição dos 
interessados e é gratuito, podendo ser acessado no endereço eletrônico 
(www.siegen.com.br).

H - Qualificação Profissional 
A Boa Vista está oferecendocursos gratuitos de qualificação profissional 
para pequenos e médios empresários. A iniciativa objetiva garantir a 
este público, um dos mais afetados financeiramente com as medidas 
de combate ao novo Coronavírus, oportunidades de aperfeiçoamento 
profissional e técnicas de gestão de seus negócios. São 180 cursos divi
didos nas áreas de Gestão e Negócios, Estilo de Vida, Beleza e Estética, 
Tecnologia, Culinária, Desenvolvimento Pessoal e Direito. A intenção é 
beneficiar algo em torno de 200 mil empreendedores do segmento PME, 
entre clientes e empresários associados das mais de duas mil entidades 
parceiras, espalhadas pelo Brasil (www.boavistaservicos.com.br).

I - Novo Canal 
A Ford anunciou mais uma ação para facilitar a vida dos clientes durante 
o isolamento. A marca criou um novo canal de atendimento, o “Compre 
Sem Sair de Casa”, que permite fazer todo o processo de negociação do 
veículo, desde a procura até a decisão de compra sem precisar ir até 
uma concessionária. Para a realização desse trabalho, além de seguir as 
normas de funcionamento de cada região, as concessionárias Ford estão 
adotando todos os procedimentos de limpeza e higienização dos veículos, 
distanciamento social e proteção individual nos locais de trabalho, em 
todas as fases de preparação e entrega. O “Compre Sem Sair de Casa” 
pode ser acessado no site   (www.ford.com.br), na área de “Ofertas”.

J - Treinamentos Gratuitos  
A Hitachi Vantara disponibilizou 3 treinamentos gratuitos até o dia 31 
de julho. O primeiro é sobre gestão de conteúdo e fornece acesso a in
formações sobre as soluções Hitachi Content, incluindo Hitachi Content 
Platform, Hitachi Content Platform Anywhere e Hitachi Data Ingestor. O 
segundo, é focado em infraestrutura e oferece acesso a série G da Hitachi 
Virtual Storage Platform e seus produtos de gerenciamento de software 
associados. Já o terceiro, objetiva explorar as soluções de convergência 
e hiperconvergência através da administração da Hitachi Unified Com
pute Platform (UCP) e UCP Advisor. Os cursos estão disponibilizados 
em inglês e oferecem certificado. Para acessar, é só clicar em: (https://
www.hitachivantara.com/enus/services/trainingcertification.html).

O texto incentiva em
presas a doarem ali
mentos e refeições 

excedentes para pessoas, 
famílias ou grupos em situ
ação de vulnerabilidade ou 
de risco alimentar ou nutri
cional. O projeto segue para 
a Câmara.

Segundo o senador Fer
nando Collor (ProsAL), 
autor do texto, a principal 
alteração é a previsão de que 
a responsabilidade do doador 
se encerra no momento da 
primeira entrega do alimento 
ao intermediário ou, no caso 
de doação direta, ao benefici
ário final. Já responsabilidade 
do intermediário se encerra 
no momento da entrega do 
alimento ao beneficiário final.

Para Collor, a legislação 

O projeto incentiva a doação de alimentos e refeições 
excedentes, por empresas.
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G20 aprova 
suspensão 
de dívidas de 
países pobres

Os ministros das Finanças 
e presidentes dos bancos 
centrais dos países do G20 
aprovaram nesta quarta
feira (15) a suspensão no 
pagamento de dívidas dos 
países mais pobres entre 
1º de maio e o fim de 2020. 
A proposta segue um apelo 
feito pelo papa Francisco 
em sua bênção de Páscoa, 
no último domingo (12), e 
já havia sido aprovada pelo 
G7 na terçafeira (14).

"Apoiamos uma suspensão 
temporária do pagamento 
das dívidas dos países mais 
pobres. Todos os credores 
oficiais bilaterais participa
rão da iniciativa. Pedimos 
aos credores privados que 
participem em termos se
melhantes", diz uma nota 
conjunta dos ministros do 
G20.

A decisão foi elogiada pela 
diretorageral do Fundo Mo
netário Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, e pelo 
presidente do Banco Mun
dial, David Malpass. "É uma 
iniciativa poderosa e rápida 
que ajudará a salvar vidas e 
estilos de vida de milhões 
de pessoas nos países mais 
frágeis", disseram (ANSA).

As importações de carne 
suína pela China em mar
ço quase triplicaram em 
relação ao ano passado, de 
acordo  com dados alfande
gários divulgados na terça
feira (14).Os compradores 
tentam preencher uma 
enorme lacuna de oferta 
depois que a peste suína 
africana dizimou o enorme 
rebanho suíno do país.

A China, maior consumi
dor mundial, recebeu 391 
mil toneladas de carne su
ína em março, ante 127.218 
toneladas em março de 
2019, segundo cálculos 
da Reuters com base em 
dados alfandegários. Os 
embarques de carne no 
primeiro trimestre chega
ram a 951.mil toneladas, 

Após um aumento expressivo nos primeiros 
10 dias da crise da Covid19, as vendas nos 
supermercados se estabilizaram, inclusive apre
sentando queda em alguns dias, como ocorreu 
neste último domingo e segundafeira. Na grande 
São Paulo as vendas caíram 11%, enquanto no 
interior a retração foi de 19%, nesses dois dias.

Desde a última terçafeira, dia 7 de abril, quando 
as vendas haviam crescido 45,1% (semana ante
rior à Páscoa), o movimento presencial nas lojas 
tem apresentado queda. A Associação Paulista 
de Supermercados – APAS, mais uma vez, sugere 

aos consumidores que não estoquem produtos e 
não comprem além de suas necessidades do mês, 
como forma de ajudar na manutenção dos pre
ços e permitir o abastecimento à maior parte da 
população. Importante também buscar produtos 
substitutos que podem estar com preços menores. 

As vendas de Páscoa, que estavam proje
tadas para cair 8,5% no estado, acabaram 
fechando em queda de 3.7%. Essa melhora 
na previsão aconteceu por causa do aumento 
do movimento presencial nas lojas, durante a 
semana santa (AI/APAS).

Projeto facilita doação de 
alimentos e reduz desperdício
O Senado aprovou na terça-feira (14), projeto que busca facilitar a doação de alimentos e reduzir o 
desperdício

o excedente da produção de 
alimentos chegue às pessoas 
que estão necessitando e 
que precisam se alimentar, 
sobretudo num momento 
em que essa pandemia traz 
o desassossego em cada um 
dos lares brasileiros".

O projeto também estabe
lece que os doadores e in
termediários só poderão ser 
responsabilizados na esfera 
penal se for comprovada a 
intenção específica de cau
sar danos à saúde de quem 
recebeu a doação no momen
to da primeira entrega. Nas 
esferas cível e administrati
va, a responsabilização dos 
doadores e intermediários 
por danos também depende 
da comprovação de que foi 
intencional (Ag.Senado).

brasileira atual incentiva o 
desperdício de comida por
que responsabiliza o doador 
por danos causados após a 
doação, mesmo que os ali

mentos, depois de recebidos, 
não sejam acondicionados 
da maneira correta. "Essa é 
a forma de nós legalizarmos 
e darmos condições para que 

Triplicaram as importações de 
carne suína pela China

quase duas vezes em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, mostraram dados 
da Administração Geral das 
Alfândegas.

A peste suína africana 
reduziu pelo menos 40% do 
rebanho de porcos da China 
e diminuindo seu estoque 
de matrizes em até 60% em 

2019, cortando a produção 
de suínos e enviando os 
preços da carne favorita do 
país para recordes. A China 
recebeu mil toneladas de 
carne de porco nos dois 
primeiros meses de 2020, 
um aumento de 158% em 
relação ao ano anterior 
(Reuters).

Os compradores tentam preencher uma enorme lacuna de 
oferta depois que a peste suína africana.
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Vendas se estabilizam


