
A Sociedade em constante 
transformação, pós-COVID-19

Ser humano é ser 
rico em emoções, 
sentimentos, mas 
também, na capacidade 
de aprender com os 
desafios impostos, ou 
seja, ser capaz de se 
reciclar a partir das 
dificuldades

Há na vida uma busca 
incessante pela felici-
dade, pelo bem-estar, 

pela concretização de proje-
tos e sonhos. A vida moderna 
nos traz muitas facilidades e, 
muitas dificuldades também, 
responsáveis por tantas infeli-
cidades e tristezas, haja vista 
a atual pandemia. No entanto, 
tudo pode se tornar fonte 
de aprendizado, levando à 
construção de novas opor-
tunidades, nos capacitando 
a lidar com tantos desafios.

Esses momentos de crise, 
são marcados por muitas 
situações difíceis. O que se 
acompanha atualmente, em 
quase todos os meios de co-
municação, são referências às 
dificuldades enfrentadas por 
inúmeros países para contro-
lar a expansão da contamina-
ção pelo Coronavírus. Porém, 
vemos inúmeras ações de 
inovação acontecendo mun-
do afora, como por exemplo, 
a educação de milhões de 
alunos sendo mantida por 
aulas online. Isso mostra a 
capacidade que o ser humano 
tem de se reinventar.

Dito isso, vemos inúmeras 
possibilidades de negócios 
surgindo, apesar das dificul-
dades enfrentadas por vários 
países. O que se percebe 
são oportunidades surgindo, 
mesmo em período de CO-
VID-19. Há pessoas que não 
se deixam abater e vislum-
bram novos horizontes, certa 
perspicácia, apesar da crise 
atual. Afinal, não é por acaso 
que costuma-se dizer que em 
toda crise há oportunidades 
que surgem, gerando novos 
negócios.

Não negamos, nem mesmo, 
estarmos insensíveis à atual 
crise enfrentada mundo 
afora. É sabido que haverá 
dificuldades pessoais e em se-
tores distintos da economia. 
Contudo e apesar disso, já é 
possível identificarmos várias 
empresas que se adaptaram a 
tudo isso, seja com a redução 
de custos, ou mesmo, elabo-
rando novas estratégias de 
negócios, levando-as a sair 

mais fortalecidas da crise.
Eu já passei pela crise de 

11 de setembro e crise de 
2008 em Miami. Apesar de 
influenciar o mundo, não 
era tão globalizada como é 
agora, estamos passando 
por um momento global. Em 
épocas de pós-crise, é comum 
que se aflorem aqueles que 
se adiantam à recuperação 
econômica. Hoje, muitas em-
presas repensam sua forma de 
trabalho, como por exemplo, 
o local com uma estrutura me-
nor, ou seja, a possibilidade 
de o trabalho ser realizado 
totalmente home office. 

Pois, assim como afirmam 
alguns empresários, a produ-
tividade continua a mesma, 
com redução de custos, isso 
conduziu a possibilidade 
de reavaliação de certas 
estruturas organizacionais. 
Ainda, seguindo esta linha 
de reflexão, outras mudan-
ças são passiveis de serem 
notadas, como por exemplo, 
novos olhares por parte dos 
consumidores.  Atualmente, 
aumentou a procura por 
imóveis com varanda, com 
quintal, com coworking, entre 
outras facilidades.

Tais transformações, leva-
ram também o mercado imo-
biliário à inovação, ou seja, 
estão cada vez mais digitais. 
Essa mudança de paradigma 
possibilitou o surgimento das 
escrituras eletrônicas no mer-
cado americano, consequen-
temente, alterando o modo 
como se realiza a compra e 
venda de imóveis nos EUA.

O cenário de crise traz opor-
tunidades de avanço para a 
economia. O mais difícil no 
meio da crise é você ver o day 
after. Quando se está no meio 
de uma crise, muitas vezes 
não se consegue visualizar o 
amanhã. Eu aprendi, por meio 
de outras crises, ver o day af-
ter. As incertezas são grandes, 
mas observando a capacidade 
inovadora de várias pessoas e 
empresas mundo afora, é pos-
sível acreditar na retomada 
gradativa da economia local. 

Temos guardado esperan-
ça no day after, com tantas 
possibilidades que surgirão a 
partir das melhorias possíveis 
e implementadas em vários 
segmentos, particularmente 
nos negócios relacionados ao 
mercado imobiliário, tendo 
como aliado o meio digital.
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lançou um programa de voluntariado para ajudar pessoas de diversas 
formas durante a pandemia do Coronavírus, principalmente aquelas que 
estão no grupo de risco. Podemos fornecer dados como o de pedidos 
de solicitação de ferramentas, ajuda para comprar itens no mercado e 
farmácia, e até mesmo conselhos. Além da parte voluntária, a Helpie 
registrou um crescimento de 36% na busca por serviços que podem ser 
prestados de forma remota, como designers, tradutores, professores 
particulares, gerador de conteúdo, entre outros. Verifique em: (www.
helpie.com.br).

E - Cuidados com a Pele
O grupo francês de dermocosméticos Pierre Fabre se mobilizou para 
doar cremes cicatrizantes para profissionais de saúde. A demanda 
veio dos profissionais europeus, que sinalizaram a necessidade de 
cuidados especiais com a pele, devido ao uso de mais equipamentos 
de proteção individual (EPIs). Com isso, a empresa que já havia 
transformado sua fábrica brasileira para a produção de álcool gel, 
voltou seu olhar aos novos “heróis” que estão na linha de frente con-
tra o Coronavírus e decidiu ampliar sua doação. O primeiro hospital 
a receber os produtos – álcool gel Soapelle (Darrow) e Cicalfate 
(Avène) - foi o INCA, no Rio. Nos próximos dias, outros hospitais da 
cidade e unidades públicas de São Paulo também serão contemplados. 
No total, serão entregues mais de 100 mil produtos, cerca de R$ 1,5 
milhão em doações.

F - Plateia Solidária
Para ajudar quem não pode mais trabalhar por conta da pandemia 
do Coronavírus, basta comprar um ingresso. Profissionais de luz e 
som, cenografia, elétrica, cabeamento, carregadores, auxiliares de 
produção e palco, camareiros, seguranças, recepcionistas, baristas e 
controladores de acesso, entre outros que, da noite para o dia, pararam 
de trabalhar por conta da Covid-19. São pais e mães de família que 
vivem da arte e, agora, precisam da ajuda. A VOY e ALÔ Ingressos, 
em parceria com a VCRP Brasil e a Casa de Vídeo, lançam a campanha 
que vai doar cestas básicas para estes profissionais. Para participar, 
acesse (www.aloingressos.com.br) e clique no evento “Me Contagia 
de Alegria”. Cada ingresso será revertido em uma cesta básica, sem 
nenhuma contrapartida. Não haverá comercialização de shows. Todo 
o dinheiro arrecadado será doado.

A - Auxílio Emergencial 
No intuito de ajudar os requerentes a conseguir a aprovação do Auxílio 
Emergencial, a UGP Brasil liberou sua equipe técnica, formada por advo-
gados e economistas, para orientar no preenchimento e esclarecer dúvidas. 
Trata-se de uma assessoria gratuita e totalmente online cujo intuito é 
ajudar o trabalhador que está vulnerável e precisa fazer o cadastramento 
para receber o benefício financeiro. E se dispõe a assistir aos trabalhadores 
para identificar se cumprem ou não os requisitos da lei. Para tanto, a UGP 
Brasil se coloca à disposição. Atendimento por whatsapp: (61) 99804-3377; 
E-mail: (contato@ugpbrasil.com.br); Website: (http://ugpbrasil.com.br/). 

B - Minimercado nos Condomínios 
A empresa Vendify desenvolveu a opção de instalar minimercados em 
condomínios residenciais. Modelo de mini loja inteligente, com sistema 
self-checkout que permite liberdade de consumo a qualquer momento, 
sem necessidade de atendente ou caixa local. Sem qualquer custo para o 
condomínio, é baseado no conceito honest Market, no qual os consumidores 
participam de todo o processo e podem comprar produtos em refrigeradores 
e prateleiras abertas, onde ficam expostos como se realmente estivesse em 
uma gondola de um supermercado. O morador escolhe, analisa validade 
ou qualquer outra informação sobre o produto, e paga através de uma 
estação de pagamento. Saiba mais em: (www.vendify.com.br).

C - Soluções para a Crise
Um dos maiores desafios do século XXI é o combate à COVID-19. No 
site (www.diamundialdacriatividade.com.br), empresas, startups e 
profissionais que tenham iniciativas inovadoras nas áreas de saúde, 
infraestrutura de saúde, geração de renda e inclusão, lar e família po-
dem cadastrar soluções criativas de qualquer região do país. A base de 
dados cadastrados na plataforma ajudará a identificar e conectar quem 
busca soluções, produtos ou serviços a quem pode oferece-los, além 
de inspirar outras iniciativas e multiplicar as soluções neste momento 
tão importante. É importante conhecer e dar visibilidade a iniciativas 
inovadoras que trazem soluções para a crise. 

D - Programa de Voluntariado 
A Helpie, plataforma digital que conecta consumidores e fornecedores 
de serviços de qualquer natureza por meio de web e aplicativos móveis,  

G - Mercado Internacional 
Está disponível mais uma solução digital para as empresas que atuam no 
mercado internacional e que necessitam pagar compromissos no exterior. 
Trata-se da Central de Câmbio e Comércio Exterior do Banco do Brasil, 
uma solução acessível no gerenciador financeiro para empresas de todos 
os segmentos, que permite a realização de pagamentos de importação e 
envio de remessas financeiras para o exterior de forma rápida e 100% 
digital. Tanto no envio de remessas financeiras como no pagamento de 
importação, a transação de até US$ 3 mil é contratada imediatamente. 
Para valores acima de US$ 3 mil, os especialistas do BB analisam em 
até 1 hora, e a contratação é feita automaticamente após a aprovação.

H - Futuro dos Negócios 
A Welcome Tomorrow - festival que há 8 anos debate o futuro das cidades 
- terá uma edição pela primeira vez 100% online devido à pandemia. O 
futuro dos negócios e do trabalho é um dos destaques da programação 
que acontece nos próximos dias 28, 29 e 30, das 10h às 22h. Palestras, 
debates, intervenções artísticas e shows totalmente gratuitos. Reunirá 
dezenas de lideranças empresariais, políticas e especialistas em áreas 
como mobilidade, inovação, educação, economia digital e saúde. Entre 
eles, estão: Breno Masi; Carolina Sevciuc; Maira Habimorad; Claudio Lot-
tenberg; Claudia Sender; Laercio Albuquerque; Daniel Castanho; Walter 
Longo; Lucas di Grass; Renato Meirelles; e Celso Athayde. Inscrições: 
(http://welcometomorrow.com.br/festivalnovomundo). 

I - Atendendo às Demandas
A Agilize Contabilidade Online, em atividade desde 2013, optou por expandir 
suas atividades para atender mais empresários e dessa forma colaborar para 
que todos sintam um pouco menos os impactos da crise gerada em função da 
pandemia. A empresa também manteve seu processo seletivo para contratação 
de profissionais a fim de manter seus serviços em pleno funcionamento para 
atender às demandas de todo o País. Os interessados podem se inscrever pelo 
site (www.vagas.agilize.com.br) e concorrer às vagas em funções como pré-
-vendedor (SDR); vendedor; growth hacker; analista de Marketing, assistente 
de Mídia Paga, especialista em SEO; head de Marketing e head de Vendas.

J - Campanha de Solidariedade
A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e 
uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura 
e seus derivados no Brasil, está apoiando iniciativas diversas para mitigar os 
efeitos da pandemia em municípios do interior brasileiro e de outros países, 
como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, regiões onde estão localizadas 
as suas operações. O aporte financeiro da empresa em iniciativas já realiza-
das e em outras ações previstas para os próximos meses pode ultrapassar a 
marca de R$ 10 milhões. Também apoia iniciativas diversas promovidas pelo 
Hospital de Amor, de Barretos, onde está localizada a sua sede, para arrecadar 
recursos financeiros para auxiliar o complexo hospitalar.

As entidades querem comemorar o Dia do Trabalho trabalhando!
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A Federação das Asso-
ciações Comerciais 
do Estado São Paulo 

(Facesp) e a Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) 
pedem aos governantes para 
que o comércio seja parcial-
mente reaberto a partir do 
dia 1º de Maio, Dia do Tra-
balho, evidentemente obe-
decendo às devidas regras 
de segurança, para evitar 
que os efeitos da pandemia 
do novo Coronavírus, que já 
afetam a saúde de milhares 
de pessoas no Brasil, não 
se perpetuem na economia. 
Queremos comemorar o Dia 
do Trabalho trabalhando!

A paralisação do varejo 
significa a não circulação 
de R$ 1 bilhão por dia, acar-
retando enorme prejuízo 

Em meio à pandemia da Covid-19, a ar-
recadação das receitas federais no Brasil 
registrou queda de 3,32% em março, tota-
lizando R$ 109,718 bilhões. A comparação 
é com o mesmo mês de 2019, descontada a 
inflação. Esse é o menor valor para o mês 
desde março de 2010, quando foram reco-
lhidos R$ 105,717 bilhões. As informações 
foram divulgadas ontem (22) pela Receita 
Federal, em Brasília.

As receitas administradas pela Receita 
Federal, como impostos e contribuições 
federais, chegaram a R$ 107,390 bilhões, 
resultando em queda real (descontada a 
inflação) de 3,67%. Já as receitas adminis-
tradas por outros órgãos, principalmente 
royalties do petróleo, somaram R$ 2,327 
bilhões, com expansão de 15,98%, em 
relação a março de 2019.

De janeiro a março, a arrecadação total 
chegou a R$ 401,138 bilhões, com aumen-

A queda nas receitas federais 
foi de 3,32% em março.
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Prorrogado até 15 
de maio regime de 
plantão na Justiça

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) prorrogou até 15 de 
maio o funcionamento dos tri-
bunais brasileiros em regime 
extraordinário de plantão em 
decorrência da pandemia do 
novo Coronavírus (covid-19).

A medida suspende o traba-
lho presencial de magistrados, 
servidores e colaboradores, 
com exceção de serviços es-
senciais ao funcionamento dos 
tribunais, como a distribuição 
de processos e os setores de 
tecnologia da informação, por 
exemplo.

A resolução do CNJ garan-
te a apreciação de habeas 
corpus, medidas cautelares e 
outros tipos de pedido, como 
os de medidas protetivas 
em decorrência de violência 
doméstica e os relacionados 
a atos praticados contra 
crianças e adolescentes ou 
em razão do gênero. O aten-
dimento a partes, advogados 
e Ministério Público deve 
ser feito prioritariamente de 
modo remoto, diz a resolução.

Os prazos processuais devem 
ser retomados em 4 de maio 
para os processos em meio 
eletrônico. Para os processos 
físicos, os prazos seguem sus-
pensos até 15 de maio. Essa 
regra não se aplica ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) nem à 
Justiça Eleitoral (ABr).

Os impactos da pandemia 
do novo Coronavírus devem 
desacelerar significativamen-
te as vendas no 2° trimestre, 
considerando o índice do varejo 
ampliado. Segundo dados da 
Intenção de Compra, do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Consumo (Ibevar), 
as projeções, a partir de dados 
reais, apontam para um cresci-
mento de apenas 0,93%, ante o 
1º trimestre. 

Quando comparado com a 
mesma base de 2019, a expan-
são foi de 1,36%. Em manuten-
ção de tendência, projetava-se 
alta de 3,42% nas vendas para 
2020. Em comparação ao ano 
anterior, o estudo do Ibevar in-
dica queda para as categorias de 
linha branca, eletrodoméstico e 
telefonia. A categoria de cine e 
foto e moda, embora revelando 
uma disposição maior que a de 
2019, também mostra nítida 

tendência de retração. Ape-
nas no caso das categorias de 
informática e eletroeletrônicos 
é possível notar uma disposição 
de compra acima da apresenta-
da em 2019 e crescente. Para o 
economista e presidente do Ibe-
var, Claudio Felisoni de Angelo 
"esta demanda está relacionada 
à produtos muito utilizados du-
rante o isolamento social, como 
celulares, notebooks, tablets" 
(AI/Ibevar).

Entidades pedem volta do 
comércio em 1º de maio

A paralisação do varejo significa a não circulação de R$ 1 bilhão por dia, acarretando enorme prejuízo para 
a economia e pondo em risco a maior parte dos empregos e da renda dos trabalhadores de modo geral

tais restrições deveriam ter 
o menor tempo possível de 
duração, considerando o 
impacto negativo da medida 
para as atividades econô-
micas e, principalmente, 
sobre os segmentos mais 
desfavorecidos da popu-
lação. 

Alertam, no entanto, sobre 
os grandes riscos decor-
rentes da prorrogação das 
restrições, tendo em vista 
as dificuldades enfrentadas 
por empresas e cidadãos, 
e advertem para o risco de 
desorganização do sistema 
econômico, com o fechamen-
to de empresas, aumento do 
desemprego, perda de renda 
e impactos sociais negativos 
sobre a saúde física e mental 
da população (AI/ACSP).

para a economia e pondo 
em risco a maior parte dos 
empregos e da renda dos 
trabalhadores de modo 
geral. A crise que o Brasil 
atravessa exige grandeza, 
discernimento e coordena-
ção por parte dos governan-
tes, para que não ocorram 
contradições, desperdícios 

ou a imposição de maiores 
sacrifícios à população do 
que os inevitáveis, que já 
são extremamente fortes.

A Facesp e a ACSP mani-
festaram apoio quando da 
implementação das medi-
das restritivas às atividades 
empresariais, mas alerta-
ram na oportunidade que 

Receita: arrecadação em março 
é a menor desde 2010

to real de 0,21%, em comparação com 
o mesmo período do ano passado. Esse 
crescimento da arrecadação no primeiro 
trimestre veio das receitas administradas 
por outros órgãos, que ficaram em R$ 
17,659 bilhões, com expansão de 19,71%. 
Já as receitas administradas pela Receita 
atingiram R$ 383,479 bilhões, com queda 
real de 0,53% (ABr).

Vendas de linha branca e eletrodomésticos devem desacelerar


