
Uso inteligente da 
tecnologia suporta políticas 

de combate à pandemia

O pânico é o inimigo que 
pode arruinar toda a 
operação

Embora a pandemia 
da Covid-19 já esteja 
sendo apontada como 

um dos maiores desafios de 
saúde pública já enfrenta-
dos pelo planeta, também é 
consenso que a humanidade 
nunca teve à disposição um 
conjunto de ferramentas tão 
poderoso para corresponder 
satisfatoriamente a ele. Se 
aproveitado de forma correta 
e inteligente, o potencial da 
tecnologia disponível pode 
ajudar governos e pessoas a 
atravessar estes momentos 
difíceis com o menor nível de 
danos possível.

Isto porque essas ferramen-
tas são fundamentais para 
colocar em prática uma regra 
básica nestas ocasiões, que é 
manter as pessoas conscien-
tes, informadas e seguras de 
que têm acesso a todas as 
informações de que precisam, 
podendo confiar nas direções 
passadas pelas autoridades. 
Isso ajuda a reduzir a chan-
ce de pânico e incentiva as 
pessoas a agir de maneira so-
cialmente coesa para reduzir 
a propagação do vírus.

Em um artigo publicado no 
blog da VIA Technologies, a es-
critora Phoebe Cassidy apre-
sentou alguns aspectos de 
como isto pode ser feito com 
base nas ações realizadas em 
Taiwan. Em um dos exemplos, 
ela comenta sobre o Line, um 
aplicativo de mensagem usado 
no programa de Anúncios de 
Serviço Público que atinge um 
grande percentual da popula-
ção em pouco tempo.

No dia sete de fevereiro este 
instrumento foi usado para 
emitir um aviso reforçado por 
um mapa do Google, informan-
do os locais visitados pelos 
passageiros a bordo do navio 
Princess Cruise Diamond, 
que então tinha 41 casos 
confirmados de COVID19. A 
mensagem pedia às pessoas 
que estivessem nessas áreas 
naquele dia que limitassem 
suas atividades e monitoras-
sem sua saúde até o dia 14 de 
fevereiro, informando o Cen-
tro de Controle de Doenças 
(CDC) caso apresentassem 
algum sintoma.

Além da utilidade da infor-
mação, o formato mostrava 
que o governo estava à frente 
do ciclo de notícias. Todos 
foram informados ao mes-
mo tempo, promovendo um 
senso de governança aberta, 
vital para a calma do públi-

co. Taiwan possui também 
estações de scanner térmico 
infravermelho nos aeroportos 
internacionais eficientemente 
preparados para identificar 
pessoas que venham de 
outros países e que estejam 
com febre. 

Finalmente, o país também 
aprimorou seu sistema de 
Seguro Nacional de Saúde 
(NHI), que é acessado por 
meio de um cartão incorpora-
do com chip IC, para incluir o 
histórico de viagens para que 
a equipe médica possa iden-
tificar rapidamente casos de 
alto risco se comparecerem 
a uma clínica.

Outra providência impac-
tante se refere especifica-
mente à comunicação. Em 
Taiwan existe um grande 
esforço conjunto de codifica-
dores e hackers para tentar 
resolver problemas cívicos. 
Um exemplo é o CoFacts, 
uma plataforma que permite 
aos usuários de mídias sociais 
sinalizarem postagens em 
redes sociais para verificação 
de sua veracidade.  

Depois que a equipe inves-
tiga o caso, eles emitem uma 
declaração sobre a veracida-
de, que é postada nos grupos 
nos quais o assunto está sendo 
compartilhado. O potencial 
de ter um sistema maduro e 
independente para verificar 
ou desacreditar os rumores 
não deve ser subestimado. Na-
turalmente, alguns elementos 
da sociedade permanecerão 
teimosamente convencidos de 
que estão sendo enganados, 
mas os serviços de verificação 
de fatos que são postados 
diretamente nas conversas 
ajudam a impedir que fiquem 
fora de controle.

Um elemento-chave no 
controle de pandemias é 
o comportamento racional 
das pessoas e sua adesão às 
medidas recomendadas para 
impedir o surto. Simplifican-
do, o pânico é o inimigo que 
pode arruinar toda a operação; 
levando à acumulação de 
suprimentos essenciais, au-
mento de casos de infecção e, 
no pior dos casos, um sistema 
sobrecarregado.

A tecnologia existente tem 
condições de dar o suporte 
necessário para isso ser evi-
tado. Basta que a inteligência 
humana seja acionada para 
criar uma coordenação central 
das ações e um ambiente de 
colaboração no qual as men-
tes estejam empenhadas em 
buscar soluções inovadoras.

(*) - É VP de marketing da VIA 
Technologies.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE MATEUS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/11/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanil Mateus e de Elizabeth Felix Moreira Mateus. 
A pretendente: ALINE CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profissão promotora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/07/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio da Silva e de Maria de Fatima Cardoso da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA ARAGÃO, estado civil divorciado, profissão contro-
lador, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edizio Joaquim de Aragão e de Edivanilda da 
Silva Aragão. A pretendente: CLÁUDIA TEODORA NERE, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Viçosa do Ceará - CE, no dia (19/01/1995), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudionor Oliveira Nere e de 
Antonia Teodora Ribeiro.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (25/01/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Valdimiro Pereira de Araujo e de Dulcelina 
Pontes de Araujo. A pretendente: CAROLINE TEIXEIRA LOPES, estado civil solteira, 
profissão biomédica, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (04/11/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Sebastião Lopes e de 
Joselinda Teixeira Rocha.

O pretendente: TYRONE DE ARRUDA LOPES, estado civil solteiro, profissão vigilan-
te, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (14/09/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Fernandes Lopes Filho e de Adelci Matias de 
Arruda. A pretendente: ELIUDE DOS SANTOS ROCHA, estado civil solteira, profissão 
consultora financeira, nascida em Maravilha - AL, no dia (15/08/1990), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Luiz da Rocha e de Marinelza 
Joaquim dos Santos.

O pretendente: EFRAIM LUCENA PEDROSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1998), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito,, São Paulo - SP, filho de Marcelo Pedroso da Silva e de Vanusa 
Lucena da Silva. A pretendente: NATHALY SOUZA DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/02/1999), residente e 
domiciliada neste Subdistrito,, São Paulo - SP, filha de José Adriano Santos de Jesus e 
de Gilderlene Souza da Conceição.

A necessidade da qua-
rentena para evitar 
ainda mais a pro-

liferação do Coronavírus 
interferiu drasticamente 
na economia, com 460 mil 
estabelecimentos impedidos 
de realizar atendimentos 
presenciais no Estado de São 
Paulo, o que representa 70% 
do comércio, responsável 
por 1,3 milhão de empregos 
formais e faturamento médio 
de R$ 1 bilhão por dia.

Com isso, em março o 
Índice de Confiança do 
Consumidor sofreu queda 
de 5,5%. Já o endividamento 
atingiu o maior patamar da 
série histórica com 63,8% 
das famílias com algum tipo 
de dívida, em fevereiro esta-
va em um patamar de 60%. 
A inadimplência subiu para 
21,8%, diante dos 19,7% do 
mês anterior. As expecta-
tivas não são promissoras 
para compras a curto prazo. 
A FecomercioSP orienta o 
empresariado a fazer um 
planejamento de crise para 
os próximos três meses.

Com as portas fechadas, 
o primeiro ponto é adaptar-
-se rapidamente às vendas 
online, por aplicativos e de-
liveries. Também se sugere 
que recebam os pagamentos 
por meio online como Pi-
cPay, mercado Pago, AME, 

64% das famílias têm dívidas e empreendedor 
deve planejar 3 meses de crise.
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Na média, a redução no faturamento das empresas foi de 69%.
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restrição à circulação de 
pessoas e isolamento so-
cial, em decorrência do 
Coronavírus, já atingem o 
equilíbrio financeiro das 
empresas e ameaçam a 
sobrevivência de milhões 
de pequenos negócios no 
país. Segundo pesquisa 
feita pelo Sebrae, 89% das 
micro e pequenas empresas 
brasileiras já observam uma 
queda no seu faturamento. 
E 36% dos empreendedo-
res afirmam que precisarão 
fechar o negócio perma-
nentemente, em 1 mês, 
caso as restrições adotadas 
até agora permaneçam por 
mais tempo.

A pesquisa, feita entre 
os dias 20 e 23 de março, 
junto a um universo de 
9.105 donos de pequenos 
negócios, revelou que, na 
média, a redução no fatu-
ramento das empresas foi 
de 69%. Os empresários 
ouvidos pelo Sebrae ressal-
tam que, mesmo adotando 
uma estratégia de venda 
online, o faturamento 
anual do negócio sofreria 
uma queda de 74%, caso 
as políticas de isolamento 
social sejam mantidas por 

Cinco pilares 
conduzem 
aplicação da 
Inteligência 
Artificial 

A transformação digital e 
a ascensão do uso de dados 
possibilitam cada vez mais que 
os insights obtidos por meio 
da Inteligência Artificial (IA) 
solucionem de forma eficaz di-
ferentes problemas e desafios. 
No ambiente dos negócios, a 
IA também proporciona bene-
fícios, como o desenvolvimento 
de novos produtos e uma me-
lhor experiência de compra do 
consumidor. Essas são algumas 
das conclusões da pesquisa "IA 
ética - Cinco pilares orientado-
res" (Ethical AI - Five guiding 
pillars, em inglês), conduzido 
pela KPMG. 

"A realidade é que muitas 
organizações ainda não estão 
preparadas para estes desa-
fios. Sendo assim, este estudo 
oferece insights relevantes que 
podem ajudá-las a repensar 
modelos de negócios e de tra-
balho. Aquelas que adotarem 
recursos relacionados à IA se 
destacam no mercado e, qua-
se sempre, estão à frente dos 
concorrentes", afirma Frank 
Meylan, sócio-líder de IA, Cog-
nitive & Customer Experience 
da KPMG no Brasil. 

De acordo com a pesquisa, há 
cinco pilares que conduzem a 
aplicação eficaz de Inteligência 
Artificial (IA): 
	 •	Transformar	e	preparar	o	

ambiente de trabalho para 
a IA; 

	 •	Desenvolver	 supervisão	 e	
governança eficientes; 

	 •	Alinhar	segurança	ciberné-
tica com IA ética; 

	 •	Mitigar	todos	os	preconcei-
tos; 

	 •	Elevar	a	transparência.	

O conteúdo revelou ainda 
que as perspectivas acerca do 
uso da IA são positivas, o que 
está alinhado com a pesquisa 
CEO Outlook 2019, da própria 
KPMG, segundo a qual 73% 
dos CEOs apontam que a IA 
criará mais oportunidades de 
trabalho do que eliminará. 
No entanto, a aplicação de 
tecnologias como essa só 
apresentam êxito e resulta-
dos positivos se os líderes 
de negócios seguirem alguns 
passos e, assim, mantiverem a 
transparência e a integridade 
dos processos. A pesquisa está 
disponível na íntegra no link 
- (http://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/br/pdf/2020/02/br-
-pilares.pdf). 

A necessidade do planejamento de 
crise para os próximos três meses

Então, é hora de fazer as contas dos custos fixos, para saber se haverá dinheiro em caixa durante esse 
período de crise e renegociar contratos, aluguéis, pedir que fornecedores estendam os prazos

de empréstimos já contraídos 
por até seis meses e também 
ampliou a linha de crédito de 
capital de giro. Além disso, 
em uma ação conjunta entre 
BNDES, Tesouro Nacional, 
Banco Central e Febraban 
serão disponibilizados R$ 
40 bilhões em crédito para 
a folha de pagamento que 
vão beneficiar 1,4 milhão de 
empresas e 12,2 milhões de 
trabalhadores nos próximos 
dois meses, a taxa de juros 
será de s 3,75% ao ano, 
ou seja, a taxa Selic, nessa 
operação foi excluída a co-
brança de spread ou o custo 
operacional.

Outro avanço foi o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) autorizar que o 
BNDES cadastre fintechs 
como repassadores de seus 
recursos, dessa forma dimi-
nui a burocracia, aumenta 
o alcance e a competição 
bancária para redução de 
juros e taxas de serviços. 
Ainda em fase inicial esse 
mês, as operações podem 
estar disponíveis em maio.

Mais uma opção é a Desen-
volveSP, do Governo do Es-
tado de São Paulo, que está 
com sete linhas de crédito 
cujos prazos de pagamento 
podem atingir 120 meses 
com até 36 meses de carên-
cia (AI/FecomercioSP).

por exemplo, para que não 
haja a necessidade de levar a 
maquininha de cartão. A Fe-
deração não recomenda que 
sejam feitas demissões, pois 
com o fim da quarentena, o 
comerciante vai precisar dos 
funcionários e os custos com 
demissões, novas contrata-
ções e treinamentos serão 
altos. A melhor opção é ana-
lisar as alternativas descritas 
na MP N.º 927/20, como fé-
rias coletivas, compensação 
de horas, antecipação de 
feriados, entre outras. 

Então, é hora de fazer as 
contas dos custos fixos, para 
saber se haverá dinheiro em 
caixa durante esse período 
de crise e renegociar con-
tratos, aluguéis, pedir que 
fornecedores estendam os 
prazos. Algumas instituições 

financeiras já liberaram a op-
ção de suspensão de parcelas 
de financiamentos a vencer 
nos próximos 90 dias.

Se ainda assim faltar di-
nheiro em caixa, o governo 
tem disponibilizado algumas 
linhas de crédito com juros 
mais baixos, pois o crédito 
adquirido e bem planejado 
é melhor do que deixar de 
pagar os compromissos, 
tornar-se inadimplente e 
ter que correr atrás de ju-
ros maiores. A Caixa, por 
exemplo, além de postergar 
os prazos de financiamentos, 
disponibilizou R$ 60 bilhões 
em crédito para capital de 
giro e reduziu a taxa máxima 
de juros de 2,76% a.m para 
1,51% a.m. 

Já o BNDES suspendeu o 
pagamento das prestações 

89% dos pequenos negócios já 
enfrentam queda no faturamento

um período de dois meses.
Com a expressiva queda 

nas vendas, 54% dos em-
preendedores já preveem 
que precisarão solicitar 
empréstimos para manter o 
negócio em funcionamento 
sem gerar demissões. E, 
avaliando as perspectivas 
da economia brasileira, 33% 
dos empresários entrevis-
tados acreditam que o país 
deve levar um ano ou mais 
para voltar ao normal.

As medidas de restrição 
ao deslocamento de pessoas 
já fizeram com que 42% dos 
empresários tomassem a 
decisão de fechar tempora-
riamente o negócio e levou 
26% a reduzir a jornada de 
trabalho da empresa. Para o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, a pesquisa confirma 

a importância e a urgência 
de medidas de socorro aos 
pequenos negócios. 

“As pequenas empresas 
representam 99% de to-
dos os empreendimentos 
do país e geram mais da 
metade dos empregos for-
mais. A situação provocada 
pela pandemia exige de 
todos os agentes públicos 
o compromisso pela busca 
de soluções concretas e 
rápidas para os proble-
mas que essas empresas 
estão enfrentando no dia 
a dia da crise”, destaca, 
ao ressaltar que a insti-
tuição está atuando junto 
às diferentes instâncias de 
governo, ao Congresso e ao 
Judiciário para o desenvol-
vimento dessas soluções 
(AI/Sebrae).

O chamado e-CAC, centro de atendimento 
virtual da Receita Federal, é uma plataforma 
online, com ambiente seguro, que simplifica mui-
tos processos fiscais e permite uma otimização 
maior da contabilidade. Lá é possível realizar 
diversas solicitações e solucionar problemas 
que demandariam um grande tempo em filas ou 
espera telefônica da Receita Federal. 

A plataforma, que foi lançada em 2005, está em 
constante evolução e a cada dia novos serviços 
e funcionalidades são lançados, com o objetivo 
de chegar à digitalização completa. Pessoas 
físicas e jurídicas que declararam o Imposto de 
Renda nos dois últimos anos já possuem acesso 
à plataforma, que funciona como uma central de 
acesso para diversos serviços financeiros. Alguns 
dos serviços disponíveis, são:
	 •	Cadastro	 (como	 Cadastro	 de	 Atividade	

Econômica da Pessoa Física)
	 •	Certidões	e	situação	fiscal
	 •	Cobrança	e	fiscalização	(como	Controle	de	

Entrega de Declarações)
	 •	Declarações	 e	 demonstrativos	 (como	 De-

claração de Imposto de Renda)
	 •	Dívida	Ativa	da	União
	 •	Legislação	 e	 Processo	 (como	 Validação	 e	

Assinatura de Documentos Digitais)

	 •	Pagamentos	e	Parcelamentos
	 •	Regimes	e	Registros	Especiais	(como	Pro-

grama Empresa Cidadã)
	 •	Restituição	e	Compensação	(como	compen-

sação de ofício)
	 •	Senhas	e	procurações
	 •	Simples	Nacional	(como	Restituição	do	Im-

posto de Renda Pessoa Física - IRPF)

Para quem é empregador doméstico, o eCAC 
permite conferir as guias emitidas e pagas no 
eSocial Doméstico, o que garante mais segurança 
e tranquilidade nesse processo. Veja mais deta-
lhes em: (https://www.receita.fazenda.gov.br/
aplicacoes/ATBHE/servicos-ecac/default.aspx)

Você pode realizar o processo de inscrição 
pelo site, o que pode ser um pouco demorado, 
ou acessar com um certificado digital (eCPF). 
O eCPF confere facilidades e uma série de be-
nefícios no e-CAC, incluindo funcionalidades 
exclusivas para quem possui o certificado.

Com o e-CPF você pode, por exemplo, com-
plementar dados do seu CPF, baixar declara-
ções de Imposto de Renda de anos anteriores 
e acompanhar o andamento da declaração do 
IR depois de enviada. Mais informações, acesse: 
(www.certificadodigital.com.br).

Como funciona o e-Cac, centro de atendimento virtual da Receita

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 6
F4

B-
B0

BE
-3

A3
8-

F0
64

.




