
A mudança de mindset 
como fator crítico para 
a transformação digital

Desde os séculos XVIII 
e XIX, quando tivemos 
a primeira Revolução 
Industrial, a sociedade 
segue evoluindo em 
um ritmo acelerado

De lá para cá, presen-
ciamos a invenção 
dos computadores, 

smartfones e o nascimento 
e popularização da Internet. 
Agora, entramos na chamada 
4ª Revolução Industrial ou 
Indústria 4.0, uma era de 
novos modelos de negócios 
e de quebra de paradigmas. 
Essa nova onda de transição, 
impulsionada pelo mundo 
corporativo, vai muito além 
da adoção de tecnologias e 
invenção de objetos inteligen-
tes, ela altera a forma como 
vivemos, nos relacionamos e 
trabalhamos: é a Transforma-
ção Digital. 

E essa nova revolução está 
mais pautada nas pessoas do 
que nos softwares, de fato. O 
mundo está mudando e nós 
temos que mudar também. E 
tudo isso, afeta diretamente 
os trabalhadores. Neste novo 
cenário conectado e digital, 
aprender a usar as novas 
tecnologias é apenas o básico. 
O profissional do futuro – que 
na verdade já chegou – pre-
cisa estar preparado para 
desconstruir boa parte dos 
seus conceitos e criar outro 
mindset. Ou seja, reorgani-
zar os seus pensamentos e a 
forma de encarar o cotidiano, 
tanto na vida pessoal, quanto 
no trabalho. 

Quando falamos em auto-
matização, logo surge o tema 
do desemprego. A máquina 
vai mesmo substituir o ho-
mem? Não! Mas a expansão 
das novas tecnologias altera 
o formato de trabalho. Va-
mos imaginar a rotina de um 
atendente de contact center. 
Anteriormente, para atuar 
nessa posição era essencial 
falar bem e ter desenvoltura 
no relacionamento com o 
público. Agora, além dessas 
habilidades, também é neces-
sário saber lidar com um sof-
tware de atendimento online 
e estar conectado a tudo que 
acontece ao seu redor. 

Nessa trajetória, a interação 
no ambiente digital tem um 
papel significativo. Como é o 
caso dos processos seletivos 
hoje, por exemplo. A busca 
por um novo trabalho começa 
nas redes sociais como Face-
book e LinkedIn - são nesses 
canais que as pessoas ficam 
sabendo das vagas e é por 
lá, que elas se candidatam e 
também iniciam o primeiro 
passo do processo. Dentro 
deste contexto, como as 
empresas podem lidar com a 
Transformação Digital? 

Paradoxalmente, é in-
vestindo em uma cultura 
organizacional pautada no 
lado humano, considerando 
que a organização é formada 
por pessoas que têm suas 
expectativas e sonhos. A área 
de recursos humanos e as 
lideranças devem trabalhar 
juntas para criar um ambiente 
inclusivo e uma cultura di-
gital. O colaborador precisa 
saber o que está acontecendo, 
em tempo real, e participar 

ativamente da mudança. A 
comunicação transparente é 
essencial para criar o senso de 
pertencimento e consequen-
temente, gerar engajamento. 

Se a companhia adotar a 
política de home office, um 
modelo de trabalho que está 
crescendo na Era Digital, 
é importante desenvolver 
mecanismos para manter o 
funcionário conectado, com 
um rodízio presencial, reu-
niões de vídeos e/ou encon-
tros semanais. Enfim, é criar 
dinâmicas que façam ele se 
sentir fisicamente próximo 
e um membro com voz ativa. 
O grande desafio da transfor-
mação digital é que não existe 
uma receita de bolo porque 
estamos falando de pessoas, 
com capacidades distintas 
de adaptação e aprendizado. 

Toda mudança é desafiado-
ra, gera medos e inseguran-
ças, mesmo quando é para 
melhor. O ser humano passa 
pelo processo de entendi-
mento e absorção do impacto 
para ter resiliência – isso já 
é cientificamente comprova-
do. Outro fator importante 
nesse processo é o convívio 
de diferentes gerações em 
um mesmo ambiente. A em-
presa pode criar ações para 
equilibrar essa relação, valo-
rizando a experiência, mas 
também dando espaço para 
o novo. Por fim, o aspecto 
mais relevante é a conscien-
tização do colaborador, sobre 
a importância de assumir o 
protagonismo da sua carreira 
e evolução.

A empresa provém as fer-
ramentas e cria um ambiente 
interno propício, mas o cola-
borador escolhe se quer ou 
não embarcar nessa jornada. 
Cabe a cada pessoa avaliar os 
seus principais pontos de me-
lhoria e buscar a capacitação 
e adaptação necessária para 
esse novo mundo que está 
surgindo. A digitalização é 
uma constante, que não tem 
mais volta. Por mais cruel 
que possa parecer, quem 
não se adaptar, estará fora 
do mercado.

Isso para determinados 
perfis de profissionais será um 
choque, mas é uma realidade 
e não uma escolha – imagine 
se os taxistas não tivessem 
se adaptado aos aplicativos? 
Teríamos um número ex-
pressivo de desempregados. 
Falando do ponto de vista 
dos negócios, a companhia 
deve traçar uma estratégia, 
mapeando os seus principais 
objetivos e o que é neces-
sário fazer para chegar lá.  
Investindo na capacitação e 
desenvolvimento do seu pú-
blico interno, provendo uma 
comunicação transparente e 
um trabalho de cultura com 
foco nas pessoas. 

Tudo isso, compreendendo 
que a mudança é um proces-
so que leva tempo. Porém, 
ela traz inúmeros benefícios: 
funcionários motivados per-
formam melhor e contribuem 
para a eficiência operacional. 
Resumindo, investir na trans-
formação digital, consideran-
do a humanização, é o caminho 
para conduzir a empresa a 
outro patamar competitivo. 

(*) - É diretor de recursos humanos 
da ao³.

José Carlos Nascimento (*) 
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Inflação reflete efeitos 
da pandemia

A alta de apenas 0,07% do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 
março demonstrou um comportamento 
inesperado dos bens industriais, que ca-
íram 0,05% no mês, além da já esperada 
redução de 0,14% em serviços. Segundo 
a instituição, é o menor resultado para 
um mês de março desde o início do Plano 
Real (1994).

Para o professor de Cenários Econômi-
cos do Centro Universitário Internacional 
Uninter, Cleverson Luiz Pereira, esta 
queda é um reflexo da pandemia, já que 
o indicador de preços no mercado, a taxa 
de inflação (IPCA), trabalha em virtude da 
demanda e oferta. “O setor de transporte 
foi o responsável pela queda no índice, uma 
vez que o setor aéreo e os combustíveis 
apresentaram quedas significativas no mês 
de março. Além disso, com o isolamento 
a atividade produtiva de alguns setores 
reduziram e até paralisaram”.

Na contramão das quedas, Pereira 
destaca o setor de alimentação. “Como 
as pessoas estão em suas residências 
em maior período de tempo, há maior 
consumo de alimentos e queda na oferta, 
gerando preço maior”, explica. O grupo 
Alimentação e Bebidas apresentou a 
maior variação positiva: passou de 0,11% 
em fevereiro para 1,13% em março. Perei-
ra explica que, mesmo com o movimento 
de estocagem, o aumento do preço dos 
alimentos ocorreu por demanda causada 
na mudança de comportamento (Fonte: 
uninter.com).
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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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: GEnILSO FERREIRA DA SILVA, bRASILEIRO, divorciado, nascido aos 
08/10/1965, pedreiro, natural de Gongogi - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Ferreira da Silva e de Alice Paula de Souza; A pretendente: 
nEIDInA MARCIA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 12/05/1963, técnica de 
enfermagem, natural de Conselheiro Pena - MG, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Pedro Francisco de Souza e de Ana Andrade de Souza.

O pretendente: DAnIL DA SILVA bEzERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/02/1997, 
auxiliar de topografia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Damiao Gomes Bezerra e de Cicera Maria da Silva; A pretendente: 
KARInA SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 22/05/1994, babá, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Aureno 
Conceiçao Silva e de Marlene Ferreira dos Santos.

O pretendente: EMERSOn MEnEGhETTI, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/12/1979, 
engenheiro químico, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Norival João Meneghetti e de Risonete Maria de Oliveira Sousa Mene-
ghetti; A pretendente: CLAuDIA DE CARVALhO CuEnCA, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/04/1981, farmacêutica bioquímica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Cuenca e de Maria Celia de Carvalho Cuenca.

O pretendente: FAbIO LOTTO, brasileiro, divorciado, nascido aos 28/05/1976, coorder-
nador de segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Mario Lotto e de Maria Jose Vairo Lotto; A pretendente: DAnIELLE 
VALERIAnO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 14/05/1993, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Marcelo Valeriano da Silva e de Ivanisia Tome Vieira.

O pretendente: RAFAEL FRAnKLIn GARCIA GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/10/1987, separador conferente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcos José Gonçalves e de Gislaine Garcia de 
Oliveira; A pretendente: PRISCILA SOuzA E SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/06/1990, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Cláudio de Lima e Silva e de Maria Angélica Souza Gonçalves e Silva.

O pretendente: PEDRO LuIz MORAIS, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/11/1956, 
cozinheiro, natural de Nova Cruz - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Tiago de Morais e de Josefa Amaro de Morais; A pretendente: FRAnCISCA 
MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/09/1961, cabeleireira, natural de 
São Miguel do Tapuio - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio da Silva Irmão e de Antonia Pereira de Sousa.

O pretendente: nILTOn MOuRA DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/07/1959, taxista, natural de Luar, Mun. de São João do Ivai - PR, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Orivaldo Tibes de Souza e de Antonilia Moura Soares; 
A pretendente: JOSICLEIDE DE ALMEIDA TOuRInhO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 08/09/1966, do lar, natural de João Pessoa - PB, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Antônio de Almeida Tourinho e de Joana Frazão de Almeida.

O pretendente: MATEuS VICEnTE DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/04/1999, estu-
dante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Luiz Gonzaga Dias e de Marineide Vicente Dias; A pretendente: LETICIA WASKEVICz, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1994, professora, natural de Marau - RS, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Waskevicz e de Silvana Matos Waskevicz.

O pretendente: ELTOn CERInO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/04/1983, técnico em edificações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Edison Cerino dos Santos e de Elza Marina Ildefonso 
dos Santos; A pretendente: TATIAnE LEPORE LIMA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 21/01/1981, operadora de telemarketing, natural de Ribeirão Preto - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edna Lepore Delfini.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: KÉSEDY ALMEIDA ROChA, estado civil solteiro, profissão tecnólogo 
civil, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/10/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adilom da Rocha e de Ivanete de Almeida Rocha. 
A pretendente: PALOMA LOPES bARbOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/06/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Barbosa e de Maria Lucia Lopes da Silva.

O pretendente: VALDIR FREITAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pe-
dreiro, nascido em Montes Claros, MG, no dia (05/02/1949), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justino Gonçalves da Silva e de Joana Serafim 
de Freitas. A pretendente: AnALIA PInTO DE MEDEIROS PASSOS, estado civil 
viúva, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/09/1966), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pinto de Medeiros e de 
Maria Pinto de Medeiros.

O pretendente: FRAnCISCO ADALTO DE SAnTAnA, estado civil solteiro, profis-
são lubrificador, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (04/12/1977), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalto Santana Filho e de Eva 
Josefa do Espirito Santo. A pretendente: FLÁVIA RODRIGuES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (01/12/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonidio Rodrigues da 
Silva e de Otelina Maria da Silva. 

O pretendente: bRunO CESAR DE ALMEIDA RAMOS, nascido em São Vicente - SP, 
no dia 07/07/1988, estado civil solteiro, profissão analista de segurança da informação, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauro Cesar de Oliveira 
Ramos e de Rosana Silva de Almeida. A pretendente: ShIRLEY ChAn, nascida em 
Caçapava - SP, no dia 06/04/1990, estado civil solteira, profissão analista de comércio 
exterior, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Chan Wai Yin 
e de Huang Yan Ching.
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DE PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

O pretendente: bRunO CRISPIM, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/03/1989, agrimen-
sor, natural de Niterói - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Rogerio Crispim e de Mercedes Aparecida dos Santos Crispim; A pretendente: MARIAnA 
DE SOuzA AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 02/12/1994, vendedora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo 
Silveira de Andrade e de Maria de Fatima de Souza Andrade.

O pretendente: LEOnARDO MEnDES DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1991, auxiliar de ar condicionado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ildo Mendes de Souza e de Antonia Moreira de 
Souza; A pretendente: ALInE DA SILVA PARREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/02/1990, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos de Paula Gonçalves Parreira e de 
Helena Cecilia da Silva Parreira.

O pretendente: ADRIAnO LOuREnçO DE AMORIM, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/07/1996, coletor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Manoel Ribeiro de Amorim e de Maria Louenço da Silva; A pretendente: 
LEIRIAnE DA SILVA PARREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1997, aten-
dente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz Carlos de Paula Gonçalves Parreira e de Helena Cecilia da Silva Parreira.

O pretendente: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 02/11/1965, motorista, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria de Lourdes de Oliveira Santos; A pretendente: 
LAYS bARbOSA DE bASTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/10/1980, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Pedro Paulo de Bastos e de Neide Barbosa de Bastos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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E quem pode resolver 
essas questões das 
novas medidas pro-

visórias, legislações, tribu-
tações é o profissional da 
contabilidade.

Em relação aos benefícios 
dos trabalhadores, espe-
cialmente aqueles que não 
tiveram seus contratos sus-
pensos e estão trabalhando 
home office, fica estabeleci-
do que as empresas não de-
vem suspender o pagamento 
de vale-refeição, à medida 
que o funcionário continua 
cumprindo seu horário de 
trabalho e suas atividades. Já 
o vale-transporte, a empresa 
pode parar de pagar. 

Hoje em dia, de acordo com 

Quem pode resolver essas questões 
é o profissional da contabilidade.
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O número de vendas de medicamentos 
vem caindo ao longo do período de 

isolamento social.
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oA Covid-19 está mudando os hábitos 
de consumo. Para se ter ideia, a prévia 
de uma pesquisa divulgada pela FGV 
mostra que 79,1% dos brasileiros estão 
consumindo apenas o essencial. Dados 
divulgados pela plataforma Consulta 
Remédios, a maior plataforma de itens 
de farmácia do Brasil, mostra que o 
número de vendas de medicamentos 
vem caindo ao longo do período de 
isolamento social. Comparando a últi-
ma quinzena do mês de março com a 
primeira do mês de abril, a queda nas 
vendas foi de 14%.

“Estamos tendo relatos de que o 
número de vendas físicas também 
vem caindo, o que corrobora entre o 
equilíbrio do mundo físico e o virtual, 
sendo a internet o reflexo do que 
acontece fisicamente. Entre os fatores 
que estão elevando essa queda, além 
do isolamento social, podemos afirmar 
a diminuição na venda de produtos de 
higiene e perfumaria e a compra ex-
cessiva dos medicamentos, e também 
perfumaria", conta Paulo Vion, CEO da 
plataforma, que possui mais de 2000 
farmácias cadastradas a nível nacional.

A queda reflete não só o fato de que 
as pessoas estão saindo menos de casa, 
mas sobretudo, que as pessoas estão 
economizando nesse período, que traz 

Como fica o vale-refeição, plano de saúde, 
vale transporte: pergunte ao Contador

As novas decisões do governo sobre as relações empresas/empregados em meio à pandemia e incertezas 
quanto ao futuro têm gerado muitas dúvidas em toda a população

os Contadores estão interpre-
tando e aplicando as novas 
medidas publicadas pelo go-
verno, seja no campo tributá-
rio, previdenciário, trabalhis-
ta, creditício e societário, de 
acordo com as características 
de cada empresa. 

“Estamos assessorando 
nossos clientes para as toma-
das decisões mais urgentes, 
buscando assegurar o fluxo 
de caixa para que, assim, 
consigam honrar os com-
promissos essenciais, como 
o pagamento de salários, 
fornecedores e impostos”, 
avalia eparabeniza o conta-
dor Zulmir Breda, presiden-
te do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC).

dados do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), são 
quase 515 mil profissionais 
no Brasil, entre Contadores 
e Técnicos em Contabili-
dade. E no último sábado 
(25), em meio a um cenário 

tumultuado e de muito tra-
balho e desafios para esses 
profissionais, comemorou-se 
o Dia do Contador.

Acostumados a lidar com 
a dinâmica de constantes 
transformações do mercado, 

Vendas de produtos em 
farmácias têm queda de 14%

incertezas para todos. E, apesar de o 
varejo online como um todo apresentar 
crescimento, a área de itens de farmá-
cia mostra que o mar não está para todo 
tipo de peixe. Em capitais como São 
Paulo, por exemplo, a queda chegou 
a 23% e em Curitiba a queda foi maior 
ainda, com 28% a menos de vendas.

"Medicamentos com o princípio ativo 
do Hidroxicloroquina e o Nitazoxanida 
representam os maiores interesses dos 
usuários. No entanto, após exposição na 
mídia, a Anvisa tornou estes medicamen-
tos controlados, uma decisão correta 
para o momento, pois a automedicação 
é um risco que não deve ser ignorado, 
afirma a Dra. Francielle Mathias, farma-
cêutica do Consulta Remédios".
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