
Qual o legado do Coronavírus 
para a transformação 

digital no Brasil?

O Coronavírus 
acelerou a busca 
das empresas pela 
transformação digital

Da noite para o dia, mui-
tas se viram obrigadas 
a migrar para o am-

biente online para sobreviver, 
mesmo com pouca ou nenhu-
ma experiência nesse formato 
de vendas e relacionamento. 
A jornada de compras do 
consumidor vem mudando 
há anos. As buscas pelo pro-
duto ou serviço começam na 
internet, e preço, condições 
de pagamento e opiniões dos 
compradores são levados em 
consideração antes de fechar 
a compra. 

Portanto, as empresas que 
quiserem ser vistas e lembra-
das precisam de um posicio-
namento digital forte – ainda 
mais quando todos os olhares 
estiverem concentrados na 
rede. Pode-se imaginar que, 
em pleno 2020, a adaptação 
para a web não seja uma 
grande barreira para as em-
presas, mas esta é uma ideia 
equivocada. Afinal, não se 
trata apenas da estar presente 
no ambiente online, mas das 
técnicas utilizadas para me-
lhor atender às expectativas 
do cliente e atraí-lo para o 
que você vende. 

Antes da pandemia, muitas 
empresas já não estavam pre-
paradas para essa mudança. 
Agora, por necessidade, elas 
têm sido lançadas para a prá-
tica ainda estando na teoria. 
Sem nenhum preparo, elas 
precisam estar bem ampara-
das para que as dificuldades 
não prejudiquem ainda mais o 
negócio. E não se trata apenas 
de preparo tecnológico. No 
que diz respeito à organiza-
ção interna da empresa, é 
preciso capacitar a equipe e 
a liderança. 

Muitos colaboradores, até 
pouco tempo, nunca haviam 
trabalhado em home office e 
estão com dificuldade para 
se concentrar ou para orga-
nizar a rotina de trabalho. 
Estamos apegados a trabalhar 
no escritório, a ter a equipe 
debaixo dos nossos olhos 
para acompanhar o que está 
sendo feito. Desapegar dessa 
necessidade de controle pode 
ser mais difícil do que se ade-
quar à tecnologia. Em relação 
à operação externa, com os 
clientes, pode-se enfrentar 
duas grandes barreiras: a 
cultural e a tecnológica. 

Criar uma loja virtual, con-
tratar ou treinar equipes para 
o atendimento online, além 
de estruturar a logística, são 
alguns pontos para se pen-
sar. Culturalmente, alguns 
processos também precisam 

evoluir. Atendimento rápido, 
por exemplo, é agora ainda 
mais importante, assim como 
oferecer uma boa experiência 
em todas as etapas da compra, 
ter um site de fácil navegação 
e produtos bem organizados. 
Ter uma comunicação direta e 
constante transmite seguran-
ça para o consumidor. 

Empresas grandes já se 
comunicam muito bem no e-
-commerce com Inteligência 
Artificial, seja pelo WhatsA-
pp, e-mail ou SMS, mas as pe-
quenas, com um fluxo menor 
de clientes, podem fazer isso 
de maneira ainda mais pró-
xima e personalizada. Outro 
ponto de atenção é a entrega, 
porque não adianta a experi-
ência online ser incrível, mas 
o produto demorar para che-
gar. Por esses motivos, contar 
com ajuda profissional para 
se pensar em transformação 
digital, produtos digitais ou 
comunicação digital é im-
prescindível, principalmente 
neste momento, em que a 
empresa precisa ter foco total 
no negócio. 

Não dá para tentar apren-
der a fazer transformação 
digital agora, no meio da crise, 
sem orientação de quem tem 
bastante experiência nisso. 
No caso da criação de um 
site de vendas, por exemplo, 
os profissionais desenharão 
a melhor jornada de compra 
para o seu cliente, para evitar 
que ele abandone o carrinho 
por se sentir perdido no site. 
É um investimento para gerar 
mais lucro. O mundo caminha 
para um novo conceito de 
"normal". Estamos vivendo 
uma transformação digital 
imposta, e claro que esse 
não é o cenário ideal. Porém, 
acredito que o pós-pandemia 
mostrará como a adaptabili-
dade é fundamental. 

Uma pequena loja que 
vende por WhatsApp sabe 
o quanto ajudaria ter um e-
-commerce. Uma empresa 
maior percebeu o quanto 
é importante organizar os 
arquivos na nuvem para 
que todos tenham acesso, 
sem depender somente do 
documento físico. Quem 
sabe as empresas deixem de 
lado os grandes escritórios 
e organizem times menores 
presencialmente, apenas 
para reuniões ou encontro 
com os clientes? Isso gera 
uma grande economia para a 
empresa e mais qualidade de 
vida para os colaboradores. 

Enquanto ainda é difícil 
prever o futuro, pode-se ter 
certeza de que a transforma-
ção digital deixará um legado 
bastante positivo a todos.

(*) - É sócio-diretor da Neotix 
Transformação Digital 

(http://www.neotix.com.br/).

Marcelo Pires (*)
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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 

Jornal Empresas & Negócios

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:

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

O pretendente: FAUZE PEREIRA ORLANDI JORGE, estado civil divorciado, profis-
são consultor de vendas, nascido nesta nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(20/09/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fauze 
Orlandi Jorge e de Iraci Pereira Orlandi Jorge. A pretendente: ADRIANA APARECIDA 
POLINO, estado civil divorciada, profissão consultora de vendas, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (26/06/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Luiz Antonio Polino e de Maria Aparecida Caputo Polino.

O pretendente: GIAN CARLOS ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
supervisor, nascido nesta Capital, Tatuapé  - SP, no dia (02/04/1975), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Coelho de Araujo e de 
Jandira Alves de Araujo. A pretendente: KARINA REGINA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (23/05/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Anastacio de 
Lima e de Sandra Regina da Silva Lima.

O pretendente: HEDERSON LUIZ DO PRADO BARBOSA, estado civil divorciado, 
profissão engenheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (17/02/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orlando Barbosa 
e de Sonia da Silva Prado Barbosa. A pretendente: MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 
MOURA,estado civil solteira, profissão engenheira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia (16/12/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Francelino de Moura e de Maria Francisca dos Santos Moura.

O pretendente: SERGIO ZANATTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (30/05/1963), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Zanatta e de Maria Aparecida Zanatta. A 
pretendente: MARY GALDINO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão profes-
sora, nascida em Guajará Mirim - RO, no dia (27/07/1963), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Moreira de Souza e de Abigail 
Galdino de Souza.

O pretendente: MARCELO IMPERADOR PASCHOAL, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro químico, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/10/1970), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vergilio Paschoal e de Hilda Imperador Paschoal. 
A pretendente: PATRICIA AFONSO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (23/01/1972), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mafaldo de Souza e de Ilane Afonso de Souza.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA PAES, estado civil solteiro, profissão operador de 
relacionamento, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (21/08/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Soares Paes e 
de Eunice Evangelina da Silva. A pretendente: TAMARA APARECIDA VIEIRA DA SILVA,  
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (04/01/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Vieira da Silva e de Maria das Neves Ossério.

O pretendente: WELLINGTON DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/07/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Isach Martins da Cruz e de Ivanete da Cruz. A preten-
dente: REGINA VIEIRA SANQUETTI, estado civil solteira, profissão caixa, nascida nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Divino Fabio Sanquetti e de Rosangela Vieira Sanquetti.

O pretendente: AILTON FERREIRA NETO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Corbelia - PR, no dia (05/12/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Milton Ferreira Neto e de Alba Santos Ferreira. A pretendente: 
GLAUCIA DA SILVA BARBOSA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (16/05/1975), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Manoel Barbosa e de Elvira Clemencia da Silva Barbosa.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS TORRES, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/05/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosiel Vieira Torres e de Elizia dos Santos Tor-
res. A pretendente: KARINE MARIN GALDINO, estado civil solteira, profissão assistente 
financeiro, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/07/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lauro Alves Galdino e de Olga Marin Galdino.

O pretendente: HENRIQUE ELIAS ROVERAN, estado civil solteiro, profissão professor 
de inglês, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/08/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Roveran e de Andréa 
Aparecida Elias Roveran. A pretendente: DÉBORAH SOUZA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão analista de recursos humanos, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia (20/03/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Adilson Xavier da Rocha e de Rosejane de Souza Rocha.

O pretendente: DANILO OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (22/04/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Ferreira dos Santos e de 
Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: MAIRA DELMIRO REIS, estado civil sol-
teira, profissão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia 
(10/08/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sivaldo 
Carmo Reis e de Ivanilda Delmiro Teodosio.

O pretendente: EZEQUIEL SANTOS DE JESUS, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Tucano - BA, no dia (25/11/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Basilio de Jesus e de Maria José dos 
Santos. A pretendente: KATIA DE ARAUJO BRITO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (02/11/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ailton Alves de Brito e de Maria 
Madalena de Araujo Brito.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (16/04/1979), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo das Dores Oliveira e de 
Zuleide de Campos Oliveira. A pretendente: GLAUCIA MARIA RAMOS,estado civil 
solteira, profissão teleoperadora, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(25/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
Laurentina Ramos.

O pretendente: CAIO CESAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profissão vigilante, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (26/09/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Gomes do Nasci-
mento e de Vera Lucia dos Santos do Nascimento. A pretendente: EVANDRA ALMEIDA 
MANSO, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (10/09/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Edson de Castro Manso e de Marilene Almeida Manso.

O pretendente: RAFAEL DE ARAUJO TOMÉ, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviço aeroportuário, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/01/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adriano Mesquita Tomé 
e de Viviane de Araujo Donatângelo Tomé. A pretendente: GRAZIELLE APARECIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão compradora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (15/05/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Vanderlei da Silva e de Livam Ribeiro da Silva.

O Brasil tem voltado os olhos para a 
redução da burocracia nos negócios. 
E muito se tem feito para melhorar 
o processo de aquisição de imóveis, 
que até agora, exigia a presença física 
do comprador e do vendedor, para 
que se pudesse lavrar a escritura de 
compra e venda do imóvel perante 
um tabelião, profissional do direito 
com atribuição de formalização do 
negócio jurídico. 

Foi aprovada pela Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado de São Paulo, a 
pedido do Colégio Notarial, a formali-
zação de negócios jurídicos de forma 
totalmente remota. Um grande passo 
para desburocratização no processo de 
compra imobiliária. Além de facilitar a 
vida dos envolvidos, dando praticidade 
e comodidade, esse provimento marca 
uma transformação digital no setor e 
vai permitir uma atuação com mais 
eficiência, agilidade e transparência. 
Para construtoras e imobiliárias será 
um divisor de águas e um grande avanço 
para os cartórios. 

Para Rodrigo Dinamarco, tabelião do 
Cartório Dinamarco - "o momento que 
estamos vivendo com a quarentena e a 
Pandemia nos trouxe uma nova realida-
de. Quase num piscar de olhos tivemos 
que nos adequar e repensar os nossos 
processos, usando a tecnologia como 
grande aliada. Evoluir digitalmente é 
eficiente e poderoso. Estamos escreven-
do uma nova página no setor notarial do 
Brasil" - orgulha-se o tabelião. 

Como exemplo dessa mudança, a 
Vitacon incorporadora, em parceria 
com o Cartório Dinamarco é a primeira 
incorporadora a usar esse provimento e 
assinar uma escritura de "compra e ven-

Dados do Sebrae mos-
tram que mais de 
600 mil empresas já 

fecharam as portas e um 
número incalculável de 
empreendimentos estão 
próximos da falência. Para 
evitar que essa tragédia 
ganhe proporções ainda 
maiores, muitas empresas 
estão se reinventando com 
ideias criativas e disruptivas 
a fim de construir um novo 
futuro que não passará des-
percebido aos olhos de seus 
clientes e consumidores. A 
pergunta que fica é: Que 
marcas serão facilmente 
lembradas pelos públicos 
alvos após a pandemia? 

Para Cristiane Ribas, pro-
fessora de Soft Skills do 
ISAE Escola de Negócios 
(www.isaebrasil.com.br), 
certamente serão as que 
demonstraram vontade de 
ajudar no momento de crise, 
com valores compartilhados 
em seu branding. “A Ambev, 
Gerdau e Hospital Einstein 
uniram forças e levantaram 
um hospital em 40 dias em 

Muitas empresas estão se reinventando com 
ideias criativas e disruptivas.
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84% das pessoas mudaram 
hábitos nas últimas semanas

O mundo vem enfrentando uma situação 
atípica e inesperada. Tal realidade fez 
com que muitas pessoas mudassem seus 
hábitos e rotina. Pensando nisso, o Imove-
lweb, um dos maiores portais imobiliários 
do País, realizou uma pesquisa com seus 
usuários para entender até que ponto a 
pandemia afetou a mudança de hábitos 
dentro de suas casas. De acordo com a 
amostra, 84% das pessoas adquiram novas 
práticas e costumes para se preservar. 

Desses, 89% passaram a lavar as mãos 
com mais frequência, 83% estão saindo de 
casa apenas em urgências, e 70% trocam 
todas suas roupas e sapatos assim que re-
tornam ao seu lar. Além dessas questões, 
64% apontaram higienizar maçanetas, 
interruptores e outros locais básicos com 
álcool gel, assim como 63% se preocupam 
com a limpeza das embalagens de novos 
alimentos, e apenas 43% dos entrevistados 
estão em home office.

 A pesquisa aponta que muitas pessoas 
estão adotando novos costumes e tarefas 
durante a quarentena. Segundo o levan-
tamento, 58% estão utilizando seu tempo 
livre para ver séries e filmes, 51% estão 
colocando alguns afazeres em dia, 50% 
aproveitando para passar mais tempo ao 
lado da família e 49% planejando e pen-
sando em finanças e planos futuros. Há 
também os que se preocupem mais com 
seu futuro profissional, 28% estão focando 
mais no trabalho e 27% estão usufruindo 
desse tempo para fazer cursos on-line.

De acordo com a amostra do Imovelweb, 
dos 16% que disseram que não mudaram 
seus hábitos neste período, 46% deles 
trabalham em locais essenciais, como 
hospitais, supermercados, farmácias, 
entre outros. Mesmo assim, 91% ainda 
continuam acompanhando as notícias 
sobre o assunto. 

Fonte e mais informações: (www.imo-
velweb.com.br).

Empresas que se mostram solidárias 
tendem a ter mais aceitação

Mais de 93% das empresas brasileiras sofreram de alguma forma com a chegada da COVID-19 no país
momento? O que o núcleo 
de relações humanas deve 
fazer para captar as neces-
sidades dos funcionários e 
dos clientes?

Para Ribas, criatividade é 
a palavra de ordem. “O RH 
estratégico deve manter 
seus ouvidos abertos para 
escutar e trabalhar em prol 
das pessoas”, diz. De acordo 
com a especialista, geral-
mente são os próprios cola-
boradores que apresentam 
as mais diversas e positivas 
soluções para contribuir 
com a empresa. “Valorizar as 
contribuições é um primeiro 
ponto. Ações simples são as 
melhores e mais funcionais”. 
Aponta também a necessi-
dade de manter benefícios, 
apoiar no desenvolvimento 
do trabalho em home office 
e manter um canal aberto de 
escuta e apoio às pessoas. " 
É crucial zelar pela quali-
dade dos relacionamentos, 
destacando a humanização 
do ambiente de trabalho, 
mesmo que virtual”, com-
pleta Cristiane Ribas.

São Paulo. O Subway tem 
preparado e entregue san-
duíches para profissionais da 
saúde. A Tesla e a Mercedes 
Benz iniciaram a produção 
de respiradores em suas li-
nhas de montagem. A Apple 
e a Google estão criando uma 
tecnologia de rastreamento 
e alerta para retardar a dis-
seminação do vírus”.

Diversas empresas tam-
bém estão implantando 
ações voltadas aos colabo-

radores, levando o signifi-
cado de empatia ao pé da 
letra. “O Magazine Luiza, 
por exemplo, instituiu a 
não demissão e pagamento 
integral dos salários, man-
tendo o foco das pessoas 
e fortalecendo o vínculo 
emocional com a marca”, 
diz. Mas como as empre-
sas podem fomentar essas 
iniciativas? Que tipo de 
ações, internas e externas, 
podem ser realizadas neste 

Um grande passo para a 
desburocratização imobiliária

da" de modo 100% digital no Estado de 
São Paulo. É uma evolução importante 
e muito esperada pela Incorporadora, 
que realizará seu processo de modo 
100% digital, desde os stands virtuais 
que o cliente pode acessar no site, até a 
venda efetiva do imóvel, passando pela 
assinatura de contrato e agora, atingindo 
a fase de lavratura da escritura de forma 
on-line, por meio de videoconferência 
e assinatura digital. 

"A virada que a tecnologia traz para 
o setor é uma mudança de paradigma: 
saem o papel, o carimbo e a burocracia, 
entram o bom senso, a eficiência e a as-
sinatura digital. Definitivamente é uma 
novidade que veio para ficar", afirma 
Alexandre Frankel - CEO da Vitacon, ao 
enaltecer os efeitos decorrentes da tec-
nologia - "as ferramentas tecnológicas 
estão sendo produzidas e consumidas 
por uma geração que não olha para 
trás, não liga para rótulos, concepções 
e não está preocupada com processos 
intocáveis, burocráticos" - finaliza o CEO 
(AI/Vitacon).

Aprovada a formalização de negócios 
jurídicos de forma totalmente remota.
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