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O mercado brasileiro está enfrentando uma das piores crises da 
história. Diante desse desfio, as empresas são obrigadas a se reinventar 
e buscar alternativas para sobreviver. É nesse momento, em que os 
consumidores não saem de casa, que estratégias de vendas mais efi-
cientes assumem um papel importante. O chamado Direct to Consumer 
(DTC) é o modelo de negócio adotado por empresas inovadoras para 
vender seus produtos e serviços diretamente aos consumidores finais, 
sem intermediários: lojas, vendedores/consultores ou terceiros.  

Direct to Consumer é alternativa

Os países europeus concentram a maior renda média salarial. Claro que 
pode ter uma diferença mais contundente entre áreas centrais e periferias. 
A ideia é trazer quantias com base em uma vida com as contas equilibradas 
e sem grandes luxos. Os números podem ser assustadores, comparados 
com os valores brasileiros. Aqueles que o governo oferece como subsídio 
para os cidadãos, a diferença chega a ser gritante. Quando alguém diz que 
o Brasil é a sétima economia do mundo, não é bem assim. Porque neste
aspecto, trata-se daquilo que o país é capaz de produzir, mas é necessário 
pensar no que traz de benefício para a sua população, o que retornar como 
qualidade de vida, segurança pública, e incentivos para empresário.

Cinco países com a maior média salarial

As três maiores economias entrarão em ciclo de crescimento, e ga-
rantindo a emergentes a saída da recessão. Estamos entrando em uma 
segunda fase da crise mundial provocada pela Covid-19, com os efeitos da 
quarentena social chegando de forma agressiva às economias nacionais. 
O primeiro impacto, provocado pelo pânico que atingiu investidores e 
instituições financeiras no mundo todo, está controlado pela ação conjunta 
dos bancos centrais.  

Olhando com otimismo para 2021

iStock

Negócios em Pauta

Documento Veicular
Os proprietários de veículos de São Paulo, que possui 

uma frota de mais de 31 milhões em todo o estado, já 
podem imprimir o documento veicular de suas próprias 
casas. Desenvolvido pelo Serpro para o Denatran, o CRLV 
100% digital tem a autenticidade da impressão garantida 
por um QR Code, que pode ser apresentado e consultado 
pelos agentes de trânsito em uma eventual fiscalização. O 
CRLV pode ser impresso em: (https://portalservicos.dena-
tran.serpro.gov.br/#/) ou do aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito. Para emitir o documento eletrônico, é necessário 
que o proprietário esteja quite com as obrigações e débitos 
do veículo junto aos órgãos de trânsito.     Leia a coluna 
completa na página 3

Divulgação/Serpro

DICAs E ORIENtAçõEs

O surto de Coronavírus, 
que tem alarmado o 
Brasil e o mundo nas 
últimas semanas, está 
apresentando uma série 
de desafios para as 
marcas. Isso porque, 
à medida que os 
consumidores tomam 
medidas de proteção 
contra a doença, 
suas ações afetam 
enormemente a economia.

Diante deste cenário de 
incertezas, se observam 

alterações drásticas nos hábitos 
de consumo das populações. 
Considerando estas mudanças 
comportamentais, a Ipsos reali-
zou um levantamento qualitativo 
com o objetivo de identificar os 
maiores aprendizados que as 
marcas podem tirar desta situ-
ação. Veja:

Faça-se presente - A ideia de 
esperar a tempestade passar 
– com discrição e sem gerar
grandes impactos – pode até
parecer tentadora, mas o sur-
to da Covid-19 é uma janela de 
oportunidade única para que 
as marcas se façam presentes 
nas vidas das pessoas em um
período de relativa ansieda-
de, construindo, assim, um
vínculo de confiança para o
futuro.

Informe e impacte positi-
vamente - Em tempos de
incerteza, as marcas podem 
fortalecer o relacionamento 
com seus consumidores dando 
informações apuradas sobre o 
que está acontecendo e crian-
do ações que gerem impacto 
positivo. No Reino Unido, 

Aprendizados que o surto de 
Coronavírus pode trazer às marcas
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por exemplo, a 
Lush, marca de 
cosméticos, con-
vidou pessoas a 
entrarem em suas 
lojas para lavar 
as mãos. Além de 
orientar o público 
a respeito de um 
hábito de preven-
ção, a iniciativa 
atraiu clientela.

Mostre empatia 
- Milhões estão
sofrendo – direta
ou indiretamente
– por causa da
pandemia. Por isso, as marcas 
devem mostrar solidariedade
neste momento difícil. A grife
Louis Vuitton, por exemplo,
publicou uma mensagem
simples e sensível aos seus
consumidores chineses nas
redes sociais: “Every pau-
sed journey will eventually
restart. Louis Vuitton hopes
you and your beloved ones
stay safe and healthy” (algo
como: “Toda jornada pausada
continua eventualmente. Louis 

mundo estão criando expe-
riências virtuais para exibições 
de arte. A expectativa é que, 
mais do que nunca, os serviços 
ofertados – sejam eles das mais 
diversas áreas – migrem para 
o virtual.

Reconheça as novas normas 
sociais - Quando experimen-
tamos novos comportamentos, 
muitas vezes nos sentimos 
deslocados ou constrangidos, 
como se fôssemos as únicas 
pessoas que os praticam. Esse 
sentimento de marginalização 
pode ser uma barreira para a 
mudança de comportamentos. 
Por isso, as marcas devem dar o 
exemplo. Se as pessoas sentem 
que os outros também estão 
reproduzindo tal hábito, elas 
ficam muito mais propensas 
a mantê-lo.

Inspire-se em grandes 
cases de sucesso

A história nos traz evidências 
de que as marcas podem cres-
cer em tempos angustiantes. 
No período de recessão do fim 
dos anos 2000 (crise financeira 
e imobiliária), nomes como Ne-
tflix, Lego, Amazon e Domino's 
corajosamente expandiram seus 
horizontes através de investi-
mento, inovação, atendimento 
ao cliente, modelos de preços 
alternativos e transparência em 
suas comunicações. 

Enquanto muitos de seus con-
correntes pararam de se comu-
nicar ou se ativeram ao modelo 
antigo de negócio, essas marcas 
trilharam um caminho árduo, 
porém bem-sucedido, para con-
quistar consumidores e entregar 
valor, em tempos de fluidez e 
mudanças comportamentais .

Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

COMO Os 
EMPREENDEDOREs 
DEVEM CuIDAR DA 
sAúDE FINANCEIRA 
DOs NEgóCIOs

   Leia na página 6

News@tI

Aulas da EY university para aperfeiçoamento 
profissional

@Para auxiliar os profissionais durante o isolamento 
social, a EY oferta gratuitamente uma série de aulas 

online, que reúnem temas de gestão e soft skills, como es-
tratégia de apresentações, atração de audiência e público. 
Os materiais estão disponíveis no site de Conteúdos Digi-
tais da EYU, a universidade corporativa da EY. “A EY quer 
contribuir para um mundo de negócios melhor também 
para os pequenos empresários e nossas comunidades e a 
disponibilização de cursos gratuitos é um primeiro passo 
neste momento”, comenta a sócia-líder de gestão de talentos 
da EY para América do Sul, Cristiane Amaral (https://www.
ey.com/pt_br/webcasts/2020/03/eyu-conteudos-digitais). 

 Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Vuitton deseja que 
você e seus entes 
queridos estejam 
bem e saudáveis”, 
em tradução livre).

Adapte-se a no-
vas rotinas - O
Coronavírus trou-
xe um território 
inspirador a ser 
desbravado: o de 
estar em casa. As 
marcas devem ter 
um novo olhar para 
ajudar as pessoas 
a fazer bom uso do 
tempo gasto dentro 

de seus lares, impulsionando a 
internalização de novos hábi-
tos e ajudando-as a se sentir 
produtivas e confortáveis 
diante da nova rotina.

Acorde para o mundo vir tual 
- Na China, a venda online
de automóveis aumentou nas
primeiras semanas de crise
do Coronavírus, apesar de as
vendas físicas terem despen-
cado. Atualmente, até mesmo 
os museus mais renomados do 

No período de 
recessão do fim 
dos anos 2000 
(crise financeira 
e imobiliária), 
nomes como 
Netflix, Lego, 
Amazon e 
Domino's 
corajosamente 
expandiram 
seus horizontes.

Regra três
O Conselho Internacional da As-

sociação de Futebol (Ifab) aprovou 
a mudança temporária da regra de 
substituição. A partir de agora, os 
clubes poderão fazer cinco altera-
ções por jogo. A proposta foi feita 
pela Fifa para lidar com o desgaste 
físico imposto pela "maratona" de 
partidas que serão necessárias 
para concluir os campeonatos. A 
mudança vale para torneios já ini-
ciados ou que pretendam começar, 
mas que devem ser concluídos até 
31 de dezembro de 2020.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/131211/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-a-11-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-a-11-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-09-a-11-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/direct-to-consumer-e-alternativa-de-sobrevivencia-durante-a-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/olhando-com-otimismo-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-cinco-paises-com-a-maior-media-salarial-do-mundo/
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Como garantir a satisfação do cliente 
com as entregas na pandemia

Marcos Abellón (*)

No ano passado o comércio eletrô-
nico no Brasil movimentou R$ 
75,1 bilhões, uma alta de 22,7% 

quando comparado a 2018. Para 2020, 
a previsão é um crescimento de 21%, 
para R$ 90,7 bilhões. A perspectiva, 
divulgada pela da Compre & Confie, 
ainda não foi revista e sem dúvidas 
será bem maior.

Segundo a Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS), desde 2012 
não era vista movimentação tão intensa 
no setor! E a transformação na maneira 
de consumir impactou também a neces-
sidade de mão de obra, bem diferente 
dos serviços não essenciais.

Pegos de surpresa
Essa mudança de perfil de consumo 

em tão pouco tempo pegou os varejistas 
de surpresa. Uma rede de farmácias, 
por exemplo, precisou retirar diversos 
produtos do site por já ter comerciali-
zado todo o estoque, uma alta de 170% 
registrada nos últimos dias de março.

O resultado é a contratação de mão 
de obra principalmente para separar, 
embalar, acondicionar e despachar cada 
pedido. Agora, com o agravamento da 
pandemia no Brasil, ganharão as em-
presas que tiverem a logística melhor 
azeitada.

O cuidado com cada setor da cadeia 
logística, mais do que nunca, é de extre-
ma importância. Imagine que os varejis-
tas se prepararam durante meses para 
a Black Friday — o ápice das vendas 
no comércio brasileiro. Agora, foram 
pegos de surpresa por um movimento 
semelhante com a chegada do Corona-
vírus ao Brasil! Com um agravante: a 
importância de manter a segurança dos 
colaboradores envolvidos no trabalho e 
a higiene de cada produto despachado.

O perigo do aumento das entregas
O aumento de pedidos leva a um 

consequente número de entregas, que 
precisam chegar o mais rápido possível 
aos destinatários. É aí que (realmente) 
mora o perigo.

Gerenciar e fazer chegar com eficácia 
e segurança, atendendo às expectativas 

dos clientes representa um desafio gi-
gantesco. Seja para um supermercado, 
farmácia ou mesmo os aplicativos de 
pedido e entrega de comida.

Com a epidemia, o número de aten-
dentes nos call centers e centrais 
de atendimento diminuiu — o que é 
sinônimo de problemas à vista com o 
aumento de pedidos. Se 
essas pessoas antes do 
Coronavírus já lidavam 
com um fluxo de trabalho 
intenso, imagine agora 
com a equipe reduzida.

Plataformas 
conversacionais

E, mais uma vez, a 
tecnologia pode ajudar. 
A questão das consultas 
sobre entregas, reagen-
damentos e reclamações 
pode ser feita de uma 
maneira simples.

A solução são as plata-
formas conversacionais. 
As notificações, geral-
mente enviadas por e-mail 
e SMS e ignorada por 
muitos, ficarão no passa-
do. Utilizar o WhatsApp, 
Telegram e Messenger é muito mais 
simples e inteligente.

Ao invés de o cliente ligar para a 
central de atendimento ou entrar no 
site/aplicativo para verificar o status 
do pedido ou devolução, basta utilizar 

um hub conversacional. Ele é capaz de 
integrar os aplicativos de mensagens 
diretamente aos sistemas da empresa, 
como os de gestão (ERP) e logística 
(WMS).

24 horas por dia, 7 dias por semana!
Todas as informações estarão em 

tempo real na palma da mão do cliente. 
O funcionamento é similar 
ao de uma caixa postal 
digital. Basta teclar um co-
mando dentro do canal de 
comunicação da empresa 
no aplicativo escolhido. O 
funcionamento é ininter-
rupto: 24 horas por dia, 7 
dias por semana.

Maneira inteligente de 
lidar com questões muitas 
vezes delicadas, como 
entregas perdidas, can-
celadas e reclamações, o 
rastreamento automatiza-
do permite que a equipe 
humana cuide de tarefas 
mais estratégicas.

O comportamento do 
consumidor não será mais 
o mesmo após a Covid-19, 
e acredito que teremos 
pessoas cada vez mais 

engajadas nas compras on-line. Nosso 
dever será dar a elas as ferramentas 
necessárias para que sua experiência 
seja a melhor possível!

(*) É diretor geral da W5 Solutions e criador da AnnA. 
Mais informaçoes: https://anna.center/pt/home/
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“Gerenciar e 
fazer chegar 
com eficácia 
e segurança, 
atendendo às 
expectativas 
dos clientes 
representa 
um desafio 
gigantesco. 
Seja para um 
supermercado, 
farmácia ou 
mesmo os 
aplicativos de 
pedido e entrega 
de comida.”

AI/Grupo Croma

Para a surpresa de muitos e sem dar tempo para uma preparação prévia, o Brasil entrou em isolamento 
social devido à pandemia do Coronavírus. O cenário agora é um intenso movimento de realização de 
compras pela internet. A venda on-line de alimentos aumentou 330% durante o mês de março — e os 
setores de cosméticos e construção também registraram crescimentos nunca vistos antes.

News@TI
Zoom adquire a Keybase

@ O Zoom adquiriu a Keybase, um serviço seguro de compar-
tilhamento de arquivos e mensagens. A aquisição acelerará 

o plano do Zoom de criar criptografia de ponta a ponta que pos-
sa alcançar a atual escalabilidade do Zoom. Como membros da 
função de engenharia de segurança do Zoom, a equipe Keybase 
fornecerá contribuições importantes ao plano de 90 dias do Zoom 
para identificar, abordar e aprimorar proativamente os recursos 
de segurança e privacidade de sua plataforma (https://blog.zoom.
us/wordpress/2020/05/07/zoom-acquires-keybase-and-announces-
-goal-of-developing-the-most-broadly-used-enterprise-end-to-
-end-encryption-offering/). 

Ferramentas para facilitar a contratação de serviços 
essenciais como internet e TV

@O Portal de Planos (https://portaldeplanos.com.br/) - site que 
reúne todos os planos de internet, celular, TV e telefone, em 

um único lugar - nasceu em 2015 com o objetivo de reunir informa-
ções sobre telecomunicações no Brasil, oferecendo ao consumidor 
ferramentas para comparar e contratar serviços das mais diversas 
operadoras - tudo de forma digital, com agilidade e transparência. 
No último ano, foi adquirido pela Escale - startup de aquisição de 
clientes com foco no digital e especializada em setores de servi-
ços essenciais, como saúde, finanças e telecomunicações. Desde 
então, o Portal de Planos vem realizando melhorias contínuas 
na experiência do cliente e na eficiência dos canais digitais de 
aquisição, baseadas em experimentos que utilizam Data Science 
e Inteligência artificial.

PagBank Saúde

@O PagSeguro PagBank, que promove soluções inovadoras em 
serviços financeiros e meios de pagamento, apresenta, em 

parceria com a TEM Saúde, o PagBank Saúde, serviço disponível no 

app PagBank que permite ao cliente o agenda-
mento de consultas médicas e odontológicas 
presenciais e por modalidade de Telemedicina, 
exames clínicos (laboratoriais e por imagem), 
além de descontos em farmácias e sorteios de 
capitalização no valor de R$ 20 mil todo mês. As 
consultas, tanto presenciais quanto à distância 
através de vídeo, terão valor fixo, e os exames 
terão preço bem abaixo dos valores médios 
praticados no pagamento particular. Por apenas 
R$ 14,90 por mês é possível incluir, sem custo adicional, até quatro 
dependentes (cônjuge, pais, sogros, enteados e filhos até 21 anos). 
E para os clientes que vendem com as maquininhas ou através do 
site do PagSeguro, o valor mensal é de apenas R$ 9,90 (pagseguro.
com.br/conta-digital/saude).

Programa gratuito para apoiar empreendedores da 
gastronomia

@Com o projeto Lemon-Aid, 
Dimitri Rodrigues, funda-

dor e CEO da Kiwi Superfoods, 
visa auxiliar empreendedores 
da gastronomia a superar a 
crise do Coronavírus. Com o 
programa, os participantes 
terão acesso gratuito a todo 
o know-how da franqueadora, 
sem exigência de contrapartidas. O pacote de auxílio conta com 
consultoria e ferramentas como Universidade Corporativa; Depar-
tamento de inteligência focado em transformar dados da rede em 
informações relevantes para planejamento e decisões estratégicas; 
orientações sobre qualidade de padronização com foco no cliente; 
book de fornecedores; capacitação em gestão, branding, receitas 
exclusivas de alimentos, entre outros benefícios (www.kiwisuper-
foods.com).

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
O elevador quebrado

Você sabe qual o meio 
de transporte mais 
seguro do mundo? 
Não, não é o avião. É o 
elevador

Essa invenção fantástica 
permite que você suba 
ou desça os andares de 

um edifício de modo rápido e 
seguro. É possível dizer que a 
Educação é o elevador capaz 
de promover a ascensão social 
de uma pessoa, de uma família 
ou de um país inteiro. Os nú-
meros explicam. Uma pesquisa 
da OCDE apontou que quem 
possui um diploma de Ensino 
Superior ganha, em média, 
mais que o dobro (156%) 
de quem só cursou o Ensino 
Médio; com pós-graduação, 
pode-se ganhar um salário mais 
de quatro vezes maior (350%).

O Ensino Superior influencia 
gerações. Crianças com pelo 
menos um dos pais diplomado 
têm 60% de chances de chegar 
à universidade, probabilidade 
que cai para 15% quando os 
pais não completaram o Ensino 
Médio. O problema é que o 
Brasil é hoje um dos países da 
OCDE com o maior número de 
habitantes sem Ensino Médio. 
Mais da metade dos adultos 
(52%) com idade entre 25 
e 64 anos não possuem esse 
nível de formação. E apenas 
15% da população brasileira 
tem curso superior. 

Duplicar o salário por meio 
de um diploma de graduação 
significa uma evolução de ren-
da tentadora no Brasil e que, 
vista pelo lado positivo, pode 
ajudar jovens de baixa renda 
a ascender socialmente. Só 
que a possibilidade é limitada. 
Cerca de 75% dos alunos que 
estão cursando uma graduação 
hoje frequentam instituições 
privadas. Com menos vagas, as 
universidades públicas acabam 
por absorver apenas os alunos 
que tiveram a melhor Educa-
ção Básica - e, mais uma vez, 
os jovens que frequentaram 
escolas públicas ficam de fora.

A desigualdade social é tão 
grande que, para se ter uma 
ideia, os 5% mais ricos do Brasil 
têm renda mensal equivalente 
aos outros 95% juntos. Igua-
lado à África do Sul e à frente 
apenas da Colômbia, o Brasil 
ocupa a segunda pior posição 
em mobilidade social, de acor-
do com o estudo "O elevador 
social está quebrado? Como 
promover mobilidade social", 
também da OCDE. Os dados 
escancaram que o futuro de 
uma criança brasileira está 
condicionado à escolaridade 
e ao nível de renda dos pais. 

Segundo o estudo, um brasi-
leiro nascido entre os 10% mais 

pobres levaria  duzentos e vinte 
e cinco anos para alcançar a 
renda média do país, de R$ 
1.370. Uma criança da menor 
classe social no Brasil levaria 
nove gerações para chegar à 
classe mais alta. Ao contrário 
de muitos países, no Brasil, 
há fatores mais decisivos que 
as políticas educacionais para 
reduzir o impacto da desigual-
dade de renda na mobilidade 
intergeracional. 

Como, por exemplo, que 
crianças em desvantagem so-
cial possam estudar com filhos 
de famílias com condições 
socioeconômicas melhores. 
Isso porque estudantes mais 
pobres tendem a ter piores per-
formances que os estudantes 
mais ricos. A prova disso é que 
crianças de 15 anos com pais 
de estratos socioeconômicos 
mais baixos fizeram 451 pontos 
no PISA em matemática, sendo 
que as com pais mais escola-
rizados fizeram 535 pontos. 
Essa diferença equivale a nada 
menos que três anos a mais de 
escolaridade.

A pesquisa da OCDE aponta 
nitidamente que o principal 
problema da educação no Bra-
sil é a diferença gritante entre 
escolas públicas e privadas. 
Como o sistema privado terá 
sempre a barreira monetária, 
só existe um modo de conser-
tar o nosso elevador social que-
brado: melhorar a qualidade 
do sistema público de ensino. 
Assim, inclusive os filhos dos 
mais ricos poderiam, como 
nos países mais avançados, 
frequentar as escolas públicas 
e conviver com os filhos dos 
mais pobres.

Se o elevador social brasilei-
ro está quebrado, então não há 
nada que possamos fazer por 
enquanto? Depende. Sempre 
digo que quem quer dá um jeito 
e quem não quer dá uma des-
culpa. Desculpas diversas - e 
bem embasadas - estão listadas 
acima. É muito fácil para as 
escolas particulares assistirem 
de camarote ao cenário da 
Educação brasileira e cruza-
rem os braços. Mas também é 
possível promover a inclusão, 
seja diretamente, com bolsas 
de estudos e outras formas de 
absorver parte dos estudantes 
de escolas públicas; ou indire-
tamente, ajudando municípios 
com consultorias em gestão 
escolar, treinamento de pro-
fessores, entre outras ações.

Ou seja, enquanto muitos es-
peram a melhora da Educação 
e a consequente diminuição da 
desigualdade social na fila do 
elevador, há quem prefira usar 
a escada. Cansa mais, mas o 
resultado é recompensador.

(*) - É diretor-executivo do 
Colégio Positivo.

Paulo Arns da Cunha (*)

Plataforma oferece capacitação EaD 
para os profissionais de saúde

Plataforma oferece capacita-
ção EaD para os profissionais 
de saúde que vão operar res-
piradores mecânicos. Iniciativa 
é do Instituto de Tecnologia 
(FIT), desenvolvida em par-
ceria com a ABDI.

O ambiente online visa aten-
der à demanda iminente do 
mercado por profissionais de 
saúde capacitados para operar 
respiradores mecânicos em 
todo o país. A crise do Coro-
navírus e a pandemia causada 
pela Covid-19 deflagaram um 
aumento de números desses 
equipamentos em todo o país.

A Plataforma Respir@ é uma 
iniciativa do Instituto de Tec-
nologia (FIT), desenvolvida 
em parceria com a Agência 
Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial (ABDI), e conta 
com o apoio da Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde).

O Respir@ reúne todo o ma-
terial de educação a distância 

dos principais fabricantes de 
ventiladores pulmonares do 
Brasil e é destinado a médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas 
que vão operar os equipa-
mentos.

A plataforma, disponível em 
versão web e mobile, fornece 
conteúdos de aprendizagem 
sobre os equipamentos das 
empresas Magnamed, Vyaire 
e KTK presentes no mercado 
nacional. Outras empresas que 
vierem a produzir respiradores 
poderão ter seus conteúdos 
inseridos na plataforma. São 
cursos rápidos, gratuitos, 
contendo vídeos, ebooks e 
webinares com especialistas 
dos fabricantes em horários 
pré-agendados.

A plataforma possui ainda 
um espaço para dúvidas e ques-
tionamentos sobre a operação 
dos equipamentos.

Disponível em: https://bra-
silrespira.com.br/
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D - Impacto no Transporte
Segundo pesquisa da CNT, ainda que trabalhem pela manutenção 
dos empregos, 33% dos transportadores já precisaram realizar 
demissões devido à crise provocada pela pandemia. Do total de 
transportadores que ainda não demitiram (54,3%), 18,1% pre-
tendem realizar cortes. Assim, é possível que, até o final de maio, 
42,8% dos transportadores tenham realizado redução nos seus 
quadros de empregados. Dos transportadores entrevistados que já 
realizaram demissões, 72,7% demitiram até 49 empregados; outros 
11,1% realizaram a demissão de cem ou mais empregados. Mais 
informações: (www.cnt.org.br).

E - Melhorar a Cidade
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Impacto Público, iniciativa 
que irá impulsionar soluções inovadoras para melhorar a vida dos 
cidadãos e os serviços públicos na cidade de São Paulo. A iniciativa irá 
selecionar 5 organizações sem fins lucrativos que tenham uma solução 
de impacto desenvolvida e financiar a implementação destas soluções 
na cidade. Empreendedores de todo o Brasil podem se inscrever 
em um dos cinco eixos temáticos: Primeira Infância, Gestão Pública 
Eficiente e Transparente, Participação Cidadã, Empreendedorismo e 
Direitos Humanos e Cidadania. Inscrição e mais informações: (www.
premioimpactopublico.org.br).  

F - Vagas para Estágio
A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico 
brasileiro, abriu as inscrições para o programa de estágio. A 
Companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio 
e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os se-
lecionados ocuparão 20 vagas no estado de São Paulo (sendo 16 
na capital e 4 em São José dos Campos); 6 no Espírito Santo (5 
em Vitória e 1 no município de Serra) e 6 no Ceará (Pecém - São 
Gonçalo do Amarante). São diversas áreas de atuação como jurídico, 
inovação, comunicação, engenharia e comercialização. O programa 
de estágio da EDP tem duração de um ano podendo ser renovado 
por até o mesmo período. Inscrições pelo site: (http://jobs.kenoby.
com/edpestagio). 

A - Rodízio de Veículos
A Prefeitura São Paulo limitou a circulação de veículos em um mega 
rodízio por toda a cidade por placas pares e ímpares. Sem prazo deter-
minado, a medida irá impactar veículos de passeio, caminhões, VUCs, 
transporte por aplicativos, entre outros. Para facilitar as entregas de 
mercadorias e produtos pela cidade, diminuindo o impacto nos camin-
honeiros de pequeno porte, a Vuxx, transportadora digital com foco em 
carga fracionada, gerencia junto aos motoristas cadastrados na plata-
forma para evitar que a distribuição seja comprometida, compensando 
as empresas com frota própria que perdem cerca de 50% da capacidade 
de atendimento. Saiba mais em:  (www.vuxx.com.br). 

B - Vendas Online
Por meio de seu Conselho de Comércio Eletrônico, a Fecomerci-
oSP engajou os diferentes players da cadeia para levantar, reunir 
e organizar as informações, resultando em um material completo 
para orientar todos os elos envolvidos na venda online, logística, 
manuseamento dos produtos e entrega ao cliente. As ferramentas 
de e-commerce e as entregas em domicílio se tornaram ainda mais 
fundamentais para atender à demanda dos consumidores. O material, 
que foi validado por uma equipe de infectologistas, cumpre proto-
colos sanitários aprovados para a segurança total. O e-book estará 
disponível para download, no link: (https://representa.fecomercio.
com.br/guia_de_entregas).

C - Compra de Veículos  
O iCarros acaba de lançar o Entrega Fácil, funcionalidade que tem 
o objetivo de conectar lojas e clientes interessados em comprar ou 
vender carros de forma 100% digital, indicando na plataforma quais 
as revendas que possibilitam aos clientes receber o veículo em casa, 
sem a necessidade de se locomover até o estabelecimento para re-
tirá-lo. Para as revendas que oferecem a opção de entrega do veículo 
na residência dos clientes, basta ativar a funcionalidade Entrega Fácil 
na plataforma do iCarros e tornar o selo do serviço visível em todas as 
ofertas no site, mostrando a possibilidade de compra digital e entrega 
do veículo onde o cliente estiver. Saiba mais: (https://www.icarros.
com.br/entrega-facil/). 

G - Cursos Rápidos
O Governo do Estado de São Paulo está com 20 mil vagas abertas para 
cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Via Rápida Vir-
tual. São quatro opções inéditas em áreas de TI, gestão e idiomas, uma 
boa alternativa para estudar e aprender algo novo durante o período de 
recomendação de isolamento social. São oito cursos de curta duração 
(80 horas) oferecidos pela Universidade Virtual: Lógica de Programação; 
Banco de Dados; Desenvolvedor Web; Desenvolvedor Mobile; Gestão Ad-
ministrativa; Planejamento Empresarial; Finanças para Empresas; além de 
Espanhol Básico. Inscrições por meio do site (www.viarapida.sp.gov.br).

H - Teste de Autoconhecimento 
A Gama Academy (https://gama.academy/) - escola que capacita estudantes 
e profissionais para o mercado digital - criou o Gama Leveling, um teste 
educacional de habilidades com 20 questões técnicas de diferentes níveis 
que tem como objetivo auxiliar profissionais a descobrirem como estão 
seus conhecimentos nas quatro áreas mais buscadas pelo mercado digital: 
desenvolvimento, design, marketing e vendas. É indicado para pessoas 
que querem acompanhar seu desenvolvimento profissional e identificar o 
momento de sua carreira, além de gerar insigths positivos sobre o melhor 
caminho a seguir na vida profissional. É gratuito e valida o nível técnico 
de profissionais nas áreas de marketing, vendas, design e programação 

I - Protetores Faciais
Face às duras necessidades das instituições médicas nesta crise sem prec-
edentes da Covid-19, a Schneider Electric Brasil, líder na transformação 
digital em gestão da energia elétrica e automação, em conjunto com a marca 
independente Steck, anuncia a produção de máscaras protetoras para o setor 
médico. O projeto é parte de uma iniciativa maior liderada pelo Grupo local-
mente chamada “Save Our Heroes”. Em colaboração com uma força-tarefa 
de fornecedores parceiros, como HFF, Crie Light, Crismac, HSMV, Clariant, 
Remo, IPT e Helptech, a empresa tem como objetivo alcançar a produção de 
60 mil protetores faciais até o fim de maio, representando um investimento de 
aproximadamente R$ 350 mil. Outras informações: (https://www.se.com/br).

J - Bares e Restaurantes 
A Abrasel acaba de disponibilizar, de forma online e gratuita, uma cartilha 
completa sobre negociações de aluguéis para ajudar a gestão de empresári-
os de bares e restaurantes em todo o Brasil. O documento é iniciativa da 
Abrasel-SP e aborda entre outros pontos, a busca do reequilíbrio contratual, 
ações judiciais e fundamentos jurídicos, rescisão sem pagamento de multa 
e disponibilidade de imóveis comerciais após a crise. O gasto com aluguéis 
dos imóveis comerciais utilizados pelas empresas, costuma passar dos 4% 
do custo total dos negócios. A cartilha traz também as leis que podem servir 
de base para ações em relação ao assunto. Confirme em: (https://drive.
google.com/drive/folders/19LcgMH9fGxr4mxFqwfFwemnsTJQJrOPd).

Halving: uma 
transformação além do 

preço em meio à pandemia 

O mercado financeiro é 
marcado por um cenário 
constante de altas e 
baixas, tudo vive em 
transformação

E tudo se intensifica na 
fase de pandemia que 
estamos passando. E, 

se isso acontece com mo-
edas tradicionais, por que 
seria diferente no mundo 
das criptomoedas? Durante 
os últimos dois meses de 
quarentena, o Bitcoin teve 
oscilações grandes de que-
da, chegando a custar R$ 
21.750,00, em março, e tão 
rápido quanto a descida, teve 
uma recuperação, trazendo 
o preço para R$57.500,00 
em maio. 

Neste ano, os investidores 
irão se deparar com o fe-
nômeno que ocorre a cada 
quatro anos e todos que 
aplicam seu dinheiro em 
Bitcoins devem ficar atentos: 
o halving. Diferente do que 
muitos imaginam, o software 
do Bitcoin foi programado 
para ter a escassez de moe-
das a longo prazo. O que isso 
quer dizer? 

Esse sistema precisa emitir 
21 milhões de moedas duran-
te um período determinado 
de tempo e, para que possa 
cumprir essa jornada dentro 
das datas especificadas, ele 
precisa diminuir essa emis-
são a cada quatro anos, re-
duzindo pela metade o total 
ofertado. Para aqueles que 
estão curiosos: o próximo 
está estimado para esta se-
gunda-feira (11), e o último 
bitcoin deve ser minerado 
em 2140. 

Mas, como este fenômeno 
acontece em um cenário to-
talmente novo, é prematuro 
dizer que haverá valorização 
ou queda. A tendência após o 
halving é de valorização, mas 
há muitos fatores de procu-
ra e demanda que podem 
influenciar a precificação 
neste momento. Temos aí um 
período de pouco mais de 80 
anos para explorar as pos-
sibilidades do Bitcoin. Por 
exemplo, depois do boom em 
2017 no Brasil, cada vez mais 
pessoas buscam investir na 
critpomoeda. 

Um levantamento da Re-
ceita Federal nos mostra 
que, entre agosto e setem-
bro de 2019, os brasileiros 

declararam quase R$ 14 
bilhões em transações com 
moedas virtuais. Ou seja, 
podemos ver aí um cenário 
otimista, mas também é 
preciso ponderar, pois não 
podemos cravar que haverá 
um aumento na precificação. 
A tendência é a valorização, 
mas isso pode demorar um 
tempinho, pós halving, para 
acontecer. 

A diminuição da oferta de 
novos bitcoins no mercado 
acaba gerando um impacto 
positivo no preço do ativo, 
baseado no que já observa-
mos em ocasiões anteriores a 
2020. E olha que temos hoje 
um cenário bem diferente 
de quando tudo começou. 
O mercado de 2012 tinha 
tamanho, players e liquidez 
diferentes, assim como em 
2016. 

Sendo assim, temos a 
expectativa de que o preço 
suba, mas não podemos 
cravar com precisão uma vez 
que estamos sujeitos a lei de 
oferta e procura. Aliás, esta 
demanda, provavelmente, 
também deve subir visto que 
o tema vai estar em alta no 
mercado e a recuperação da 
moeda durante a pandemia 
foi melhor que a do mercado 
tradicional, fazendo com que 
mais pessoas se interessem 
por Bitcoins. 

Mais do que promover 
uma revolução em valores 
de ativos, o halving irá mo-
dificar também o mercado. É 
possível até que impacte ou-
tras moedas, trazendo uma 
mudança no comportamento 
do investidor que, após ouvir 
sobre o fenômeno, pode tam-
bém aproveitar o momento 
para colocar uma parte do 
investimento em outro ativo 
em menor proporção. 

Veremos então, um movi-
mento de compra fracionada 
de moedas para aproveitar 
o melhor momento de valo-
rização. Dizer que o halving 
está chegando não significa 
fazer uma previsão de que 
os preços irão disparar, mas 
que o comportamento do 
mercado e a crise existen-
te irão se transformar em 
uma atividade consciente, 
inteligente e calculada de 
investimentos. 

(*) - É COO e cofundador da 
BitcoinTrade, corretora especializada 

no mercado brasileiro de 
criptomoedas.

Daniel Coquieri (*)

Apesar dos dados do IPCA 
– 15, do IBGE, terem apre-
sentado inflação estável no 
final de abril, levantamento 
da FecomercioSP apontou 
alta média de 5,52% nos pro-
dutos mais utilizados durante 
a quarentena. 

A Federação levou em 
consideração alguns itens 
essenciais e montou a “ces-
ta pandemia” com cinco 
categorias, sendo que todas 
apresentaram alta na inflação 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado: 
alimentação no domicílio 
(7,45%); alimentação e be-
bidas (6,58%); habitação - 
produtos de limpeza - (5%); 
saúde (3,81%) e cuidados 
pessoais (3,41%).

Dentro da categoria de 
alimentação e bebidas, os 
que obtiveram índices mais 
elevados foram: cenou-
ra (40,85%), açúcar refi-
nado (22,21%), músculo 

Diante de um cenário de incerteza, a população está 
consumindo com mais cautela.
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O objetivo é ajudar 
os empresários na 
reabertura dos ne-

gócios, com sugestões de 
procedimentos práticos nas 
áreas tributária, trabalhista, 
financeira, sanitária, entre 
outras. O documento está 
sendo compartilhado com 
associações, entidades re-
presentativas, sindicatos e 
federações dos setores re-
presentados pela CNC e está 
disponível no site (http://
afavordobrasil.cnc.org.br/).

De acordo com José Ro-
berto Tadros, presidente da 
CNC, o retorno gradual, na 
maior parte dos Estados, às 
atividades comerciais que 
não estavam enquadradas 
como essenciais levou a 
Confederação a criar o do-
cumento. “As informações 
que estamos disponibilizan-
do podem ser usadas como 
suporte a um planejamento 
estratégico por parte dos 

O documento inclui uma sugestão de cronograma para a 
retomada gradual dos negócios.
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CNC lança guia com orientações 
sobre o momento de retomada

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) produziu um guia com orientações sobre o momento da 
retomada das atividades econômicas após a quarentena

cios. Tadros ressalta que o 
comércio tem sido um dos 
setores da economia mais 
impactados pela pandemia 
e que as perdas do setor já 
somam aproximadamente 
R$ 106 milhões. 

“A CNC está integrada 
e alinhada à mobilização 
de toda a sociedade pela 
prevenção e redução dos 
impactos do Coronavírus na 
saúde, no comércio de bens, 
serviços e turismo e na eco-
nomia do País. O equilíbrio 
entre a gradual normalização 
na circulação das pessoas, 
o apoio para a subsistência 
de pessoas e empresas e a 
prioritária proteção da popu-
lação determinará o nível de 
sucesso do Brasil em superar 
esta crise sem precedentes”. 
Acesse a íntegra do guia da 
CNC com orientações sobre 
o momento da retomada das 
atividades econômicas no 
Brasil (Gecom/CNC).

empresários do comércio 
de bens, serviços e turismo. 
A elaboração desse guia foi 
realizada com base em co-
municados oficiais de órgãos 
de Saúde e documentos ofi-
ciais de instituições públicas 
e privadas e do governo”, 
destaca.

O guia traz desde orien-

tações dos Ministérios da 
Saúde e da Economia até 
linhas de crédito dispo-
níveis, passando pela im-
portância do marketing 
digital e flexibilização das 
atividades. O documento 
inclui, ainda, uma sugestão 
de cronograma para a re-
tomada gradual dos negó-

Alimentos puxam alta da inflação em meio à pandemia

(21,23%), alcatra (14,72%), 
leite longa vida (14,50%), arroz 
(12,86%), contrafilé (11,45%), 
milho-verde em conserva 
(11,18%), maçã (7,99%) e 
bolo (7,89%). Por outro lado, 
9 dos 29 itens analisados re-
gistraram queda nos preços: 
feijão carioca (-25,09%), re-

muito procurados para conter 
a proliferação do Coronavírus. 
Assim, detergente e sabão em 
pó ficaram 9,44% e 7,23% mais 
caros em relação a abril de 
2019. Na área da saúde os des-
taques dos altos índices ocor-
reram em função do aumento 
nos planos de saúde (7,33%) 
e nos serviços laboratoriais e 
hospitalares (3,58%).

A FecomercioSP orienta 
os comerciantes a ficarem 
atentos ao controle dos esto-
ques e a se concentrarem nas 
vendas desse mix de produtos 
essenciais, com descontos 
para os itens perecíveis ou 
com prazos menores de 
vencimento. No momento de 
repor as mercadorias também 
é importante analisar as que 
possibilitam mais margem 
de lucro, visto que diante de 
um cenário de incerteza, a 
população está consumindo 
com mais cautela (AI/Feco-
mercio-SP)  .

polho (-10,20%), palmito em 
conserva (-5,10%), café moído 
(-4,91%), massa semiprepa-
rada (-3,91%), batata-inglesa 
(-1,05%), refrigerante e água 
mineral (-0,83%), leite em pó 
(-0,76%) e brócolis (-0,67%).

Já o grupo de habitação 
contém produtos de limpeza, 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco BMG”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 
6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que sua administração decidiu suspender as projeções para o ano de 2020, divulgadas por meio de Fato Relevan-
te em 13 de fevereiro de 2020. A decisão deve-se as elevadas incertezas causadas pela pandemia da COVID-19 e seus 
diversos impactos no ambiente econômico. A administração entende ser prudente não divulgar novas projeções neste 
momento e até que seja possível estimar de forma mais precisa os impactos da referida crise sobre as operações do 
Banco BMG. O Banco BMG reitera seu compromisso com a transparência perante seus stakeholders tão logo haja um 
cenário com maior previsibilidade, a Administração avaliará a divulgação de novas projeções.

São Paulo, 07 de maio de 2020.
Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relações com Investidores

BANCOPara veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Planejamento sucessório 
e a pandemia 
da Covid-19

O escritor inglês 
Daniel Dafoe 
criou um conceito, 
posteriormente  
ratificado por 
Benjamin Franklin, 
de que na vida só 
é possível termos 
certeza de duas coisas: 
da morte e dos tributos

Tratar da morte, sobre-
tudo a própria, não é 
um tema que costuma 

ser agradável para a grande 
maioria das pessoas, de tal 
forma que é compreensível 
que muitos evitem lidar 
com as consequências da 
finitude de suas vidas. No 
entanto, no momento em 
que há uma pandemia de 
magnitude global em curso 
e somos diariamente bom-
bardeados por diversos 
meios de comunicação com 
notícias relatando o número 
de óbitos decorrentes do 
Coronavírus

Ignorar a escalada do risco 
de termos as nossas vidas 
(ou de nossos parentes) 
interrompidas abrupta-
mente, sobretudo daqueles 
que fazem parte do “grupo 
de risco”, que abrange não 
apenas as pessoas da ter-
ceira idade, mas também 
pessoas sedentárias e/ou 
fumantes, não parece ser 
uma opção sábia. Nesse 
contexto, cresce a neces-
sidade de ter organizada a 
transferência aos herdeiros 
do patrimônio construído ao 
longo da vida, evitando-se 
disputas futuras.

No Brasil há um movimen-
to em andamento no sentido 
de aumentar a tributação in-
cidente na transferência de 
bens e direitos por doação 
ou sucessão, atualmente 
realizada através do reco-
lhimento do Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e 
Doações - ITCMD, tributo de 
competência estadual cuja 
alíquota máxima prevista 
na constituição federal é 
8%, cabendo a cada Estado 
estabelecer a sua alíquota.

Nos últimos anos, diver-
sos Estados majoraram a 
alíquota fixa deste imposto 
ou a tornaram progressiva 
até o citado limite de 8%. 
No Congresso Nacional 
tramitam projetos visando 
aumentar a alíquota má-
xima do ITCMD para 20% 
e torná-lo um tributo de 

competência da União, com 
repasse de parcela do tribu-
to aos estados e municípios. 

Além disto, desde o início 
do atual mandato do gover-
no federal é noticiado que 
a equipe econômica estaria 
estudando a criação de um 
tributo sobre grandes for-
tunas, dentro do contexto 
da reforma tributária que 
deverá ser debatida no Le-
gislativo em breve. É fato 
que a carga fiscal brasileira 
incidente sobre doações e 
herança é bem inferior à de 
diversos países europeus 
como França, Alemanha 
e Suíça, assim como dos 
Estados Unidos, para citar 
alguns exemplos, onde a 
tributação varia entre 40 a 
60% do valor do patrimônio 
envolvido. 

Portanto, são fortes os 
indícios de que é apenas 
questão de tempo para que 
ocorra no Brasil aumento 
substancial da tributação 
incidente sobre as trans-
ferências patrimoniais de-
correntes de doações e he-
rança. Quando tratamos de 
empresas, estruturar regras 
para organização da suces-
são é medida essencial para 
garantir a continuidade do 
negócio ao longo do tempo, 
em especial nas empresas 
familiares, que representam 
no Brasil aproximadamente 
90% das sociedades em 
atividade. 

Levantamentos indicam 
que somente 30% das em-
presas conseguem fazer a 
transição da primeira para 
a segunda geração, o que 
dificilmente ocorre se não 
houver uma governança 
minimamente estruturada, 
com a definição clara das 
competências dos sócios e 
dos administradores, possi-
bilitando mitigar os efeitos 
da perda de qualquer um 
deles. Considerando o atual 
cenário, no qual aumentou 
sensivelmente o grau de in-
certeza sobre o futuro, pla-
nejar-se é imprescindível, 
seja nas relações familiares 
ou empresariais. 

Assim, por mais incômodo 
que o tema possa ser, incluir 
o planejamento sucessório 
na pauta de discussões é 
uma providência que deve 
ser analisada com atenção 
por aqueles que desejam 
mitigar os efeitos de uma 
sucessão não planejada.

(*) - É sócio da Área Corporativa do 
Marins Bertoldi Advogados.

Gustavo Pires Ribeiro (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

A pandemia da Covid-19 
afetará o investimento em TI 
em todos os setores produ-
tivos. Segundo a IDC, líder 
em inteligência de mercado, 
serviços de consultoria e 
conferências com as indús-
trias de Tecnologia da Infor-
mação e Telecomunicações, 
na América Latina a redução 
no setor pode ser de mais de 
US$15 bilhões em 2020.

“Especialistas consideram 
que o período de transmissão 
e contágio ainda deve durar 
entre seis e oito semanas 
até estagnar e começar a 
diminuir. Uma possível re-
cuperação só deve começar 
entre o final de maio e o início 
de junho”, disse Alejandro 
Floreán. vice-presidente de 
consultoria e estratégia da 
IDC América Latina Segundo 
ele, isso causará uma redu-
ção de 4 pontos percentuais 
no PIB da região, e as eco-
nomias mais afetadas serão 
Argentina, com estimativa 
de queda de 6,5%, México, 
com queda de 6%, e Brasil, 
com queda de 5,5% em seu 
PIB. 

Isso é resultado dos impac-
tos sofridos pelos setores de 
manufatura, que foi afetado 
pela falta de importações 
asiáticas e pela interrupção 
na cadeia de suprimentos, 
e de transporte, no caso de 
companhias aéreas e turis-
mo (hotéis e restaurantes), 
entre outros fatores. No 
entanto, enfatizou Floreán, 
nem tudo será negativo. Há 
de se considerar as ações que 
a China está adotando para 
recuperar sua economia 
e para desenvolver novas 
áreas, que poderão refletir 
na América Latina.
	 •	O	governo	chinês	decidiu	

aumentar seu nível de 
digitalização, que não 
é homogêneo em todos 
os seus departamentos, 
melhorando sua conec-
tividade e automação.

O período de transmissão e 
contágio ainda deve durar 
entre seis e oito semanas 
até estagnar e começar a 

diminuir.
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Os pequenos negócios 
passaram a ter uma 
nova oportunidade 

de vendas para o exterior. 
Iniciativa desenvolvida pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 
com o apoio do Sebrae, 
proporciona a inscrição em 
plataforma online em que as 
micro e pequenas empresas 
interessadas em expandir 
suas vendas ou prestação 
de serviços para o merca-
do internacional podem se 
cadastrar gratuitamente. 
Trata-se da Connectameri-
cas, que fomenta o comércio 
exterior e investimentos nos 
países da America Latina e 
Caribe.

“Em um ambiente de ne-
gócios confiável, os donos 
de pequenos negócios têm 
acesso a comunidades de 
clientes, fornecedores e in-
vestidores de várias partes 
do mundo, segmentados 
por indústria em todas as 

Canal fomenta o comércio exterior e investimentos nos países da 
America Latina e Caribe.
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Canal para pequenos negócios 
expandirem vendas no exterior
“Em um ambiente de negócios confiável, os donos de pequenos negócios têm acesso a comunidades 
de clientes, fornecedores e investidores de várias partes do mundo, segmentados por indústria em 
todas as áreas de atividades”

Brasil, cerca de 10 mil em-
presas já aderiram à rede, 
sendo mais de 80% de micro 
e pequenas empresas de 
estados como São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Paraná. 

A maior parte das micro 
e pequenas empresas que 
expõe seus negócios nesta 
plataforma é voltada para o 
ramo de alimentos e bebidas 
mas contempla todo tipo de 
ramo econômico, inclusive 
serviços. De acordo com 
estudo do Sebrae de 2019, 
mais de 40% das empresas 
exportadoras brasileiras são 
pequenos negócios e foram 
responsáveis por vendas 
externas no montante de 
US$1.239 milhões no ano 
de 2018. Para fazer parte 
do Connectamericas, basta 
acessar  (https://connec-
tamericas.com/pt) e se 
cadastrar de forma gratuita 
(AI/Sebrae).

áreas de atividades”, expli-
ca a analista da Unidade de 
Competitividade do Sebrae 
Nacional, Andrea Restrepo. 
Segundo ela, mesmo nesse 
momento de crise em função 
da pandemia da Covid-19, há 
oportunidades para buscar o 
mercado externo por meio 
de ferramentas digitais, 
como a plataforma Connec-
tamericas.

Andrea compara o sis-
tema a uma vitrine de ne-

gócios: “Ao se cadastrar, a 
micro e pequena empresa 
pode encontrar clientes e 
fornecedores por meio de 
anúncios de compra, rece-
ber dicas de como interna-
cionalizar o negócio, parti-
cipar de cursos e webinars 
com especialistas, entre 
outros benefícios”. Mais de 
4,8 milhões de visitantes 
já foram registrados e 320 
mil empresas cadastradas 
no Connectamericas. No 

Apesar dos impactos negati-
vos na economia por causa do 
avanço do novo Coronavírus, a 
formalização como microem-
preendedor individual (MEI) 
continua sendo uma alterna-
tiva para geração de renda 
durante a crise, principal-
mente para aquelas pessoas 
que buscam driblar a falta de 
emprego e sair da economia 
paralela. Recentemente, o 
número de MEI alcançou a 
marca histórica de 10 milhões 
de empreendedores.

Em Belém (PA), há dois 
meses, o funileiro e pintor 
automotivo Fred dos Santos 
Júnior buscou o Sebrae para se 
tornar MEI e já conseguiu fe-
char um contrato para realizar 
a manutenção de caminhões de 
uma rede de supermercados 
da região. Criado como figura 
jurídica há mais de 10 anos, o 
MEI nasceu para incentivar 
a formalização de pequenos 
negócios e de trabalhadores 
autônomos como vendedores, 
doceiros, manicures, cabe-
leireiros, eletricistas, entre 
outros, a um baixo custo. 

Podem aderir ao programa 
os negócios que faturam até 
R$ 81 mil por ano (ou R$ 
6,7 mil por mês) e têm, no 
máximo, um funcionário. 
Levantamento feito pelo 
Sebrae mostra que em 2018, 
a cada duas semanas, em 
média, 61.043 novos MEIs se 
formalizaram. Em 2019, esse 

número subiu para 83.698. Até 
a primeira quinzena de março 
de 2020, foi registrada uma 
tendência de alta. As cinco 
primeiras quinzenas de 2020 
apresentaram uma média de 
107.861 novos MEI. 

Desde então, por força do 
impacto econômico da pande-
mia e do isolamento social, esse 
número vem caindo, chegando 
a 43.273 novos MEI na segunda 
quinzena de abril. Uma queda 
de 51% em relação à média 
de registros verificada em 
2019. Segundo o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, o 
momento da economia ainda é 
de incertezas, mas a formaliza-
ção é uma opção para atuar em 
segmentos que se mantiveram 
aquecidos.

“O	MEI	é	o	 futuro	do	 tra-
balho. E a formalização é 
uma boa solução para quem 
está conseguindo manter a 
atividade neste período, pois 
ele pode ampliar as vendas, 
emitir nota fiscal, entre ou-
tros	benefícios”,	explicou.	O	
registro de MEI permite ao mi-
croempreendedor ter CNPJ, 
emitir notas fiscais, alugar 
máquinas de cartão e acessar 
a empréstimos com juros mais 
baratos.	O	tempo	médio	para	
se abrir um MEI gira em torno 
de 1 dia enquanto o tempo 
médio do processo de baixa 
é de aproximadamente 3 dias 
(AI/Sebrae).

O número de MEI alcançou a marca histórica de 10 milhões 
de empreendedores.
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Formalização como MEI 
continua sendo uma 

alternativa diante da crise

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: VANDERLEI RIGO, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Quilombo, SC, no dia (01/02/1979), residente e domiciliado em Quilombo, SC, filho 
de Odolir Luiz Rigo e de Selma Mattiello Rigo. A pretendente: ROSANGELA MARIANO 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (05/12/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Nelson Mariano da Silva e de Cacilda Pontes da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciário, 
solteiro, nascido em Limoeiro, PE, no dia (26/07/1965), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Antonia Josefa da Silva. A pretendente: 
DEUSA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, supervisora comercial, solteira, 
nascida em Ipueiras, CE, no dia (06/04/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Enedina Oliveira de Souza.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1976), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Ribeiro da Silva e de 
Euflosina Ribeiro da Silva. O pretendente: SABUAT ENRIQUE URBINA VILLARROEL, 
de nacionalidade venezuelana, coordenador trilingue, solteiro, nascido em Caracas - Ve-
nezuela, no dia (04/06/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos 
Enrique Urbina Garcia e de Ines Maria Villarroel de Urbina.

O pretendente: ERISVALDO GALDINO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, técnico 
de hospedagem, solteiro, nascido em Poções, BA, no dia (07/12/1979), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Leonor Maria de Jesus. A pretendente: MARINALVA 
DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de hospedagem, divorciada, 
nascida em Mutuipe, BA, no dia (01/04/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Simplicio dos Santos e de Miguelina Celestina de Jesus.

O pretendente: KLEVERSON DA SILVA MORAIS, de nacionalidade brasileira, designer 
gráfico, solteiro, nascido em Belém, PA, no dia (05/07/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Laedson Costa de Morais e de Sandra do Socorro da Silva Mo-
rais. A pretendente: FABIANA HEDVIGES ROVERI, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1983), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Sydnei Roveri Junior e de Sonia Maria La Motta Roveri.

A pretendente: LIANE MENDES PESTANA, de nacionalidade brasileira, publicitária, 
divorciada, nascida em Santo André, SP, no dia (10/08/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Antonio Mendes Pestana e de Elisabeti Mendes Pestana. A pre-
tendente: THALITA NEVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, garçonete, solteira, 
nascida em Santa Maria da Vitória, BA, no dia (24/10/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Rayvanio Dias de Souza e de Helena Neves Gonçalves.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

Pandemia pode levar TI 
na América Latina a perder 

US$ 15 bilhões

	 •	Está	analisando	e	reali-
zando um processo de 
descentralização de seus 
polos, para reduzir riscos 
devido à alta concentra-
ção de sua indústria.

	 •	Está	 aumentando	 seus	
investimentos em TI 
para o setor de saúde, 
especialmente em big 
data, análise e telemedi-
cina, para fortalecer seu 
sistema.

	 •	Está	 diversificando	 sua	
cadeia de suprimentos 
para reduzir problemas 
com a escassez ou falta 
de insumos em sua eco-
nomia.

Outro	 ponto	 que	 pode	
ajudar os provedores de 
TI é saber os períodos de 
recuperação de cada setor, 
em uma nova normalidade 
econômica, após a Covid-19. 

Floreán acredita que o se-
tor financeiro, por exemplo, 
levará cerca de 8,5 semanas 
para retornar aos mesmos 
níveis de investimento que 
tinha em 2019, enquanto o 
setor público deve levar 19 
semanas, após o controle da 
pandemia, para reinvestir; 
isto é, pode ser até o final do 
primeiro trimestre de 2021. 
Fonte e mais informações: 
(www.idc.com).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Raimundo Godoy – Leonardo Rischele e Ro-
drigo Neves – Nelson Flores(Ilustr) – Escola de 
Gestão Aquila –  Mais uma vez os “águias” do Inst. 
Aquila, dão um verdadeiro show de competência e 
inestimáveis ensinamentos. Desta feita temos um 
enfoque voltado às vendas. Que produto fabricado 

houvera, que para vender não fora? Sabemos que a competitivi-
dade comercial abunda em nossa sociedade. A mídia com seus 
poderosos tentáculos, cria hábitos e derruba outros. Portanto, 
há que se desenvolver e granjear muita competência para tornar 
um produto vencedor. O título dessa obra dá o tom e informa 
a que veio. Demonstra com a devida clareza e amplitude como 
palmilhar o caminho do sucesso comercial, de qualquer produto 

ou empresa. Muito oportuno, pois, tempos bicudos virão!

O Poder da Excelência Comercial: 
Solução prática de como 
potencializar seus resultados

Adriano Mussa – Ebbios (Ilustr) - Saint Paul 
– Um assunto em voga, muito recorrente, todavia 
pouco esclarecido, ou quando este ocorre, sempre 

deixa um saborzinho de incompletude. Pois é, esse tempo findou. 
Acabou de ser lançada uma obra, que tudo indica, ao menos por 
ora, resolverá essa lacuna. O autor, reitor, professor reconhecido 
internacionalmente, colocou em páginas esclarecedoras todo 
esse cipoal de (des) informações abrangentes. Além de clarear 
pontos, demonstra como enfrentar, permear e aproveitar das 
suas benesses. Seguramente dará o que pensar e falar!

Inteligência Artificial: Mitos e 
verdades: As reais oportunidades 
de criação de valor nos negócios e 
os impactos no futuro do trabalho

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Diante deste cenário, 
a principal preocu-
pação dos donos de 

pequenos negócios é como 
manter a saúde da sua em-
presa. Cortar gastos com 
planejamento e efetividade 
nem sempre é uma tarefa fá-
cil. Pensando nisso, o Sebrae 
elaborou cinco dicas práticas, 
criadas por analistas e con-
sultores especializados em 
finanças e negócios. Confira:
 1) Dívidas - É hora 

de renegociar todos 
os pagamentos da 
empresa. Caso tenha 
alguma conta penden-
te, este é o momento 
oportuno para entrar 
em contato com os 
credores e verificar 
as novas condições 
de pagamento. O Go-
verno Federal tomou 
algumas medidas para 
ajudar empresários 
durante a pandemia. 
Algumas delas fo-
ram a prorrogação do 
pagamento de dívi-
das e a ampliação do 
acesso ao crédito do 
BNDES. Além disso, 
instituições bancárias 
aumentaram por mais 
60 dias o prazo do 
pagamento de dívidas 
e empréstimos para 
micro e pequenas 
empresas. Isso sig-
nifica que você tem 
um tempo maior para 

A principal preocupação dos donos de pequenos negócios é como 
manter a saúde da sua empresa.
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O preço médio da gasolina comum em 
abril foi de R$ 4,23. Sob impacto da redu-
ção da circulação de veículos em razão da 
pandemia, o valor registrou forte queda de 
8% na comparação com o verificado em 
março (R$ 4,598). Em comparação com o 
valor médio de janeiro (R$ 4,762), a queda 
já chega a 11,17%. Conforme levantamento 
da ValeCard, empresa especializada em 
soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro 

(R$ 4,678) e Acre (R$ 4,67) são os estados 
com o combustível mais caro no país. Já 
Paraná (R$ 3,777) e Santa Catarina (R$ 
3,863) apresentam os preços mais baratos. 

Os Estados que tiveram as maiores 
quedas no valor da gasolina em abril foram 
Paraná (-13,85%), DF (-12,95%) e Mato 
Grosso (-11,51%). O Amapá foi o único 
estado a registrar alta no valor em abril 
(+2,76%). 

Obtidos por meio do registro das tran-
sações realizadas em abril com o cartão 
de abastecimento da ValeCard em cerca 
de 20 mil estabelecimentos credencia-
dos, os dados mostram que Belém (R$ 
4,722) e Rio de Janeiro (R$ 4,676) têm 
os preços mais altos entre as capitais. 
As capitais com preços mais baixos são 
Curitiba (R$ 3,598) e Brasília (R$ 3,868). 
Fonte: ValeCard.

Cinco dicas de gastos que podem 
ser eliminados durante a crise

O isolamento social fez com que muitas empresas sofressem uma perda expressiva do seu volume de 
vendas ou tivessem que fechar as portas provisoriamente, afetando diretamente o fluxo de caixa

buscadas no Google. 
Lembre-se que é o 
momento de trabalhar 
com qualidade, e não 
com quantidade.

 4) Bancos diversos - 
Você tem apenas um 
CNPJ e várias contas 
bancárias? É neces-
sário avaliar se vale, 
afinal todo banco cobra 
taxas, e na maioria das 
vezes elas são des-
pesas que podem ser 
facilmente cortadas. A 
sugestão é ter relacio-
namento com apenas 
um ou dois bancos, já 
que isso facilita acom-
panhar todas as taxas 
e tarifas cobradas e 
até mesmo evitar gas-
tos. Os bancos digitais 
apresentam vantagens 
nesse sentido. Além de 
taxas reduzidas ou nu-
las, são seguros e ofere-
cem atendimentos em 
diferentes canais. 

 5) Investimentos - Você 
tem algum tipo de 
investimento? É bom 
reduzir os aportes e 
pensar em criar uma 
reserva de emergên-
cia. Não é o caso de 
deixar de lado as suas 
aplicações, mas sim de 
poder contar com uma 
liquidez maior para 
quando precisar cobrir 
alguma emergência 
(AI/Sebrae).

organizar as suas des-
pesas.

 2) Produtos - Reavalie 
seu estoque, analise 
o que tem vendido 
mais e o que tem saído 
menos. Com isso, irá 
entender o que deve 
ser mantido e quais 
podem não ser reno-
vados, pois não estão 
gerando receita. Man-
tenha o que realmente 
faz uma diferença 
positiva no seu caixa. 
Vale lembrar que um 
estoque variado fun-
ciona apenas quando 
o consumidor tem um 
poder maior de com-
pra ou quando está 
mais disposto a conhe-

cer novos produtos, 
o que não acontece 
durante uma crise. 

 3) Redes sociais - Estar 
no ambiente online é 
o novo normal, porém 
veja se as publicações 
impulsionadas estão 
dando o retorno es-
perado. Se o valor 
gasto com anúncios 
em redes sociais não 
está prosperando, cor-
te esse gasto. Invista 
em outras estraté-
gias gratuitas como 
publicações diárias, 
relacionamento direto 
com cliente com res-
postas personalizadas 
e otimização dos posts 
com palavras mais 

Milton Rui Jaworski acaba 
de lançar um novo produto 
para ajudar empresas bra-
sileiras que estão sofrendo 
com os efeitos da pande-
mia. “Milhares de empresas 
estão com dificuldades para 
assegurar um capital de 
giro e garantir estabilidade 
financeira para sobreviver. 
Apesar de ser cedo para 
prever a extensão desta 
pandemia, o momento 
pede visões estratégicas 
e inovação no campo em-
presarial, começando pela 
administração do negócio”, 
comenta Jaworski. 

Quanto à sua empresa 
gerou de lucro no mês 
passado? Você conhece o 
ponto de equilíbrio da sua 
empresa? Você sabe qual 
a influência do giro dos 
estoques na geração de 
lucro? A sua empresa tem 
lucro, mas o dinheiro não 
aparece? Você sabe qual é 
o volume ideal de capital de 
giro que a sua empresa pre-
cisa? São essas algumas das 
questões que o novo serviço 
de Consultoria à Distância 
da Jaworski Consulto-
ria Empresarial pretende 
responder. O programa é 
indicado para empresas 
de pequeno e médio de 
todos os segmentos, com 
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Consultoria a Distância para ajudar 
empreendedores na crise

rendimento mensal médio 
entre R$ 200 mil e 

R$ 1 milhão. 
“As empresas apostam 

em determinadas estraté-
gias para assegurar lucra-
tividade, mas esquecem de 
se preparar para épocas 
de crise ou mudanças no 
mercado. Neste momento 
é essencial revisar as estra-
tégias da empresa a fim de 
recuperar o vigor financeiro 
e, principalmente, evitar 
uma possível falência”, 
conta Jaworski. Partindo 
do princípio de que os pro-
blemas de capital de giro 
não são necessariamente 
de natureza financeira, 
mas também gerencial, a 
consultoria tem o objetivo 
de identificar os problemas, 

para que seja feita uma 
nova análise. 

Apesar da Consultoria a 
Distância ter apenas uma 
reunião mensal oficializada 
em contrato, Jaworski afir-
ma estar disponíveis para 
acompanhar tarefas e sanar 
questões emergenciais a 
qualquer momento. “Nosso 
atendimento é full time, 
então sempre que o cliente 
precisar ele pode enviar um 
e-mail, ligar para a empresa 
ou até mesmo solicitar uma 
nova vídeochamada”, diz. 

O consultor explica, tam-
bém, que os resultados do 
atendimento a distância são 
os mesmos do presencial, 
mas com um benefício extra 
para a empresa: contratos 
até 90% mais baratos e aces-
síveis. “A análise estratégica 
é feita através dos números 
informados pelo cliente no 
momento da contratação do 
serviço. Então a partir de 
um formulário preenchido 
de forma correta, é possí-
vel alcançar um resultado 
igual ou até melhor que o 
atendimento presencial”, 
completa o especialista. 
Interessados podem entrar 
em contato por meio do site 
(www.jaworskiconsultoria.
com.br) ou pelo tel. (41) 
3224-1700.

definir estratégias e acom-
panhar os resultados.

A partir das informações 
fornecidas pelo cliente por 
meio de um formulário en-
viado no início do serviço, 
o consultor faz uma análise 
detalhada que se estende a 
todos os setores da empre-
sa. Em seguida, o relatório 
com diagnósticos é enviado 
por e-mail e é realizada a 
primeira reunião oficial, 
por meio de plataformas 
online de chamadas de 
vídeo para explicar o docu-
mento, passar orientações 
e responder dúvidas. Após 
este primeiro momento, 
cabe ao empresário seguir 
o planejamento e, mensal-
mente, informar os dados 
atualizados da empresa 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A resposta é simples: não 

sabemos. Tentar prever o fu-
turo quase sempre é passar 
vergonha.

Thomas Watson, presiden-
te da IBM, em 1943 disse 
acreditar que no futuro tal-
vez houvesse mercado para 
cinco computadores! Mas 
é preciso correr esse risco: 
alguma coisa já podemos 
antever como consequência 
das necessidades de inter-
venções do Estado e dos 
efeitos da forte redução do 
comércio, da produção e do 
emprego. 

Acreditamos ser bom 
que governos, empresas e 
cidadãos se preparem para 
o pós pandemia, se sobrevi-
vermos. 

A pandemia chegou num 
momento em que, além do 
governo federal, a maioria 
dos estados e municípios já 
estava quebrada, sem mar-
gem para elevar seus gastos. 
O governo federal vinha 
operando com déficits pri-
mários e um endividamento 
da ordem de 76% do PIB; 
esforços, como a reforma 
da Previdência, foram feitos 
para a redução de gastos - o 
governo sonhava terminar 
este ano com um déficit de 
1% do PIB, algo como R$ 70 
bilhões. 

Mas, apenas os programas 
de ajuda aprovados até agora 
devem levar o déficit a R$ 
500 bilhões, sendo óbvio que 
a tendência é de aumento 
ainda maior. A forte redução 
da atividade econômica fará 
a arrecadação da União, es-
tados e municípios, desabar. 
Em resumo: mais despesas 
e menos receitas em todos 
os níveis de governo. 

Ao fim da pandemia com 

certeza nossos governos es-
tarão ainda mais endividados 
e com déficits enormes, o 
que significa menos obras e 
empregos, salários congela-
dos e queda na qualidade dos 
serviços públicos. A única 
alternativa a esse cenário 
seria um aumento brutal de 
impostos, o que não é viável 
no momento. 

Pode-se prever também 
que um grande número de 
médias e pequenas empre-
sas não vai sobreviver se 
a pandemia durar muito 
tempo, o que é a hipótese 
mais provável; algumas 
grandes também quebrarão. 
Os remédios à disposição 
podem alongar a agonia 
dessas empresas, mas são 
insuficientes para assegurar 
sua sobrevivência, pois sem 
faturar, sem caixa e sem 
acesso a crédito, não vão 
poder continuar operando e 
dando empregos por muito 
tempo. 

As empresas que sobre-
viverem precisarão subme-
ter-se a ajustes, desde en-
colhimento até a adoção de 
novas tecnologias, formas 
de organização e trabalho, 
além da racionalização das 
cadeias de suprimento. 
Serão tempos difíceis. Es-
távamos crescendo muito 
pouco, não conseguíamos 
eliminar bolsões de po-
breza; essa situação deve 
perdurar por muito mais 
tempo. 

Poderia ser um pouco me-
nos ruim se fossemos unidos 
e nossas lideranças estives-
sem à altura da situação, o 
que infelizmente está longe 
da verdade. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Como estará o Brasil 
depois da pandemia?

Preço da gasolina acumula queda de 11,17% no ano

www.netjen.com.br
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O primeiro passo é entender qual o atual momento da 
empresa, se existem reservas financeiras e quanto 
tempo consegue manter o negócio. Depois disso, é 

preciso traçar um planejamento para avaliar qual frente atacar 
primeiro, levando em consideração as finanças do negócio, 
estoque disponível, matérias-primas necessárias para a pro-
dução e situação dos funcionários. 

No caso das micro, pequenas e médias, ter esta visão mais 
completa vai ajudar na hora de definir a melhor forma de man-
ter os rendimentos necessários para deixar as contas em dia. 
Confira as orientações abaixo para gerenciar o atual momento:

1Fluxo de caixa como aliado - Problemas de fluxo 
de caixa impactam mais rapidamente as micro, pequenas e 
médias empresas, que costumam usar a receita gerada mês 
a mês para o pagamento de salários e fornecedores, já que 
muitas delas não possuem fôlego suficiente na receita mensal, 
ou seja, têm menor capacidade de capital de giro.

Evitar a inadimplência ajuda neste processo: para quem 
oferece crédito e vendas a prazo, a recomendação é avaliar 
melhor o nível de risco para diminuir as chances de não ter 
o pagamento. O caminho é adequar a política de crédito à 
nova realidade (ainda que temporariamente), reavaliando 
limites, prazos e condições. Os pagamentos em dinheiro, 
por exemplo, podem ser aliados e o empreendedor pode 
incentivar este tipo de operação com descontos – ainda que 
sejam baixos.

2Pense fora da caixa e crie oportunidades - Ainda 
que no atual cenário, é importante tentar manter o negócio 
funcionando, mesmo atuando remotamente, com funcionários 

Você também pode buscar informações na internet sobre 
plataformas de marketplace, que reúnem pequenos e mé-
dios lojistas de setores variados e avaliar como opção para 
manter as vendas.

Todas essas ferramentas podem auxiliar a ampliação ou 
manutenção da carteira de clientes, com atenção especial 
para a prospecção de mercados ainda não explorados. No caso 
de um agricultor, que fornecia alimentos para restaurantes 
e lanchonetes, por exemplo, é possível expandir o negócio 
para atender pessoas físicas com cestas de produtos sazonais 
a preços fechados.

Também fique de olho e pesquise se as medidas anunciadas 
pelas autoridades, instituições financeiras, entre outras, podem 
ajudar a sua empresa neste momento. 

Procure se informar sobre linhas de crédito especiais, ex-
tensão dos prazos para pagamentos e até isenção de impostos 
– estes recursos darão um fôlego extra ao capital de giro até 
que a situação se normalize.

3Novas estratégias para continuar a vender - 
Crie estratégias para agregar ainda mais valor para os 
clientes, como adicionar benefícios que não impactem 
financeiramente o negócio, como um cartão fidelidade 
que dá desconto após um número determinado de com-
pras ou um brinde. É possível também agrupar produtos 
ou serviços, fornecendo pacotes mensais ou combinando 
itens para incentivar o cliente a conhecer e adquirir mais 
produtos e serviços do seu portfólio que também possam 
ser úteis para eles.

Novas categorias de venda também são alternativas, dando 
opções intermediárias que deixem o pacote completo ou 
mais vantajoso. Por exemplo, se a empresa normalmente 
vende 10 unidades por  R$ 100, mas precisa passar a ven-
der por R$ 120, crie algumas opções intermediárias. Um 
pacote de 5 unidades por R$ 70 e outro de três unidades 
por R$ 45, por exemplo.

4Renegociar dívidas - As consecutivas quedas 
nas taxas de juros abriram um espaço importante para 
a renegociação de contas ou até mesmo a troca de um 
empréstimo antigo mais caro por um novo mais barato. Se 
sua empresa estiver neste momento, na hora de negociar 
com os credores, além de avaliar as taxas mais atraentes, é 
preciso levar em conta os prazos e a carência, pedir todos 
os esclarecimentos necessários e oficializar o acordo entre 
todas as partes. Agir com confiança e segurança nessas 
horas é fundamental, então vá preparado e faça o melhor 
negócio para a empresa.

5Ficar atento a fraudes - Com o aumento dos acessos 
nos ambientes eletrônicos, as empresas ficam mais vulnerá-
veis à ação de hackers mal-intencionados que aplicam golpes 
contra indivíduos e pessoas jurídicas. Reforçar a atenção e 
acompanhar de perto a reputação dos clientes e parceiros 
são essenciais nestes momentos, uma vez que problemas 
relacionados à fraude podem prejudicar a empresa na hora 
de buscar os incentivos. 

Fonte e mais informações: (www.serasaexperian.com.br).

Para ajudar as empresas a atravessarem este período econômico desafiador, os especialistas da Serasa Experian prepararam dicas e orientações para que os 
empreendedores possam cuidar da saúde financeira dos negócios. São ações que podem ser executadas a curto prazo e fornecer recursos importantes para 

minimizar os impactos no fluxo de caixa e manter os próprios compromissos e aqueles feitos com funcionários e fornecedores.

dicas e ORieNtações

produzindo na medida do possível e fornecedores entregando 
até que a situação volte ao controle e a empresa retorne à 
sua normalidade. Neste momento de instabilidade, é preciso 
pensar fora da caixa e criar oportunidades. A queda na re-
ceita pode ser amenizada com a adequação à demanda, com 
promoções e redução dos estoques, principalmente no caso 
de produtos perecíveis. 

Na hora de comprar algum item importante para a pro-
dução, é importante considerar o cenário para evitar gastar 
mais do que o necessário. Usar a tecnologia ao seu favor 
também pode fazer bem às vendas: utilize as redes sociais 
para divulgar o negócio na região, podendo fazer entregas 
próximas e sem custo para os clientes. Há ainda os aplicativos 
de delivery, que podem trazer retornos positivos por ampliar 
a rede de clientes. 

cOMO Os 
eMPReeNdedORes 
deveM cuidaR da 
saúde FiNaNceiRa 
dOs NegóciOs
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“Os pagamentos em 
dinheiro, por exemplo, 
podem ser aliados 
e o empreendedor 
pode incentivar este 
tipo de operação com 
descontos – ainda que 
sejam baixos.



O caminho da nova 
era da conectividade 

A rede 5G representa 
um grande salto 
na evolução da 
conectividade

Em plena fase de de-
senvolvimento e im-
plementação, essa 

tecnologia alavanca novas 
oportunidades para trans-
formar praticamente todo o 
ecossistema que conhece-
mos hoje, podendo conec-
tar, virtualmente, tudo e 
todos de forma inteligente 
e inovadora. Considerada 
uma conexão de altíssima 
velocidade, a rede 5G é capaz 
de revolucionar aplicações e 
interações sociais, além de 
entregar aos usuários novas 
experiências. 

De modo geral, os efeitos 
da chegada do 5G tendem 
a ser similares ao redor do 
mundo, mas com grau de 
impacto relativo e propor-
cional à dinâmica econômica 
de cada país. Um estudo 
da IHS Markit indica que a 
nova rede deve gerar um 
impacto positivo de aproxi-
madamente US$ 12 trilhões 
na economia global em 2035, 
atingindo praticamente to-
dos os setores. 

De acordo com as expec-
tativas da KPMG para o mer-
cado corporativo, estima-se 
que cerca de US$ 4.3 trilhões 
serão gerados em serviços 
nos próximos 6 anos em 
vários segmentos, como os 
de manufatura, varejo, ser-
viços públicos e financeiros, 
saúde, transporte, entreteni-
mento, mídia e tecnologia. 
Nesses e em outros segmen-
tos da indústria, o 5G abrirá 
uma oportunidade única de 
transformação e inovação. 

Em um cenário global, já 
é possível enxergar um dos 
maiores benefícios da nova 
rede nos locais onde a imple-
mentação está acontecendo. 
A grande vantagem até então 
percebida está na estrutura-
ção das chamadas cidades 
digitais, com ampla oferta 
de conectividade, como é o 
caso da capital sul-coreana, 
Seul, um verdadeiro case de 
sucesso no setor de governo. 

Atualmente, a tecnologia 
5G também está sendo utili-
zada para ajudar no combate 
à Covid-19. Alguns hospitais 
na cidade de Wuhan, na 
China, foram equipados com 
antenas 5G para viabilizar 
o funcionamento de redes 
ultra velozes e confiáveis 
para transmissão de dados. 
O objetivo é que o acesso à 
coleta de dados, consultas 
e monitoramento do quadro 
de saúde dos pacientes seja 
realizado remotamente com 
o suporte da nova conexão, 
com alto grau de precisão e 
imagens de alta definição. 

Essa medida ampliou o 
fornecimento dos serviços 
hospitalares, bem como o 
acompanhamento do avan-
ço ou regresso do vírus, 
agilizando, efetivamente, os 
diagnósticos e resultados. 
Outra iniciativa baseada na 
tecnologia 5G relacionada a 
prevenção à Covid-19 tem 
sido a utilização de robôs 
inteligentes. Em cidades 
como Xangai e Guangzhou, 
eles estão sendo usados em 
hospitais para desinfetar 
áreas onde ficam pacientes 
e entregar remédios, com o 
intuito de reduzir o risco de 
infecção cruzada e garantir 
a segurança dos médicos. 

Robôs de patrulha equi-
pados com câmeras de alta 
resolução e termômetros in-
fravermelhos também foram 
atualizados para ajudar no 
monitoramento. Capazes de 
escanear a temperatura de 
10 pessoas simultaneamente 
em um raio de 5 metros, ao 
detectarem altas temperatu-

ras ou ausência de máscaras 
de proteção, estas máquinas 
podem enviar alertas para 
um centro de controle em 
tempo real. 

No Brasil, a tecnologia ain-
da está em fase de estudos e 
testes. No entanto, para que 
a adoção do 5G seja eficiente, 
é importante que o debate 
referente a temas essenciais 
para a obtenção de maio-
res benefícios econômicos 
durante a implantação da 
ferramenta seja acelerado, 
como o marco civil da inter-
net, questões relacionadas 
à infraestrutura, impostos e 
a criação de incentivos para 
empresas. 

Apesar dos desafios, o Bra-
sil tem um potencial enorme 
a partir da implementação da 
rede 5G e os investimentos 
que serão feitos para viabi-
lizar essa tecnologia trarão 
um impacto extremamente 
positivo para a sociedade. 
Estudos indicam que, em um 
período de dez anos, o 5G e 
o ecossistema da rede irão 
gerar até US$ 104 bilhões no 
PIB brasileiro, a depender 
da forma como o governo irá 
gerar incentivos e atuar de 
maneira a permitir o máximo 
proveito da ferramenta para 
impulsionar os mercados. 

É importante ressaltar 
ainda que o setor de tele-
comunicações no Brasil é 
altamente regulado e, por 
isso, o processo de implan-
tação do 5G no país deverá 
ser executado de acordo com 
o cronograma estabelecido 
pela Anatel. Na medida em 
que a agência reguladora 
estabelece os prazos de 
implementação no país, as 
empresas do ecossistema 
sentem-se mais seguras para 
realizar investimentos e, 
consequentemente, fechar 
contratos de fornecimento. 

Embora os prazos ainda 
estejam sendo definidos e 
possam sofrer revisões em 
virtude da pandemia da 
Covid-19, as operadoras 
brasileiras já estavam se pre-
parando, progressivamente, 
para a chegada do 5G. Nos 
últimos anos, trabalharam 
na atualização de redes de 
acesso móvel, aumento da 
capacidade de transporte 
óptico e aceleração da vir-
tualização do core. 

Com o incentivo necessá-
rio, uma série de novos negó-
cios e oportunidades podem 
surgir com a entrada da 
tecnologia 5G no Brasil. Po-
demos esperar um impacto 
positivo no desenvolvimento 
econômico já no processo 
de execução de cronograma 
de implementação, com o 
crescimento da demanda 
nas indústrias de tecnologia 
e engenharia, no consumo de 
equipamentos, fibra óptica, 
serviços, etc. 

Desde já, benefícios fiscais 
estabelecidos pela adoção do 
processo produtivo básico e 
da tecnologia nacional serão 
essenciais para manter aque-
cida a cadeia de suprimen-
tos. Conectar a sociedade é 
um caminho longo, mas esse 
processo precisa ser realiza-
do de maneira consistente e 
bem estruturada no Brasil. 
Serão anos de oportunidades 
em que organizações e pro-
fissionais mais preparados 
poderão extrair o melhor da 
nova ferramenta. 

Neste cenário de plena 
transformação, uma boa im-
plementação do 5G pode ser 
a chave para o crescimento e 
a consolidação de empresas 
brasileiras na era da evolução 
digital. 

(*) - É sócio líder do setor de 
tecnologia, mídia e telecomunicações 

da KPMG no Brasil; 

(**)  - É sócio diretor em 
conectividade da KPMG no Brasil. 

Dustin Pozzetti (*) e Jorge Wada (**) 
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memorial descritivo, aprovados pela Prefeitura Municipal de Paranapanema em 12.06.1982, do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). José Barbosa de Sousa, CPF nº 
954.476.448-87, RG nº 124078096. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais, São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2020.  

INKMAKER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E  
SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ nº 03.524.627/0001-30  - NIRE 35.216.042.380
Ata da Reunião de Sócios com o propósito de  

Liquidar a Sociedade Realizada em 28 de Janeiro de 2020
I. Data, Hora e Lugar: No dia 28 de janeiro de 2020, as 10:00, na Rua Padre Vieira, nº 17, Jardim Piratininga, 
Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06230-080. II. Presença: Sócios possuidores da totalidade do capital social 
da Sociedade: (i) INKMAKER S.R.L., sociedade italiana de responsabilidade limitada, sediada na Via Druento 
46, 10040, San Gillio, Torino, Itália, devidamente inscrita no Tribunal de Torino, sob o nº 2.715/1987 e no Registro 
de Empresas de Torino sob o nº 697.567 de 03 de Junho de 1987, conforme Certificado de Inscrição emitido pela 
Câmara de Comércio, Industria, Artesanato e Agricultura de Torino – Ofício do Registro das Empresas em 16 de 
Julho de 1999; inscrita no Mistério das Finanças – Departamento de Receita, IVA de Torino sob IVA nº 052.932.700-
12, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.713.080/0001-46, neste ato representada por Fernando Sano 
Itaziki, brasileiro, casado, técnico em eletrônica, portador da cédula de identidade (RG) Nº 25.984.615-6  
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 296.363.198-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Ernesto Paglia, nº 130, Jardim Rosa Maria, CEP 05547-020; e (ii) Fernando Sano 
Itaziki, acima qualificado. (iii) Também compareceu à reunião o Sr. Laércio Joaquim de Oliveira, brasileiro, 
casado, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 16.609.395-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o 
nº 085.921.708-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Martins Fernandes, nº 309, Imirim, CEP 02467-010. III. Convocação: Dispensada a convocação formal, 
nos termos do artigo 1.072, parágrafo segundo do Código Civil Brasileiro, devido à presença dos sócios 
que representam a totalidade do capital social da empresa.IV. Mesa: Presidente: Fernando Sano Itaziki; 
Secretario(a): Laércio Joaquim de Oliveira; V. Ordem do Dia: (i) dissolução da Sociedade; (ii) nomeação do 
liquidante; (iii) destituição do atual administrador; (iv) alteração na denominação da empresa para inclusão 
da expressão “em liquidação”; (v) autorização para que o liquidante prepare o balanço de liquidação da 
empresa, bem como para que contrate empresa especializada; (vi) Aprovação para que o escritório Zilveti 
Advogados tome as medidas legais necessárias para liquidação da empresa. VI. Deliberações: Os sócios, 
neste ato, decidem por unanimidade e sem reservas: (i) Aprovar, nos termos do artigo 1033, II, do Código 
Civil Brasileiro, a dissolução da empresa, prosseguindo para sua liquidação; (ii) Aprovar a nomeação do 
Sr. Laércio Joaquim de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 
16.609.395-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 085.921.708-69, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Martins Fernandes, nº 309, Imirim, CEP 02467-010, como liquidante, 
o qual estará investido de todos os direitos e deveres descritos no artigo 1.103 do Código Civil, incluindo 
poderes para preparar o inventário e o balanço patrimonial de ativos e passivos da sociedade de modo a 
liquidar seu negócio, realizar o ativo e pagar o passivo, sendo o saldo remanescente dividido entre os Sócios, 
alienar os ativos e propriedades, e qualquer outro ato necessário para a liquidação da empresa, assumindo 
e respondendo pelas obrigações legais, estabelecidas no artigo 1.102 e seguintes do Código Civil. Por esta 
razão, a administração da empresa será realizada pelo liquidante, a partir desta data, a qual será restrita 
a negócios inadiáveis, sendo vedadas novas operações da sociedade. Em conformidade com a legislação 
brasileira, Sr. Laércio Joaquim de Oliveira, como liquidante da empresa, declara, sob as penas da lei, não 
estar impedido de exercer a função de liquidante por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou sob pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (iii) Em virtude da liquidação da empresa, os 
sócios decidem retirar do cargo de administrador o Sr. Fernando Sano Itaziki, brasileiro, casado, técnico  
em eletrônica, portador da cédula de identidade (RG) Nº 25.984.615-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 
296.363.198-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ernesto 
Paglia, nº 130, Jardim Rosa Maria, CEP 05547-020; (iv) Aprovar a alteração da denominação da sociedade, 
adicionando a expressão “em liquidação”, passando a sociedade a ser denominada “Inkmaker Indústria, 
Comércio e Serviços do Brasil Ltda - Em Liquidação”; (v) Aprovar a elaboração, pelo liquidante, do balanço 
patrimonial da sociedade, bem como a contratação de consultores de contabilidade especializados para 
realização de qualquer medida contábil; e (vi) Aprovar que o escritório Zilveti Advogados, sediado na capital 
do Estado de São Paulo, coordene as medidas legais necessárias para liquidação e extinção da sociedade, 
auxiliando o liquidante. VII. Encerramento e Leitura: Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, foi dada, 
então, a palavra a quem dela quisesse fazer uso. No silêncio, foram declarados como encerrados os trabalhos 
da Reunião, reduzida a termo por mim, Secretário, em ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes, A presente Ata é assinada em três (3) vias de mesmo teor e forma. Fernando Sano Itaziki; Laércio 
Joaquim de Oliveira, INKMAKER S.R.L. - Fernando Sano Itaziki; Fernando Sano Itaziki. Liquidante: Laércio 
Joaquim de Oliveira. Registrada na JUCESP sob o n° 135.827/20-6 em 12/03/2020.

Leandro Rodriguez (*)
 

A ciência de dados 
tornou-se um campo 
que progride rapi-

damente, graças ao papel 
crucial que ela desempenha 
na compreensão da big data. 
Embora os dados tenham 
se tornado um verdadeiro 
recurso para mudar o jogo, 
muitas empresas globais 
estão lutando para alavancar 
seus ativos a partir dos da-
dos. Essas estratégias geram 
uma superabundância de 
informações - e ainda mais 
perguntas, exigindo mais 
análises do que a maioria 
pode imaginar. 

Elas também exigem avan-
ços analíticos contínuos para 
alcançar uma verdadeira 
transformação digital. Essa 
pressão para explorar os 
dados de novas maneiras e 
a crescente ênfase na trans-
formação digital também 
exercem uma grande influ-
ência nas equipes de análise 
das organizações. Embora 
muitos estejam investindo 
pesadamente em tecnolo-
gias de dados para trans-
formar suas organizações, o 
acesso rápido a informações 
e insights ainda é difícil - e 
muitas organizações ainda 
não conseguem colocar 
esses dados nas mãos das 
pessoas de negócios que 
precisam fazer uso deles.

Uma tática essencial para 
melhorar o acesso aos dados 
e assim obter conhecimento 
implica a reunião de dois 
elementos: dados e ciên-
cia de dados. Para muitas 
organizações, entretanto, 
uni-los para impulsionar 
a transformação digital 
continua sendo um desa-
fio. Todas as verticais e os 
diferentes departamentos 
precisam absorver conteúdo 
diferenciado e executar pro-
cessos analíticos complexos 
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O papel da análise de dados 
na transformação digital

Não é segredo que a análise de dados desempenha um papel fundamental nos esforços de 
transformação digital das organizações

‘cidadãos cientistas de da-
dos’. Segundo o Gartner, um 
cidadão cientista de dados 
é a pessoa que agrega valor 
ao processo de análise e é 
capaz de simplificá-lo usan-
do modelos analíticos para 
diagnósticos avançados, 
mas não possui formação 
acadêmica nem sua função 
no trabalho está relacionada 
ao campo da estatística ou 
da analítica. 

Essa conexão entre o ne-
gócio e a análise de dados 
permite unir departamen-
tos que, de outra forma, 
estariam isolados, gerando 
análises mais perspicazes 
e valiosas. Capacitar esses 
cidadãos cientistas de dados 
é uma oportunidade única 
para as organizações com-
petirem na economia digital 
de hoje. Esses indivíduos 
estão ansiosos para aprender 
e desenvolver novas habi-
lidades para melhorar seu 
desenvolvimento pessoal e 
contribuir com os negócios, 
mas só podem ser aprovei-
tados com as ferramentas 
de capacitação, suporte e 
autoatendimento corretas. 

Além disso, de acordo 
com uma pesquisa condu-
zida pela Forbes Insights, as 
empresas que possuem uma 
diretriz analítica central em 
sua estratégia geral de negó-
cios têm aproximadamente 
cinco vezes mais chances de 
alcançar crescimento de re-
ceita e margem operacional 
superior a 15%, em compa-
ração com as organizações 
sem uma visão analítica.

Aproveitar o efeito em rede 
da conjunção entre dados, 
pessoas e tecnologias abre 
caminho para a criação de 
um ciclo sustentável de ino-
vação analítica que impulsio-
na a transformação digital.

(*) - É vice-presidente para a América 
Latina da Alteryx, empresa líder em 

software de análise de dados.

para gerar valor a partir do 
acúmulo maciço de dados 
escuros armazenados pelas 
organizações. Desbloquear 
o valor desse material por 
meio da análise de dados é 
essencial para orientar os 
líderes a tomar decisões mais 
informadas.

Uma das principais ma-
neiras pelas quais as orga-
nizações podem unificar 
dados e ciência de dados 
é alterando o status quo e 
desenvolvendo uma cultura 
de análise nos negócios. As 
equipes analíticas servem 
como a espinha dorsal das 
transformações digitais, 
mas, na maioria das vezes, 
descobrimos que elas co-
meçam da maneira errada, 
tentando inovar com proces-
sos analíticos arcaicos, além 
de tecnologias obsoletas e 
pessoas herdadas de outras 
áreas. Essa situação é uma 
das maiores barreiras ao 
alinhamento analítico e à 
inovação.

Uma pesquisa realizada no 
final de 2019 pela Exec em 
parceria com a Panorama 
Research, com 600 execu-
tivos da América Latina, 
incluindo CEOs e diretores 
do setor financeiro, de con-
sumo, farmacêutico, servi-

ços, tecnologia e indústria, 
indica que a questão cultural 
é a maior dificuldade para a 
transformação digital, citada 
por 33% dos entrevistados.  
Em seguida, aparecem como 
empecilhos para 29% dos 
executivos, a falta de um pla-
no de negócios estruturado 
e de uma estratégia definida 
- problemas que no Brasil es-
tão ainda mais acentuados, 
tendo sido mencionados por 
38% e 44% dos entrevista-
dos, respectivamente.

De fato, os líderes focados 
na transformação digital 
devem ter como alvo es-
tratégias culturais e tecno-
lógicas que ajudem a criar 
uma competência analítica 
para alimentar a inovação. 
Com a falta de mão de obra 
qualificada e a alta demanda 
por funções relacionadas a 
análise de dados, a tarefa 
não é fácil.

Vincular a habilidade no 
manejo de dados a pessoas 
com conhecimento vital de 
negócios é fundamental para 
as organizações que dese-
jam aproveitar ao máximo 
a análise de dados. Além de 
permitir que a organização 
entenda a análise de dados 
em todos os níveis, isso per-
mitirá criar um exército de 

Cristiano Caveião (*)

Neste exato instante, es-
tamos pensando no sistema 
de saúde atual, em que os 
hospitais tanto da rede pública 
quanto da privada estão no 
limite do seu gargalo.

Ou seja, próximos à sua 
última respiração: alguns com 
suas portas fechadas por esta-
rem com sua capacidade de 
ocupação máxima; pacientes 
à espera de uma vaga em leito 
de unidade de terapia intensi-
va (UTI) enquanto agonizam 
para conseguir respirar sem 
auxílio de equipamentos; 
municípios onde não existem 
leitos de UTI.

Profissionais de saúde so-
brecarregados e cansados 
de exaustivas jornadas, que 
muitas vezes são duplicadas, 
e ainda desfalcados, pois cole-
gas adoeceram e em algumas 
situações foram a óbito pela 
gravidade que o vírus da CO-
VID-19 causa nos sistemas 
corporais. 

Sim, o sistema de saúde 
em muitas regiões do Brasil 
está em colapso e, em outras, 
prestes a entrar nos próximos 
dias ou semanas.

Esse aumento desordenado 
na demanda de atendimento 
faz com que o SUS, por meio 
do Ministério da Saúde, amplie 
a rede de modo emergencial, 
para que haja atendimento a 
demanda. 

Aliado à rede SUS, tem-se 
também a rede privada, que 
precisa expandir para atender 
aos seus segurados, o que em 
ambas as situações faz com que 
ocorra o aumento das despesas 
e requer um reforço de caixa 
para as operadoras de saúde 

por parte dos órgãos públicos.
Os reflexos da atual pande-

mia, quando analisados de 6 a 
12 meses a posteriori, faz com 
que ocorram altas variações 
nas mensalidades dos planos 
de saúde, pois há um maior 
volume de procedimentos 
médicos que foram realiza-
dos. Dessa forma, o bolso do 
usuário, que é assegurado pela 
saúde suplementar, sentirá o 
peso no reajuste. 

Ainda o SUS sofrerá forte 
impacto, pois necessitará re-
ordenar os investimentos, que 
poderão ser verbas cortadas de 
outros setores para a manuten-
ção da saúde. Outro ponto de 
importante reflexão é a força 
de trabalho. Se mantida com as 
condições atuais, com carência 
de equipamentos de proteção 
individual, falta de isolamento 
para os trabalhadores de saú-
de, ambientes insalubres e sem 
as mínimas condições para o 
atendimento necessário que 
esta pandemia requer. 

Sim, são eles que estão na 
linha de frente de atendimen-
to e quem mais tem risco a 
exposição ao vírus, podendo 
contaminar-se e até mesmo 
contaminar os seus familia-
res, e o maior padecimento é 
a perda da sua própria vida, 
reduzindo assim também o nú-
mero de profissionais de saúde 
em todo o território nacional.

É importante pensarmos 
em um sistema de saúde pós
-pandemia desde o momento 
atual, para que melhores me-
didas “profiláticas” possam ser 
tomadas.

(*) - É enfermeiro, doutor em 
Enfermagem e coordenador da área 

da saúde do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Como estará o sistema 
de saúde pós-pandemia?

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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