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O avanço da tecnologia é uma realidade cada vez mais comum no 
cotidiano das empresas. Líderes e gestores enxergam a necessidade 
de se adotar soluções inovadoras e transformar a forma como lidamos 
com a gestão empresarial e suas vertentes operacionais. Se o objetivo 
final é sempre atingir o ápice em termos de desempenho e obtenção 
de resultados, é indispensável que um olhar estratégico seja direcio-
nado para a presença tecnológica; e os indicadores podem dividir o 
protagonismo desse processo de ingressão à era digital.   

Aumento de produtividade

Contratar e até mesmo atrair o interesse de desenvolvedores 
é um desafio muito grande. Algumas empresas apostam em Tech 
Recruiter, outras estão buscando estratégias diferentes e inova-
doras, tais como o Inbound Recruiting. O importante no final é 
conseguir as tão desejadas vagas de tecnologia preenchidas. Mas 
como vencer o desafio de contratar desenvolvedores? E como mos-
trar para eles que a sua empresa é a melhor opção para o momento 
profissional dele? Uma das estratégias é o Inbound Recruiting. 
Você já conhece?   

Atrair com Inbound Recruiting

A hiperconexão e, recentemente, o isolamento social provocado 
pelo novo Coronavírus, abriu caminho para crimes e golpes antes 
inimagináveis. Ainda hoje existem muitas pessoas que não têm cons-
ciência dos perigos que "navegam" na internet, mesmo com toda a 
informação disponível sobre cibersegurança. Na maioria das vezes é 
difícil compreender ser possível e provável que alguém invada sua rede 
e roube, por exemplo, dados bancários sem o usuário desconfiar que 
há algo de errado ou ter contato com este invasor.   

Falar de Cibersegurança é imperativo

iStock

Negócios em Pauta

Apoio às Instituições 
A Multiplan, proprietária de 19 shopping centers, acaba 

de lançar a campanha "Multiplique o Bem vencendo a CO-
VID-19" com o objetivo de apoiar organizações que atuam 
em defesa de comunidades vulneráveis à doença. Por meio 
do site (http://multiplan.polen.com.br/multiplique-o-bem) 
é possível escolher uma das instituições selecionadas para 
ajudar (CUFA, Instituto Fazendo História ou Pequeno 
Cotolengo) e definir o valor da doação, a partir de R$ 5. O 
pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito ou 
boleto bancário. A campanha é uma parceria da Multiplan 
com a startup Pólen, fintech que verifica todas as doações.  

  Leia a coluna completa na página 3
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A pandemia da 
Covid-19 veio para 
mudar a forma como 
vivemos

Ela afetou diversos setores, 
inclusive as nossas relações 

pessoais. A recomendação é 
de se manter em casa e evitar 
contatos físicos. Mas nos locais 
onde a circulação de pessoas 
se torna necessária é preciso 
que sejamos extremamente 
cautelosos. 

Tecnologias como a de bio-
metria facial, QR Code e de 
proximidade diminuem muito 
as chances de contágio e dis-
seminação de doenças, pelo 
fato de não existir contato 
humano com os equipamentos. 
A Dimep, líder no mercado em 
soluções completas para acesso 
e gestão de jornada de trabalho, 
oferece a linha 'Faces Access', 
que conta com vários métodos 
de reconhecimento incluindo a 
biometria facial, além de con-
troladores de acesso de portas 
e catracas com tecnologias 
de proximidade, QR Code, e 
possibilidade de combinações 
entre elas. 

“O controle de acesso, além 
de auxiliar na mobilidade, 
limitar o fluxo do público e 
restringir a passagem de pes-
soas não autorizadas, pode e 
deve proteger também a nossa 
saúde. A biometria facial já é 
uma realidade de mercado e 
agora uma grande aliada dian-
te da propagação de infecção 
pela Covid-19, onde empresas, 
hospitais, condomínios, entre 

tecnologia para evitar o contato 
físico com o reconhecimento facial
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outros, podem se 
beneficiar dessa 
tecnologia”, pon-
tua  Rodrigo Pi-
menta, Vice-Pre-
sidente da Dimep.

As catracas por 
aproximação com 
tecnologia  QR 
Code também são  alternativas 
pelo fato de não haver contato 
das mãos. Destaque para a 
Smart Gate, que por ser motori-
zada e contar com a tecnologia 
de leitura sem contato, garante 
que não haja nenhum contato 
do usuário com as superfícies 
do equipamento durante o 
acesso. 

As catracas possuem siste-
ma integrado ao software de 
acesso Dimep, garantindo que 
somente pessoas autorizadas 
tenham acesso a ambientes 
restritos, e dentro do limite 
de pessoas pré-estabelecido. 
Atingido este limite, para que 

cálculos. Algumas vantagens 
do reconhecimento facial são:

	 •	Mapear	 a	 localização	 das	
pessoas através das câmeras 
de segurança - O reconhe-
cimento facial possibilita 
a validação para liberação 
de acesso, podendo ser 
utilizado para mapear a 
localização das pessoas, po-
dendo ser utilizada em áreas 
amplas com grande fluxo de 
pessoas, compartilhando as 
informações entre empresas 
e órgãos de segurança. No 
combate a fraudes, a bio-
metria facial gera uma prova 
(foto) fácil de ser auditada.

	 •	Integração	com	outras	tec-
nologias - As ferramentas 
de reconhecimento facial 
funcionam perfeitamente 
com os softwares de segu-
rança já existentes, então 
não é preciso gastar tempo e 
dinheiro no desenvolvimen-
to do seu próprio software 
para torná-lo adequado à in-
tegração, pois a tecnologia 
utiliza câmeras de mercado.

	 •	Precisão	-	Mais	um	ponto	
positivo é que a biometria 
facial é completamente 
aderente no caso de vali-
dação de idosos e pessoas 
que tem dificuldade com 
digitais. A precisão da 
biometria baseada em faces 
permanece mesmo com o 
avanço da idade do indiví-
duo, enquanto a precisão 
das impressões digitais 
diminui. Logo, o controle 
é maior e mais efetivo.

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

COMO A LIDERANçA PODE PREPARAR O tIME PARA 
uMA RECuPERAçãO RáPIDA DEPOIs DA CRIsE?

    Leia na página 6

News@tI

Allis Field Marketing promove primeira 
super Live do Varejo

@Os treze anos de mercado e o domínio completo do que 
funciona no Ponto de Venda (PDV) posicionam a Allis 

(www.allis.com.br) como pioneira e maior especialista em Field 
Marketing do País. A empresa que atua com soluções para a 
indústria, promove a 1ª Super Live do Varejo, no dia 20, às 16h. 
Seguindo o tema "Redescobrindo o Varejo Físico Pós Covid-19", 
o papo virtual contará com grandes nomes do mercado, como 
Daniela Motta - executiva comercial da Global Accounts, Trade 
Marketing e VP Shopper Marketing POPAI Brasil -, Tania Zahar 
Miné - fundadora da Trade Design, professora da ESPM/FIA -, e, 
Tatiana Thomaz - referência em Comportamento do Consumidor 
& Shopper Marketing. A live contará também com a participação 
do Rosemberg Souza, COO da Allis que é especialista em Gestão 
de Pessoas no Varejo, e, André Romero, diretor da Allis Comuni-
cação, especialista em construção de marcas no PDV (https://bit.
ly/ALLISSUPERLIVE).   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

uma pessoa entre, 
outra deverá sair.

Como 
funciona o 
Reconhecimento 
Facial?

Cada pessoa tem 
um padrão único 
de traços faciais, 

assim como as impressões 
digitais. O que esta tecnologia 
faz é localizar todos esses tra-
ços e uni-los como se fossem 
um grande quebra-cabeça. 
O primeiro passo é fazer a 
localização desses pontos, 
analisando alguns aspectos da 
face, como a distância entre os 
olhos, o comprimento do nariz, 
o formato da boca, entre outros. 

As informações são arma-
zenadas em forma de algorit-
mos em um banco de dados. 
Posteriormente, quando é 
preciso utilizar a tecnologia 
para alguma função, eles são 
reconhecidos por meio de 

Passar de 
“trabalhador” para 
“aposentado” 
é como 
desembarcar 
na Lua.

Passa de 300 mil
O número de mortes por Covid-19  

em todo o mundo ultrapassou a marca 
de 300 mil ontem (14), informou o 
balanço da universidade americana 
Johns Hopkins. Até as 14h50, foram 
registrados 300.074 óbitos desde a 
primeira confirmação da doença em 
dezembro, na China. De acordo com os 
dados, existem 4.405.019 pessoas con-
taminadas no mundo. Lideram a lista 
de mortos: Estados Unidos (84.985), 
Reino Unido (33.692), Itália (31.368), 
Espanha (27.104), França (27.077) e 
Brasil (13.555) - (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-a-lideranca-pode-preparar-o-time-para-uma-recuperacao-rapida-depois-da-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-atestado-medico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-aumento-de-produtividade-com-base-em-indicadores-tecnologicos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/em-tempos-de-pandemia-e-isolamento-social-falar-de-ciberseguranca-e-imperativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-dicas-para-atrair-desenvolvedores-com-inbound-recruiting/
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Coluna do Heródoto

Um simples resultado 
de um simples exame 
médico pode provocar 
uma crise política. 

Estamos no Brasil onde 
tudo é possível, até 
mesmo assistir a um 

ardente debate se o chefe de 
governo tem ou não a obri-
gação de expor em público 
uma avaliação de sua saúde. 
Para variar, a polêmica tem 
duros contendores de lado 
a lado. 

Os  mais influenciados 
pelas ideias do liberalismo 
político argumentam que 
ele tem as mesmas garan-
tias da lei que um cidadão 
comum,  ou seja o direito à 
intimidade e a publicação 
do resultado dos exames 
é de sua única e exclusiva 
vontade. 

Todos concordam que 
uma pessoa quando assume 
um cargo público perde 
parte de sua privacidade, 
mas há um limite em expor 
fatos de sua vida pessoal. 
Por outro lado, argumenta 
a oposição, a saúde dele é 
questão de Estado e não de 
vida privada. Por isso todos 
têm o direito de ver o que 
dizem os médicos a respeito 
de sua  avaliação de saúde. 
Ela pode comprometer os 
destinos do governo e dire-
tamente a vida de milhões 
de brasileiros espalhados 
pelo território nacional.

Há debates públicos in-
flamados entre as partes. 
O estado físico do chefe de 
estado foi alvo de uma reu-
nião em São Paulo. Um líder 
da oposição faz um discurso 
emocional e ganha aplausos 
da plateia quando reitera 
que o povo tem o direito e o 
dever de exigir o resultado 
de um exame médico legal e 
que o resultado pode mudar 
os rumos do governo, que 
considera tão enfermo como 
o seu chefe. 

Há uma dúvida se o chefe 
de estado é ou não um de-
mente e que se deve per-
mitir que continue à frente 
dos negócios do Brasil e se 
isso pode provocar um dano 
irreparável à sociedade 
brasileira. Assim o depu-
tado denuncia o hospital 
responsável pelos exames 
clínicos de falsear a verdade, 
por incapacidade ou por 
cruel má fé.  Sustenta que 
é uma forma ardilosa de não 

permitir que o poder não sai 
do círculo de pessoas que o 
cercam nos palácios. 

Nada acontece aos acu-
sadores que consideram 
um embuste e os danos 
que expõem a população e 
a economia do país. Afinal 
governos estrangeiros estão 
de olho no que se passa no 
centro do poder na capital 
do país e avaliam se vale ou 
não apena se arriscar a se 
envolver em uma questão, 
que, a princípio só interessa 
ao próprio país.

Veículos de comunicação 
não dão trégua. Jornalistas 
reviram diariamente os cor-
redores do poder em busca 
de novas notícias sobre o es-
tado real de saúde do chefe 
de governo. As avaliações 
saem do campo médico, 
desaguam no  debate polí-
tico e terminam nos grupos 
apaixonados que defendem  
ou atacam o chefe. O que 
fazer? Afinal sua excelência 
demonstra sinais de debili-
dade, demência ou qualquer 
outro sintoma aparente de 
incapacidade física. 

A oposição republicana 
insiste na mídia que sim. 
Que os áulicos escondem 
a real situação da saúde do 
imperador para permitir 
que a sucessão se faça sem 
ameaça de mudança  do 
regime. Os propagadores 
do republicanismo estão 
espalhados no exército, 
nas escolas de formação de 
oficiais, nos clubes políticos, 
partidos e até mesmo no 
parlamento onde atuam 
deputados republicanos 
eleitos em plena monarquia. 

Ao imperador resta pouco 
espaço para a defesa. Está 
velho, alquebrado, e sua 
vontade é passar o trono 
para a filha Isabel e se reco-
lher em uma casa de repou-
so. Depois de quase 50 anos 
a frente da chefia do estado 
do Império Brasileiro, dom 
Pedro II  não tem forças para 
se opor aos que desejam a 
troca da monarquia pela 
república. 

O império esgota-se, não 
tem condições de resolver 
as contradições que ele 
mesmo gerou. Com ou sem 
a divulgação do atestado 
médico vai cair e dar lugar 
à república.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O atestado 
médico

O futuro do comércio 
nas pequenas lojas

O CEO da STOQ, Celso Providelo 
explica que uma das vantagens da 
plataforma é reunir, no mesmo am-

biente, lojas físicas e e-commerce, já que o 
software oferece ao varejista a possibilidade 
de receber no mesmo terminal tanto um pe-
dido de compra das plataformas de delivery, 
como do cliente no balcão. Exemplificando 
na área de alimentação, o terminal recebe 
um pedido para entrega via iFood ou um 
pedido na mesa de seu restaurante físico. O 
mesmo se aplica para outros setores, como o 
fashion que atenderia pedidos na loja física 
e também de plataformas de marketplaces 
como Amazon, Shopify ou Magalu.

Sempre que se fala de migrar para um 
novo sistema de vendas, é natural que haja 
uma resistência por conta do custo financei-
ro, mas notadamente pelo tempo perdido 
para a mudança, aprendizado e unificação 
de base de dados. Prevendo estas dificulda-
des, o Providelo garante que sua empresa 
investiu para diminuir tempos e valores: “O 
varejista usa um equipamento muito mais 
simples e ágil que é a maquininha (POS). 
Uma parte do nosso software roda lá den-
tro e outra em nuvem, compartilhada com 
outros clientes com custo muito menor do 
que comprar um servidor”.  

- Nos investimos muito nisso, porque 
cada mudança de sistema era como um 
parto, tudo novo, tudo diferente.  O lojista 
entendia que nenhuma mudança se pagaria 
nem valeria as vantagens. Mudamos isso e 
nossa equipe facilita muito essa migração, 
pega todos os dados do meio físico que 
normalmente estão desorganizados em 
planilhas ou em vários sistemas antigos 
e unifica tudo. Nosso on board prepara o 
varejista para começar a vender na nova 
plataforma no dia seguinte.

Além da operação de venda local, a STOQ 
enxergou vários segmentos que não são 
convenientemente atendidos pelos os gran-
des apps de alimentos nem pelos grandes 
players do comércio virtual. Para estes 
clientes criou seu próprio marketplace, o 
zappay.vc. Providelo descreve: “O varejista 
tem a loja física e um e-commerce, que 
são completamente diferentes, dinâmicas 
diferentes, operação diferente. A nossa 
plataforma reúne essas duas lojas. A gente 
suporta todos os canais de venda neste ter-
minalzinho (o POS). Ele pode aceitar tudo: 
recebe o pedido, aceita, recebe pagamento, 
emite nota fiscal, paga fornecedor, tudo por 
esse terminal”.

- O Zappay.vc  é uma plataforma híbrida, 
que combina a experiência de e-commerce, 
de poder comprar de seu próprio celular,  
com a retirada na plataforma física. Então, a 
caminho do estabelecimento você escolhe, 
enche o seu carrinho de produtos, envia 
o pedido e a loja deixa a sua encomenda 

pronta para ser retirada, com um código 
identificador.

 Para o CEO da STOQ, estas inovações 
trazidas ao varejo servem tanto para esta 
época de distanciamento social, onde 
prevê muita aderência para 
a plataforma, como para de-
pois. Além da facilidade de 
fazer as compras a distância, 
elas podem ser apanhadas 
na porta da loja com hora 
marcada. Com isso, segundo 
Celso Providelo a experiência 
local se torna mais prazerosa 
do que esperar dias para 
que a encomenda chegue à 
sua casa. 

É semelhante ao que mui-
tos shoppings estão fazendo e que vem 
sendo chamado de “drive thru”, como nas 
compras de lanches, em que se pede e re-
tira na lanchonete, sem sair do carro. Mas 
na verdade o sistema com a possibilidade 
de compras maiores, feitas a distância e 
com hora marcada se chama “curbside”, 
esclarece o CEO da Stoq. 

Este sistema atende a urgência atual 
provocada pelo isolamento, mas é visto 
como uma tendência de médio e longo 
prazos,  o futuro do varejo. 

“É muito difícil hoje sustentar um varejo 
com os custos de propriedade e mão de 
obra, são inúmeros pontos de red flag (sinal 
de atenção). Nos posicionamos como uma 
alternativa de otimizar o processo dentro 
da loja, como melhorar a experiência de 
quem vem retirar o pedido. Mas também 
melhorar a experiência do consumidor de 
interagir com o varejo local. O zappay não 
é uma ferramenta apenas para o varejista. 

Vejo muita vantagem para o consumidor 
quando passa a construir uma constelação 
de estabelecimentos com os quais interage 

rotineiramente. Restaurante, supermerca-
do, loja de conveniência... E esse consu-
midor é bonificado, porque passa a fazer 
parte de um cadastro automaticamente, 
sem ter que levar cartãozinho de fidelidade 
no bolso”, conta Providelo.

- No futuro próximo, o 
consumidor que quiser 
comprar, por exemplo, 
uma bateria de celular, 
consulta o zappay, pra 
saber se tem na sua 
cidade, próximo a ele. 
Se ela é bem avaliada 
no sistema, a indicação é 
confiável mesmo que ele 
nunca tenha comprado 
nesta loja,. Além do mais 
é uma loja física, ele pode 

ir lá retirar.  Muitas vezes a loja é na mesma 
cidade, mas os aplicativos de marketplace 
impediam o cliente de interagir diretamen-
te e ainda cobram uma comissão e frete.

Celso Providelo  imagina que sua plata-
forma pode incentivar a volta de um tipo 
de relação entre consumidor e loja  anterior 
à internet, na qual o lojista conhecia seu 
cliente pelo nome, sabia indicar produtos 
específicos para ele, num vínculo basea-
do na constância e na confiança mútua: 
“Quando o consumidor passa a soleira da 
porta, esse varejista sabe o que vender. Só 
que esse varejista que tem esses valores, é 
incapaz de tratar dos valores da internet, 
se ele abre um e-commerce, ele vai que-
brar daí dois meses, porque a dinâmica 
é completamente diferente, baseada em 
advertisement, em edge do Facebook e 
do Google e outras métricas. 

E fora deste cenário,  o varejo não está 
evoluindo,  é quase sobrevivência. Nós 
enxergamos  que resgatar os valores do 
varejo de servir bem a comunidade que está 
em volta dele é muito importante”, conclui. 

São Paulo, sexta-feira, 15 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
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“É muito difícil 
hoje sustentar 
um varejo com 
os custos de 
propriedade e 
mão de obra, são 
inúmeros pontos 
de red flag.”

Freepik

Uma plataforma que facilita a vida do varejista, centralizando vários serviços numa única “maquininha” 
(POS), e ao, mesmo tempo, dá ao consumidor uma experiência rica e confiável como nos bons tempos 
das lojas da vizinhança, pré internet. É esta a promessa da STOQ , empresa de tecnologia baseada em São 
Carlos-SP, com seus produtos integrados Stoq Smart POS e  zappay.vc (Zap Pay ponto você).  

News@TI
Solução de colaboração online gratuita 
para escolas e universidades

@ Na linha de frente da iniciativa global para manutenção de empre-
gos, ensino, engajamento e produtividade via home office e soluções 

remotas durante a quarentena imposta pela Covid-19, a companhia 
alemã TeamViewer, player número 1 em tecnologias rápidas, seguras e 
eficientes de acesso e conectividade remota, anuncia disponibilização 
gratuita da solução de colaboração online Blizz para escolas e univer-
sidades. O objetivo é fornecer ao setor educacional uma ferramenta 
fácil, simples e dinâmica para facilitação e gerenciamento inteligente 
da transição para o aprendizado remoto, permitindo que professores, 
mestres e tutores realizem aulas interativas em um ambiente de sala 
de aula virtual absolutamente seguro, com até 50 participantes, por 
meio de conexões de vídeo e telefone (https://www.blizz.com/pt-br/
blizz-para-educacao/).

Aplicativo gratuito para contagem de estoque

@A Gigatron desenvolveu e acaba de lançar o app Coletor 
Portátil. Basicamente ele é um aplicativo que faz a leitura de 

código de barras dos produtos fazendo o inventário e controle de 
estoque para os clientes e em seguida gera um arquivo CSV com 
as informações, imputando o estoque exato do cliente para den-
tro do ERP que ele utiliza. “Acreditamos que este app será muito 
usado neste momento onde o varejo está parado e pode aprovei-
tar para fazer contagem de estoque e revisar os investimentos e 
ações referentes ao andamento do negócio”, explica Victor Ruiz, 
diretor comercial da Gigatron. O coletor portátil está disponível 
gratuitamente nas lojas de aplicativos dos celulares android para 
todos os estabelecimentos que precisem fazer controle de estoque 
(www.gigatron.com.br).

Realidade virtual é nova aposta para web 
conferências

@Desenvolvido pela Agência Casa Mais, empresa paulistana 
pioneira em Realidade Virtual, o REUNI consiste na criação 

de ambientes virtuais para a realização de reuniões, conferências, 
aulas, treinamentos e, até mesmo, visita a imóveis decorados, entre 
outras possibilidades. Basicamente, o projeto começa na criação 
do ambiente, que pode ser em 3D ou criado a partir de fotos ou 
vídeos em 360°, que podem, inclusive, ser feitos pela equipe da 
agência. Depois disso, são inseridas as ferramentas que viabilizam 
os resultados esperados. Depois da elaboração do ambiente virtu-
al, já com todas as funcionalidades solicitadas pelo cliente e com 
todos os testes feitos, a equipe instala o projeto em um óculos de 
realidade virtual, que é enviado para o mediador da reunião (pla-
taformareuni.com.br). 

Farmacêutica investe em aplicativo para 
diagnóstico de tromboembolismo venoso

@O laboratório farmacêutico Sanofi investiu em um aplicativo para 
auxiliar profissionais de saúde na avaliação de risco da doença. 

O AppTev reúne informações sobre o manejo do tromboembolismo 
venoso em diferentes perfis de pacientes e os escores mais utilizados 
para realização da avaliação de risco da doença. Ao usar a nova pla-
taforma, é possível observar o auxílio que o médico terá em avaliar 
quais de seus pacientes possuem maior risco de desenvolver o TEV 
utilizando as principais recomendações da literatura a respeito do 
tema em diversos perfis de pacientes. O aplicativo apresenta de 
maneira ordenada, informações específicas para pacientes clínicos, 
cirúrgicos e obstétricos.

ricardosouza@netjen.com.br

Uso de tecnologia por idoso pode 
impactar negócios após pandemia

Em tempos de confinamento, 
os idosos sendo os mais vulne-
ráveis  ao Coronavírus, a digita-
lização da melhor idade está se 
tornando cada vez mais comum. 
Com a tecnologia e diversas 
soluções digitais disponíveis no 
mercado, o público com mais 
de 65 anos tem conseguido 
administrar atividades do dia a 
dia por meio de sites, aplicati-
vos e dispositivos digitais. Para 
Patrícia Soares, CEO da Prestho 
-  fintech brasileira 100% digital 
e especializada em empréstimos 
consignados para aposentados 
- as novas interações realizadas 
pelos idosos podem ditar os ne-
gócios daqui para frente, impac-
tando o mercado positivamente.

Nos e-commerces já é possí-
vel observar essa transforma-
ção. Cerca de 49% dos idosos 

já têm o hábito de pesquisar 
produtos na internet e, por 
consequência, fazer compras. 
Estas pessoas preferem receber 
os produtos em casa, mesmo 
que saia mais caro e assim ele-
vam o valor do ticket médio - de 
acordo com informações do site 
Mercado & Consumo.

A internet tem facilitado 
a participação do idoso em 
diversos canais no mundo di-
gital. Além das redes sociais e 
compras em sites virtuais pela 
internet a Prestho identificou 
um aumento em buscas por ser-
viços financeiros pelas pessoas 
com mais de 65 anos. De acordo 
com pesquisa realizada pela 
fintech, só nos últimos 15 dias 
do mês de março o pedido de 
empréstimo consignado online 
cresceu 28%.
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D - Entregas Porta-porta
A DHL Express, fornecedora líder mundial de transporte expresso e 
logística, ativou algumas ações no mercado para ajudar pequenos e 
médios empresários a manter a continuidade dos negócios durante 
a pandemia. Por meio da entrega porta-porta, a companhia garante a 
coleta de quaisquer produtos sem sair de casa, com envio para qualquer 
lugar do país, e também oferece a novos clientes PMEs o promocode 
DHLPME65 com desconto de 65% para pagamentos com cartão de 
crédito. O serviço também inclui liberação aduaneira, rastreamento e 
embalagens DHL para proteger o conteúdo da remessa. O usuário não 
precisa ter conta com a DHL Express e deve utilizar o canal (https://
www.dhl.com.br/pt/express/mydhl.html). 

E - Proteção Facial
A Ford realizou a entrega do primeiro lote de máscaras de proteção 
facial produzidas na fábrica de Camaçari, para equipar os profissionais 
de saúde. O lote é composto de 35.000 unidades, doadas às Secretarias 
Municipais de Saúde de Camaçari, Dias D’Ávila e Salvador. A empresa 
adaptou suas instalações da América do Sul para a produção de máscaras 
de proteção. A meta inicial, de produzir 50.000 máscaras, foi ampliada 
para 110.000 por meio de uma parceria firmada com a Embrapii  e o Senai 
Cimatec. Além das localidades já mencionadas, o estado de São Paulo 
e os municípios de Simões Filho, Taubaté e Horizonte (CE) também 
figuram entre os próximos a receber a doação dos equipamentos, por 
intermédio de seus órgãos públicos de saúde.

F - Mundo dos Investimentos
Com a volatilidade causada pela crise por conta da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), a expectativa era que o número de investidores 
na bolsa de valores caísse. Mas o cenário é outro, segundo os dados da 
B3. Entre março e abril, a bolsa registrou mais de 400 mil novos inves-
tidores. Atualmente, conta com 2,385 milhões de CPFs cadastrados. 
Em abril, cerca de R$ 4,36 bilhões em investimentos estrangeiros foram 
retirados. A retirada de investimentos estrangeiros no Brasil superou 
a da crise de 2008. Entretanto, este aumento no número de pessoas 
físicas investindo gerou um fluxo positivo de R$ 5,66 bilhões no mesmo 
período (guerattopress.com).

A - Tampinhas Plásticas 
Mesmo em tempos de isolamento social, a sociedade que contribui 
com as doações de tampinhas plásticas, pode guardar tudo o que 
recolher em suas residências, pois as entidades assistenciais ne-
cessitarão deste material para transformar em recursos financeiros 
após a quarentena. No Tampinha Legal não há trocas. As entidades 
assistenciais recebem 100% dos recursos obtidos com a venda do 
material. Cada tampinha representa uma moeda. Se puder, entre-
gue-as separadas por cores. Isto agilizará o trabalho voluntário dos 
mutirões para separação de tampinhas. Saiba mais em: (https://
tampinhalegal.com.br/web/).

B - Álcool Gel 70%
A Marfrig, a maior produtora global de hambúrgueres, doará ao longo 
deste mês vinte e seis mil e quinhentos frascos de álcool gel 70% a vinte 
e sete instituições nas 13 cidades nas quais a companhia atua no Brasil, 
fabricado pela companhia em sua unidade de Promissão/SP. A companhia 
também anunciou a doação de 7,5 milhões de reais para o Ministério 
da Saúde para a compra de 100.000 testes rápidos para diagnosticar o 
novo Coronavírus e doou 1 milhão de reais para a Associação e Frater-
nidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que mantém o 
Barco Hospital Papa Francisco, que presta atendimento às comunidades 
ribeirinhas do Pará e do Amazonas. 

C - Operadora Logística
A G2L, braço de operação logística da Gerdau, vai instalar uma nova 
unidade em Mogi das Cruzes. Com investimento inicial estimado em 
R$ 600 mil e previsão de início das atividades para o início de julho, 
a filial funcionará em uma área de 7 mil m² dentro da sede da produ-
tora de aço no município e gerará até 60 empregos diretos. No local, 
será montando um Centro de Logística que fará o gerenciamento da 
distribuição do aço produzido pela Gerdau para toda a região met-
ropolitana da cidade de São Paulo. Em uma segunda fase, a unidade 
trabalhará com cargas de outros clientes, que já sinalizaram interesse, 
atendendo a todos os estados. 

G - Visibilidade Total
Mesmo com a situação econômica atual, a startup de logística Comprovei 
prevê um crescimento de 35%, chegando a R$ 5 milhões de faturamento até 
o final de 2020. A tecnologia da Comprovei ajuda distribuidores, atacadis-
tas, indústrias, redes de varejo, transportadoras e operadores logísticos a 
terem visibilidade, em tempo real, das entregas de produtos. A plataforma 
monitora todas as etapas de uma entrega, desde o embarque dos produtos 
até a chegada ao cliente que fez o pedido, que pode ser um ponto de venda, 
um supermercado, farmácia ou comércio em geral. A plataforma inclui uma 
solução para visualização e comprovação eletrônica de toda a operação de 
entrega. Saiba mais em: (https://comprovei.com/). 

H - Metabolismo e Obesidade
O Instituto de Ciências Biomédicas da USP organiza a quinta edição do 
curso a distância Metabolismo e Obesidade, entre os dias 15 de junho e 
20 de julho. O curso é direcionado a professores do ensino fundamental 
e médio da rede pública e privada e para profissionais da área biomédica. 
O objetivo do curso é proporcionar aos professores conhecimentos atua-
lizados sobre o metabolismo energético humano, incluindo os mecanismos 
hormonais reguladores e a interação entre obesidade, doenças metabólicas 
e microbiota intestinal, auxiliando no ensino do tema em sala de aula. O 
curso é gratuito e são disponibilizadas 400 vagas. Hoje (15) é o último dia 
para inscrições pelo site (https://fisiologia.icb.usp.br/ext/ci2020/inscricoes/).

I - Programa de Estágio 
A Rappi abre inscrições para o seu programa de estágio Rappi Makers. 
São vagas limitadas e os selecionados iniciarão de forma remota. As opor-
tunidades são, principalmente, para estudantes dos cursos de Engenharia, 
Ciência da Computação, Economia, Administração, Marketing e Publici-
dade (porém, estudantes de outros cursos e interessados no programa 
também podem participar do processo seletivo). É necessário estar a, 
no máximo, dois anos da graduação e ter boa comunicação em inglês. 
Conhecimentos em espanhol e Excel serão considerados diferenciais. 
As inscrições estão abertas por meio do link: (http://bit.ly/EstagioRappi). 

J - Experiências Digitais
A Liferay, empresa norte-americana fabricante de software de ex-
periências digitais, realiza a edição online do Liferay Digital Experience 
Conference. Entre os próximos dias 25 e 29, serão apresentadas mais 
de 15 talks com temáticas para apoiar empresas que estão acelerando 
seus processos de transformação digital. A conferência é voltada para 
tomadores de decisão das áreas de marketing, TI e transformação di-
gital e entusiastas do tema. Casos de sucesso em experiência digital de 
grandes empresas como SKY, Unimed do Brasil, Telefônica/Vivo e Banco 
do Nordeste também estão na agenda. Inscrições e mais informações: 
(http://bit.ly/2SoCM8N). 

Precisamos falar sobre 
o Marketing Político

Em épocas de 
polarização 
política, fica o 
questionamento: 
por que há pessoas 
que possuem o 
que chamamos 
de “político de 
estimação”? 

E isso acontece sejam 
elas de esquerda 
ou de direita, ou 

apoiando este ou aquele 
candidato/partido. Por 
muitos anos não se enten-
deu este comportamento, 
até que de repente “caiu a 
ficha”: é tudo questão de 
marketing, onde temos um 
conceito bem difundido, a 
lealdade à marca. 

Ou seja, as empresas de-
vem procurar não apenas 
vender uma única vez seu 
produto/serviço, mas criar 
e manter um relacionamen-
to para tornar este cliente 
leal a fim de que, além de 
sempre comprar de sua 
empresa, ainda a indique 
para as outras pessoas.

Dois professores de Har-
vard nos anos 90, Jones 
e Sasser, classificaram os 
consumidores, conforme 
seu nível de lealdade, 
como terroristas, reféns, 
mercenários e apóstolos. 
E justamente estes últimos 
nos interessam aqui. Os 
clientes classificados como 
“apóstolos” são aqueles al-
tamente satisfeitos e leais, 
que apoiam uma marca, 
sempre comprando, sem 
pensar em trocar por uma 
concorrente, e falam bem 
dela para outras pessoas 
(famoso boca a boca po-
sitivo).

Ainda neste contexto, 
vemos algumas pessoas 
que extrapolam até o limite 
dos “apóstolos” – é o que 
a autora Barbara Carrol 
chama de ‘brandlovers’ 
ou ‘fanboys’. Segundo ela, 
“esses brandlovers são 
aquelas pessoas que têm 
um forte vínculo emocional 
com uma marca, produto 
ou local”. Elas podem ser 
tão aficionadas por certas 
marcas que não suportam 
ouvir críticas ou opiniões 
contrárias. Enfim, são con-

sumidores extremamente 
leais. E onde tais teorias 
se ligam a estes compor-
tamentos políticos mais 
radicais?

Aqui está o “pulo do 
gato”. Outro conceito que 
temos no marketing é que 
“produtos” não são apenas 
bens físicos. Tanto é que 
locais, organizações, ideias 
e até pessoas, podem ser 
consideradas “produtos”, 
sendo possível usar estra-
tégias de marketing para 
“vendê-los”. No caso de 
pessoas, podemos citar 
como exemplo atletas, ce-
lebridades e políticos que 
sempre precisam “vender” 
sua imagem, logo são “pro-
dutos” também.

As teorias então, ligam-
se umas às outras per-
feitamente! Políticos são 
um tipo de “produto” que 
utilizam estratégias de 
marketing para evidenciar 
sua “marca”. Alguns consu-
midores (no caso cidadãos/
eleitores) “consomem” 
estas marcas e acabam se 
tornando tão leais que a 
defendem (no caso o políti-
co) com todas suas forças, 
não aceitando críticas, não 
enxergando falhas — ou 
seja, com um forte vínculo 
emocional tornando-se 
“apóstolos”, “fanboys” ou 
“brandlovers”.

Enfim, realmente com-
prova-se que o marketing 
e suas estratégias devem 
ser empregados em vários 
setores, inclusive o político. 
Sempre esperando que ele 
seja utilizado da melhor for-
ma possível, enaltecendo e 
comunicando “produtos” 
que realmente sejam bons, 
tenham qualidade. Porém, 
infelizmente, como em 
todas as profissões, temos 
bons e maus profissionais, 
assim como bons e maus 
“produtos”.

Faça a reflexão: será que 
você se tornou um “brand 
lover”, um “apóstolo”, 
sem perceber? Será que a 
“marca/produto”, objeto do 
seu amor, é realmente “de 
qualidade”? Vale a pena 
tamanha dedicação?

 
(*) - É tutora do Curso de Gestão 

Comercial do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Shirlei Miranda Camargo (*)

Segundo o Sebrae, o 
convênio vem regis-
trando uma média 

crescente de novos con-
tratos por dia, com foco 
na concessão de recursos 
para o capital de giro dos 
pequenos negócios.

Uma das principais dificul-
dades dos donos de micro 
e pequenas empresas para 
conseguir acessar um finan-
ciamento bancário é a falta 
de garantias. Nesse sentido, 
o Fampe funciona como um 
Fundo de Aval que comple-
menta as garantias requi-
sitadas pelas instituições 
financeiras nas operações 

O diferencial  é que os empreendedores contam 
com um crédito assistido pelo Sebrae.
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O saldo da balança comercial foi de US$ 
6,7 bilhões em abril, um bilhão acima do 
resultado de abril de 2019. No acumulado 
do ano, porém, o resultado até abril em 2020 
no valor de US$ 11,8 bilhões foi inferior ao 
de igual período de 2019. O melhor desem-
penho da balança mensal, na comparação 
entre os meses de abril de 2019 e de 2020, 
é explicado pela queda mais acentuada 
das importações (-14,8%) em relação às 
exportações (-5,0%).

Os índices do ICOMEX permitem uma aná-
lise mais detalhada dos fluxos de comércio. 
Em volume, as exportações cresceram 0,3% 
e as importações caíram 7,6% entre os meses 
de abril de 2019/2020. Observa-se que as 
importações vinham registrando aumentos 
na comparação mensal interanual, desde de-
zembro, e em março tiveram um acréscimo 
de 15,4%. Risco de novas desvalorizações 
e efeitos defasados entre os contratos e a 
mudança no cenário doméstico com a ten-
dência recessiva na economia explicariam 
esse resultado. 

A queda nas importações, em abril, 
mostra que o cenário de queda no nível de 
atividade da economia já foi incorporado 
pelos operadores do comércio exterior. No 
acumulado do ano até abril, entretanto, as 
exportações recuaram 2,3% e as importa-

Em abril, o volume exportado para a China 
cresceu 30,9% em relação a igual mês de 2019.
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O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (14) que a Caixa 
vai estender por mais um mês a 
pausa emergencial para o paga-
mento de financiamentos habi-
tacionais. Segundo o presidente, 
dos 5 milhões de clientes do 
crédito imobiliário, mais de 2,3 
milhões já solicitaram a pausa 

ao banco. “As pessoas não têm 
dinheiro para pagar a prestação 
da casa própria”, disse.

No primeiro momento, a Caixa 
anunciou uma pausa de até dois 
meses para o pagamento das 
prestações, depois prorrogou 
por mais um mês e agora, se-
gundo Bolsonaro, a pausa será 

ampliada para quatro meses.
De acordo com a Caixa, só 

têm direito ao benefício os con-
tratos que estão em dia ou com, 
no máximo, duas prestações 
atrasadas. O cliente que tem 
três ou mais parcelas em atraso 
deve fazer uma renegociação 
com o banco (ABr).

Confiança 
da indústria 
eletroeletrônica em 
queda total

O Índice de Confiança 
do Empresário Industrial 
(ICEI) do Setor Eletroele-
trônico, conforme dados da 
CNI agregados pela Abinee, 
registrou 33,6 pontos neste 
mês de maio. Esse resultado 
foi 1 ponto acima do verifi-
cado em abril (32,6 pontos), 
porém permaneceu no menor 
patamar da série histórica 
iniciada em janeiro de 2010, 
mostrando o pessimismo do 
empresário. O leve incremen-
to ocorreu após duas fortes 
reduções consecutivas, que 
juntas somaram 29,7 pontos. 
Ressalta-se também que o 
resultado do ICEI ficou 19,8 
pontos abaixo do observado 
em maio de 2019 (53,4 pon-
tos). 

“Existem muitas incertezas 
quanto à evolução da pande-
mia. Não se sabe a duração 
e a intensidade das medidas 
de isolamento social até que 
seja possível realizar o retorno 
de uma forma segura”, afir-
ma o presidente da Abinee, 
Humberto Barbato. Segundo 
ele, essa situação continua 
causando muita preocupação 
para os empresários, inibindo 
novos investimentos, o que 
agrava ainda mais a crise 
econômica. O ICEI varia de 
0 a 100 pontos, sendo que 
valores acima de 50 pontos 
indicam confiança do empre-
sário industrial e abaixo de 
50 pontos mostram falta de 
confiança (AI/Abinee).

Convênio Sebrae e Caixa: 1.746 
contratos em crédito concedido

O convênio firmado pelo Sebrae e Caixa para concessão de crédito assistido, garantido com recursos 
do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), resultou – em apenas 12 dias de operação – 
no total de 1746 operações e R$ 152,4 milhões em crédito concedido

O diferencial do Fampe é 
que os empreendedores con-
tam com um crédito assistido 
pelo Sebrae. “Os donos de 
micro e pequenas empresas 
serão acompanhados ao 
longo de todas as fases da 
operação, através da oferta 
de capacitações e soluções 
adequadas às necessidades 
de cada empreendedor e 
do estágio em que ele se 
encontra no processo do 
crédito. Isso vai possibilitar 
a redução do risco e, con-
sequentemente, dos custos 
financeiros das operações”, 
diz o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles (AI/Sebrae).

de crédito. Esta operação 
de socorro aos pequenos 
negócios na crise do Corona-

vírus permitirá a concessão 
de aproximadamente R$ 7,5 
bilhões em crédito. 

O aumento das exportações é 
explicado pelas commodities

ções aumentaram 4,2%. Espera-se que, nos 
próximos meses, as importações confirmem 
a tendência de queda, o que deve reverter 
o sinal do acumulado no ano.

A dependência das exportações das 
commodities e, em especial, do setor 
agropecuário se traduz na crescente im-
portância da China na pauta de exporta-
ções. Em abril, o volume exportado para 
a China cresceu 30,9% em relação a igual 
mês de 2019 e 28,2%. para o restante da 
Ásia. Para todos os outros mercados o 
volume exportado recuou, seja na com-
paração mensal, seja no acumulado do 
ano até abril. Destacam-se as quedas para 
a Argentina (45,2%), demais países da 
América do Sul (40,5%) e Estados Unidos 
(26,1%) - (AI/FGV IBRE)

Caixa vai estender pausa para pagar prestação de imóvel
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Trabalho a distância 
na quarentena: está na 
hora de fazer ajustes

Milhares de empresas 
aderiram ao trabalho 
a distância desde que 
a OMS recomendou 
o isolamento social, 
para reduzir a 
velocidade de 
contaminação pela 
COVID-19 

A questão é que como na 
maioria dos casos esse 
processo não envolveu 

o tempo de preparação e os 
recursos adequados, muitas 
organizações começam a 
sentir um impacto na produ-
tividade, no engajamento dos 
usuários e no aumento dos 
riscos associados à segurança 
da informação. O que exige 
alguns ajustes imediatos de 
processos e políticas, até 
mesmo para quem já adotava 
o home office para todos ou 
parte de seus colaboradores. 

A boa notícia é que todos es-
tão aprendendo juntos a viver 
dentro desse novo cenário, e 
a experiência de companhias 
que já adotavam o home office 
há mais tempo pode servir de 
base para ajustar, de forma 
rápida, políticas e processos 
adequados, pensando em 
três grandes pilares: pessoas, 
tecnologia e segurança. A pri-
meira coisa que as empresas 
precisam ter em mente é que 
esse trabalho a distância na 
quarentena tem peculiarida-
des bem diferentes do home 
office tradicional. 

Isso porque, nesse cenário 
atual, profissionais precisam 
conciliar as rotinas de traba-
lho com novas tarefas diárias 
(limpar a casa, cuidar dos 
filhos, fazer a comida etc), a 
falta de recursos adequados 
(internet de alta velocida-
de, cadeira ergonômica, 
ambiente silencioso, etc.) 
e o contexto de incertezas, 
principalmente, pelo medo 
do vírus e a falta de previ-
sibilidade sobre quando e 
como a vida voltará ao novo 
normal, afetando o equilíbrio 
emocional. 

Ou seja, o primeiro passo 
para uma política de trabalho 
remoto bem-sucedido na qua-
rentena passa por priorizar 
o cuidado e a atenção com 
o bem-estar das pessoas e a 
flexibilidade para adequar-se 
a perfis e necessidades indi-
viduais dos colaboradores. 
Mais do que nunca, a gestão 
adequada das pessoas tende 
a ser decisiva para garantir 
bons resultados. Ou seja, os 
gestores precisam estar mais 
perto dos times, ainda que de 
forma virtual, para entender 
as demandas e adequar a ro-
tina de trabalho e processos. 
Na prática, trabalho remoto 
não pode ser sinônimo de 
trabalhar de forma indepen-
dente ou isolada. 

O que as pessoas preci-
sam é se sentirem parte da 
equipe e corresponsáveis 
pelos resultados para se 
manterem motivadas e 
produtivas. Durante minha 
experiência de 20 anos tra-
balhando em uma empresa 
que foi uma das pioneiras na 
implementação de políticas 
de home office no Brasil, 
aprendi que o sucesso do 
trabalho a distância passa 
por estabelecer uma rotina 

de comunicação constante 
entre as equipes, com reu-
niões periódicas para troca 
de informações, análise de 
projetos, experiências e 
resultados.

E essa prática precisa ser 
reforçada, incluindo momen-
tos de interação e descontra-
ção ao longo da semana, como 
Happy Hours e “pausas para 
o café” virtuais. Essa prática 
ajudará a reduzir o estresse 
e a ansiedade dos times e a 
manter o espírito de colabo-
ração.

Em relação à tecnologia, 
as empresas precisam rea-
valiar sua infraestrutura de 
trabalho, com equipamentos 
(notebooks, periféricos etc.), 
ferramentas, dados e aplica-
ções disponíveis para garantir 
que os colaboradores tenham 
a melhor experiência nesse 
home office de quarentena. 
Na prática, o time de TI deve 
analisar as reais necessidades 
das pessoas e suas condições 
de trabalho para oferecer os 
recursos primordiais para que 
os profissionais sejam mais 
produtivos. 

Na medida do possível, as 
organizações também preci-
sam simplificar o consumo 
dos serviços de TI, automati-
zando tarefas e processos. O 
que passa por rever, inclusive, 
as formas de atualização dos 
sistemas e pedidos para solu-
cionar questões associadas a 
hardware e software. 

Por fim, a segurança da 
informação não pode ser re-
legada a segundo plano nesse 
momento. Pelo contrário. Um 
dos grandes desafios que as 
empresas têm enfrentado é 
como garantir a produtivi-
dade dos colaboradores que 
precisam ter acesso remoto 
a dados e arquivos da com-
panhia, mas sem aumentar 
riscos. 

Para isso, é fundamental a 
definição clara dos perfis de 
profissionais e a adequação 
das políticas de segurança, 
conectando pessoas, pro-
cessos e tecnologias. A TI 
não pode criar uma barreira 
para que os colaboradores 
acessem as ferramentas 
essenciais ao seu trabalho, 
mas precisa buscar formas 
adequadas de controle desses 
acessos.

Uma dica essencial para 
as organizações é: reavalie a 
segurança como um todo, da 
infraestrutura às aplicações. 
Ou seja, torna-se necessário 
assegurar que as políticas 
estão realmente assegurando 
a proteção e a disponibilidade 
dos dados e recursos de TI 
nesse novo cenário. 

O que inclui a gestão de 
senhas, regras para classifi-
cação de dados e uso de uma 
VPN para assegurar o acesso 
remoto seguro. Pequenos 
ajustes de rotas nessa aborda-
gem de pessoas, tecnologias 
e segurança para o trabalho 
a distância na quarentena 
podem fazer a diferença para 
o sucesso de empresas e pro-
fissionais nesse momento e, 
principalmente, para que os 
negócios busquem caminhos 
para serem bem-sucedidos no 
pós-crise.

(*) - É vice-presidente 
para Consumidor Final e 

Pequenas Empresas da Dell 
Technologies Brasil.

Diego Puerta (*)
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Recentemente, o nú-
mero de MEI alcan-
çou a marca histórica 

de 10 milhões de empreen-
dedores. A empreendedora 
Margarete Mendes, de 
Curitiba, se tornou micro-
empreendedora individual 
no final de março e criou 
a JM Higienizações Auto 
& Sofás, para realizar a 
higienização de estofados, 
carros, tapetes e colchões 
em ambientes residenciais 
e comerciais. 

Margarete era diarista e foi 
demitida de sua empresa em 
fevereiro. Em seu negócio, 
ela realiza a locação de má-
quinas e produtos e também 
realiza o serviço. “Fazemos 
um trabalho que renova 
os estofados e elimina os 
ácaros e bactérias”, afirma. 
Para a abertura do negócio, 
ela investiu seu dinheiro 
na compra das máquinas 
e dos produtos, além de 
fazer a divulgação de seus 
serviços e personalização 
dos materiais. 

Criado como figura jurí-
dica há mais de 10 anos, o 
MEI nasceu para incentivar 

Wellington e a esposa, Luma, que se formalizou como MEI 
durante a pandemia e abriu uma loja de conveniência.
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Liberada linhas de 
crédito fácil para 
bares e restaurantes 

Empréstimo fácil para bares 
e restaurantes (além de outras 
empresas da área do turismo, 
como agências e guias), com 
juros de menos de 1% ao mês e 
até 12 meses de carência para 
pagar. O anúncio de novas 
linhas de crédito, feito  pelo 
Ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, trouxe novo 
alento para o setor, que foi 
pego em cheio pela crise do 
Coronavírus. 

A Medida Provisória 963, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na semana passada, 
visa dar suporte para que os 
estabelecimentos consigam 
atravessar este momento e 
manter os empregos durante 
a pandemia. Com estabele-
cimentos que têm queda de 
faturamento de até 100% 
em várias cidades, o setor de 
alimentação fora do lar vê a 
medida como uma importante 
iniciativa em meio à crise. 

“Já estamos perdendo mui-
tos empregos. A medida vem 
em boa hora, principalmente 
porque os micro e pequenos 
empresários têm opções redu-
zidas de crédito nos grandes 
bancos”, diz Paulo Solmucci, 
presidente da Abrasel. “Em 
uma recente teleconferência 
com o ministro, abordamos 
o assunto, que muito nos 
preocupa. Ele nos prometeu 
novidades para breve e cum-
priu a palavra”, completa. O 
Ministério do Turismo deve 
detalhar em breve todas as 
condições para o crédito em 
sua página na internet: (www.
turismo.gov.br). 

Não é à toa que cada vez 
mais pessoas questionam se 
é possível amenizar os impac-
tos econômicos da Covid-19 
nas finanças pessoais. De 
acordo com uma pesquisa 
comportamental realizada 
pela Negocia Fácil, empresa 
especializada em tecnologia 
e serviços personalizados 
para as áreas de crédito e 
cobrança, estar com as contas 
atrasadas afeta a autoestima 
(86%), gera briga entre os fa-
miliares (51%) e até atinge o 
sono de quem passa por pro-
blemas financeiros (87%). 

Pensando nisso, o head de 
Negócios Digitais da Negocia 
Fácil, José Moniz, elaborou 
um passo a passo para ajudar 
as pessoas terem uma vida 
financeira mais saudável du-
rante e pós pandemia. Afinal, 
além de garantir o bem-estar 
e a saúde da população, 
manter uma linha de crédito 
positiva, também pode ser al-
ternativa para necessidades 
futuras. Confira:
 1) Informe-se - O passo 

zero para uma vida 
financeira sadia é ter 
informações atualiza-
das sobre todas as suas 
dívidas. Todas mesmo. 
Por meio da internet, 
no site dos órgãos de 
proteção ao crédito, 
liste as suas inadim-
plências. Observe para 
quais empresas deve 
e há quanto tempo a 
dívida foi contraída. 
Anote os detalhes. 

Tenha como objetivo manter uma linha de crédito positiva.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: CLEBER CANDIDO DOS REIS, estado civil divorciado, profissão 
contador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/06/1978), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Santos Lemes dos Reis e de 
Ilma Candido dos Reis. A pretendente: LIDIA ARAUJO FIRMINO, estado civil solteira, 
profissão bombeira civil, nascida em Franca - SP, no dia (26/05/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Firmino e de Sebastiana 
do Carmo Araujo Firmino.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS SOUSA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (19/02/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rodolfo de Sousa e de Alda 
Aparecida dos Santos Sousa. A pretendente: PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão contadora, nascida em Formiga - MG, no dia (18/07/1989), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Eli de Oliveira e de 
Maria de Lourdes de Oliveira.

O pretendente: CAIO ROBERTO TAFFO SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de marketing, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (18/10/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Ferreira Siqueira e de 
Carla Mariza Taffo Siqueira. A pretendente: MARIANE FERREIRA ACCURSO, estado 
civil solteira, profissão dentista, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (22/09/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Accurso e de 
Silmara Ferreira Accurso.

O pretendente: TIAGO YURI PEREIRA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro civil, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1992), residente 
e domiciliado  em São Paulo, SP, filho de Celio de Araujo Camargo e de Silvia Regina 
da Costa Pereira. A pretendente: EDRIZIA EMANUELLE DE OLIVEIRA AUGUSTA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em Caraúbas, 
RN, no dia (11/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Augusto e de Maria Edna de Oliveira.

 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:

O pretendente: JOÃO VICTOR DA SILVA COUTINHO, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (11/11/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Victor Aparecido Coutinho e de Euzivania Ana 
Silva. A pretendente: NATHALIA LEONCIO DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (11/02/1995), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Sérgio de Sousa e de Luciana 
Machado Leoncio Sousa.

O pretendente: ALISSON DA SILVA FERRARI, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (02/12/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adilson Domingos Ferrari e de Maria Angela da Silva 
Ferrari. A pretendente: BRUNA SOUZA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/06/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ailton Mendes de Carvalho e de 
Maria de Lourdes Souza Carvalho.

O pretendente: BRYAN VICTOR DE SOUZA LAURINDO, estado civil solteiro, profissão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/02/2000), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dalmir Anselmo Daurindo 
e de Tatiana de Souza. A pretendente: ANA LUIZA SOARES SCARABELLO, estado civil 
solteira, profissão operadora de prevenção a fraude, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (23/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Paulo Henrique Scarabello e de Adriana Lins Soares.

O pretendente: CHRISTIAN CONSTANZO DI BATTISTA, estado civil divorciado, profissão 
enfermeiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (29/01/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pietro Paolo Di Battista e de 
Neuza Guardaquim Constanzo Di Battista. A pretendente: MICHELLE DIAS VIGILAT, 
estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(29/07/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
Miguel Vigilat e de Eliane Aparecida Elias Dias Vigilat.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Formalização como MEI continua 
sendo alternativa diante da crise

A formalização como microempreendedor individual (MEI) continua sendo uma alternativa para geração de 
renda durante a crise, principalmente, para quem busca driblar a falta de emprego e sair da economia paralela

rápido. Há diversos empre-
endedores que aderiram a 
assinaturas mensais, estão 
entregando produtos orgâ-
nicos, minimercados estão 
entregando nos bairros. 
São oportunidades de adap-
tações em mercados que 
já existem, mas com mais 
chances de sucesso com 
a atividade formalizada”, 
exemplifica.

Outro exemplo de quem 
comemora a formalização é 
de Chopinzinho, sudoeste 
do Estado. Luma Emanueli 
Graebin formalizou-se como 
MEI no dia 27 de abril. A loja 
de conveniências e distri-
buidora de gelo entrou em 
funcionamento no dia 2 de 
maio, no bairro Cristo Rei. 
O empreendimento atende 
a mais dois bairros vizinhos 
e a procura aumenta entre 
quinta-feira e domingo, com 
a venda de assados, bebidas e 
gelo. O aumento nas vendas 
já está sendo sentido. Segun-
do Luma, do primeiro sábado 
em funcionamento, em 2 de 
maio, ao segundo, 9 de maio, 
“o faturamento cresceu 
100%” (AI/Sebrae-PR).

a formalização de pequenos 
negócios e de trabalhadores 
autônomos como vendedo-
res, doceiros, manicures, 
cabeleireiros, 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. As cinco pri-
meiras quinzenas de 2020 
apresentaram uma média 

de 107.861 novos MEI. 
Desde então, por força da 
pandemia, esse número vem 
caindo, chegando a 43.273 
novos MEI na segunda quin-
zena de abril. 

Para a consultora do Se-
brae/PR, Carla Selva, a for-
malização representa uma 
oportunidade para acessar 
mercados e adaptar pro-
dutos e serviços conforme 
a demanda atual. “O setor 
de alimentação se adaptou 

Quatro pilares para organizar sua 
vida financeira

 2) Avalie os números - As 
primeiras dívidas que 
devem ser eliminadas 
são aquelas com juros 
mais altos. Afinal, não 
há nada mais frustrante 
do que ter seu esforço 
de trabalho, energia e 
tempo escorrendo entre 
os dedos. Normalmente, 
os maiores percentuais 
estão nas dívidas de 
cartão de crédito e fi-
nanciamento bancário. 
Entre em contato com 
cada instituição via 
internet e verifique as 
possibilidades de paga-
mento. Muitas empresas 
têm feito um grande 
esforço para flexibilizar 
negociações e oferecer 
um acordo que caiba no 
bolso do consumidor. 

 3) Atenção aos serviços 
essenciais - Avalie sua 
média de gasto mensal 
com serviços essenciais. 

Alimentação, água e 
luz, por exemplo, são 
fundamentais para 
a sua sobrevivência. 
Logo, jamais podem 
ser deixados de lado. 
Se possível, aproveite 
e faça ajustes nestes 
gastos também. 

 4) Bem-estar - Sim, a sua 
qualidade de vida tam-
bém deve estar na sua 
lista de compromissos 
mensais. Depois que 
regularizar e entender 
todas as dívidas lista-
das acima, é hora de 
observar quais estão 
relacionadas ao seu 
prazer em viver. TV à 
cabo para se manter 
atualizado e distraído 
é um exemplo de com-
promisso financeiro 
que pode tornar a qua-
rentena mais leve. Fon-
te: (https://netcombo.
negociafacil.com.br/)
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A cultura 
como alicerce em 

tempos de incerteza 

Colocaremos à prova 
se a cultura é forte 
o suficiente para ser 
alicerce em períodos 
de crise

Diante de todas as mu-
danças que estamos 
acompanhando no 

nosso país e globalmente, 
você, assim como eu, deve 
estar se questionando so-
bre o futuro dos negócios 
no contexto da COVID-19. 
Discussões relevantes 
como trabalho remoto, 
produtividade dos times e 
reflexos na economia, tem 
tomado conta das nossas 
redes sociais e noticiários. 
A situação preocupa e a 
ansiedade, muitas vezes, é 
inevitável. 

Acredito, no entanto, que 
bases fortes sustentarão 
nossos times e negócios 
— como os valores, visão 
compartilhada e a postura 
das lideranças das organi-
zações. Mais do que nunca, 
colocaremos à prova se a 
cultura é forte o suficien-
te para ser alicerce em 
períodos de crise. Nossos 
esforços (e isso não é 
só papel do RH) agora 
devem estar em planejar 
como vivenciar a cultura 
dentro das circunstâncias 
de distanciamento social e 
com as emoções tomando 
conta de todos nós - como 
medo, insegurança, tristeza 
e ansiedade. 

Compartilho alguns insi-
ghts que acredito que pos-
sam ajudar na manutenção 
da cultura das companhias 
em tempos incertos para 
todos. 
	 •	O exemplo tem que 

vir da liderança - O 
que parece óbvio, até 
mesmo se não estiver-
mos em crise, certo? 
Mas momentos como 
esse pedem que as 
lideranças sejam as 
primeiras responsá-
veis por mostrar que o 
comprometimento com 
a cultura é prioridade 
e não vai deixar de ser 
em novos modelos de 
trabalho ou diante de 
adversidades. Nós di-
tamos o tom de cultura 
que vai se instaurar 
durante a crise. 

As lideranças podem, por 
exemplo, abrir diálogos 
frequentes com os seus co-
laboradores para entender 
melhores métodos remotos 
de vivenciar a cultura, com 
clareza de próximos passos, 
até que a crise desacelere 
e dê espaço para a volta 
às práticas de sempre. Ou 
pode ser uma oportunidade 
para descobrir novos costu-
mes que podem se tornar 
hábitos futuramente. No 
fundo, a transparência é o 
que importa e gera a sensa-
ção de conforto e cuidado 
em nossa gente. O que 
me leva ao nosso segundo 
ponto. 
	 •	Transparência nas 

informações é uma 
ação estratégica - 
Munir os colaboradores 
com a maior quantidade 
possível de informações 
neste momento, ainda 
que ele tenha sua dose 
de incertezas, é uma 
ação extremamente 
estratégica. 

Muito além de combater 
ansiedades, a transparên-
cia colabora para que não 
seja instaurado o cenário 
cultural de medo e con-
servadorismo, já que todos 

precisam de informação 
para manter o nível de 
autonomia e tomada de 
decisão necessário para a 
continuidade do negócio. 
Para isso, sugiro que esta-
beleçam canais que tornem 
as informações acessíveis, 
sejam plataformas de ge-
renciamento de tarefas, 
sejam momentos diários ou 
semanais com o time. 
	 •	Os sistemas de con-

trole terão que dar 
lugar à confiança - 
O trabalho remoto já 
parte da premissa de 
confiança extrema no 
time e em sua auto-res-
ponsabilização. Não é 
possível, nesse modelo, 
olhar para horas traba-
lhadas como garantia de 
produtividade, mas sim 
para os resultados en-
tregues no final do dia. 
Pense que a adaptação 
ao contexto familiar vai 
interferir bastante na 
rotina e a flexibilização 
de horas trabalhadas 
será necessária. 

Delegar responsabilidade 
vai ser inevitável. E aqui, 
novamente, a certeza de 
que o time se sustenta em 
uma cultura coerente de 
alta adaptação é essencial. 
Se você ainda não tem con-
firmação de que a cultura 
da sua empresa está con-
solidada o suficiente para 
isso, agora terá. E, caso 
não esteja, sem pânico: é 
o momento ideal de tirar 
o raio-x. Reforçar o que 
dentro da cultura ainda faz 
sentido, e reavaliar o que 
pode dar lugar a outros 
hábitos, comportamentos 
e valores. 
	 •	Preservar o que é 

base e estimular a 
adaptação - Acredito 
que é importante pre-
servar, virtualmente, 
tudo o que é core para 
a empresa. Ações sim-
ples como disparos de 
mensagem com dicas, 
avisos e conteúdos para 
ajudar na adaptação e 
um cuidado redobrado 
com a saúde mental das 
nossas pessoas chamam 
atenção, porque as 
pessoas já esperam um 
distanciamento e soli-
dão maiores automati-
camente. Me pergunto, 
também, até onde vai 
a criatividade do nos-
so time para romper 
essas barreiras físicas 
e continuar cultivando 
nossos ritos de cultura 
virtualmente. 

Por fim, deixo uma úl-
tima reflexão. Apesar de 
estarmos falando aqui 
sobre a manutenção da 
cultura existente, é quase 
inevitável que não surjam 
mudanças ou comporta-
mentos fora da curva. E isso 
nem sempre é prejudicial. 
Quais mudanças podem ou 
devem ocorrer para que o 
núcleo da sua cultura seja 
preservado e, ao mesmo, 
tempo, possamos abrir 
espaço para o progresso 
que vem por meio de novas 
experiências e vivências?

Estou ansiosa para saber, 
daqui a algum tempo, quais 
outros ritos de cultura e 
bons comportamentos te-
rão surgido de um momento 
de dificuldade como este. 
A reinvenção e os desafios 
sempre nos levaram pra 
frente, e tenho certeza de 
que agora não será dife-
rente. 

(*) - É VP de Gente e Performance 
do Grupo Movile.

Luciana Carvalho (*) 

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.
 CNPJ.MF 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935

Ata Assembleia Geral de Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade
Em 05.03.2020, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Maria Esther Paraluppi Ro-
drigues; Secretário: Pablo Antonio Lopes. Deliberações unânimes: (i) Foi aprovada a transformação do tipo jurídico da socie-
dade em sociedade anônima, conforme os termos e condições abaixo: a) como consequência da alteração do tipo jurídico, a
sociedade passará a denominar-se EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.; b) o capital social,
totalmente subscrito e integralizado, no valor de R$ 2.941.455,00 passa a ser dividido em 2.941.455 ações, todas ordinárias,
nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, distribuídas entre os acionistas, permanecendo inalteradas as atuais
participações dos sócios no capital da sociedade, os quais passam à condição de acionistas, recebendo ações ordinárias no-
minativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, em substituição das quotas de sua propriedade; c) a sociedade, tendo
sido simplesmente objeto de transformação do seu tipo societário, continuará a operar com o mesmo objeto social, com o
mesmo ativo permanente, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza contábil, sem qual-
quer solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, permanecendo a sua sede no
mesmo endereço; (ii) Foi aprovada redação do Estatuto Social da Companhia como a seguir transcrito: “Estatuto Social da
EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. -  Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto
Social e Prazo de Duração - Artigo 1º - A Companhia denomina-se EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para
Construção S.A. e rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem
sede e foro jurídico na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 03 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, Santa
Gertrudes, SP. § Primeiro - A Companhia possui as seguintes filiais: Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, Santa
Gertrudes, SP, CEP 13510-000; Rodovia Washington Luiz, Km 169 - Anexo, Santa Gertrudes, SP, CEP 13510-000, e Estrada
Santa Gertrudes à Iracemápolis, Km 05, Santa Gertrudes, SP, CEP 13510-000. Parágrafo Segundo - Mediante deliberação da
Assembleia Geral, a Companhia poderá abrir, manter e encerrar filiais e representações em qualquer localidade do país ou do
exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Objeto Social da Matriz: comércio
varejista de materiais de construção em geral. Objeto Social da Filial nº 01 - CNPJ/MF 56.883.820/0002-04: fabricação de pi-
sos e revestimentos cerâmicos, exportação, importação, revenda e transporte. Objeto Social da Filial nº 02 - CNPJ/MF
56.883.820/0003-95: comércio de argila e beneficiamento associado, comércio atacadista de produtos da extração mineral,
exceto combustíveis. Objeto Social da Filial nº 03 - CNPJ/MF 56.883.820/0005-57: fabricação de pisos e revestimentos
cerâmicos. Artigo 4º - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 5º - O capital
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.941.455,00, dividido em 2.941.455 ações, todas ordinárias, nominativas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. § Único - Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto nas delibera-
ções da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral tem todos os poderes que lhe são
conferidos por lei para decidir os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à
sua defesa e desenvolvimento. É convocada, instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou, na sua falta, por qualquer Dire-
tor, que escolhe o Secretário. Independentemente das formalidades previstas em lei quanto à publicação dos anúncios de
convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do § 4º do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Artigo 7º - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes
ao encerramento do exercício social e a Extraordinária sempre que necessário. § Único - Todas as deliberações da Assem-
bleia Geral serão tomadas pelo voto favorável de acionistas representando a maioria absoluta do capital social. Capítulo IV -
Administração - Artigo 8º - A Administração da Companhia compete a uma Diretoria composta por, no mínimo 02 e no máximo
05 membros, sendo 1 Diretor Presidente e os demais Diretores com ou sem designação específica, pessoas naturais, residen-
tes no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 03 anos, podendo ser reeleitos e destituídos a
qualquer tempo. § Primeiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores. § Segundo -
Na hipótese de ausência de qualquer Diretor por período superior a 60 dias, outro Diretor deverá convocar a Assembleia Geral
para eleger o substituto do Diretor ausente, que completará o prazo do mandato do referido Diretor ausente. § Terceiro - Na
hipótese de ausência de todos os Diretores por prazo superior a 60 dias, qualquer acionista representando pelo menos 5% do
capital social poderá convocar a Assembleia Geral a fim de eleger novos Diretores. Artigo 9º - A Diretoria, observado o disposto
nos § 1º a 5º infra e as demais normas estatutárias, terá amplos poderes de administração e representação da Companhia, em
Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral e todas e quaisquer repartições e autoridades federais,
estaduais e municipais, assinando todos os documentos que, individualmente, importem em obrigações para a Companhia. §
Primeiro - Todo e qualquer ato de administração e representação da Companhia será praticado pelo Diretor Presidente, isola-
damente, ou por qualquer dos Diretores, com ou sem designação específica, os quais devem agir sempre em conjunto de dois,
sendo um deles o Diretor Presidente, respeitado o § 2º, abaixo. § Segundo - Os documentos e atos que importem em qualquer
forma de alienação ou oneração dos ativos da Companhia, especialmente participações societárias, investimentos, imóveis e
direitos sobre imóveis, somente poderão ser praticados pelo Diretor Presidente. § Terceiro - A Companhia poderá, ainda, ser
representada por um procurador, desde que legalmente constituído pelo Diretor Presidente, com poderes específicos para a
prática de tais atos. § Quarto - As Procurações outorgadas em nome da Companhia o serão pelo Diretor Presidente, isolada-
mente, e terão prazo de validade limitado a 2 anos, com exceção daquelas para fins judiciais, que terão prazo indeterminado
de vigência e poderão prever substabelecimento. § Quinto - Ficam vedados aos Diretores e aos procuradores constituídos em
nome da Companhia o uso da denominação social em negócios estranhos aos seus fins, como fianças, avais, abonos e outras
garantias em favor de terceiros, exceto se expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 10 - Os Diretores serão
investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, dispensada a
prestação de caução. Artigo 11 - Os membros da Diretoria terão direito a uma remuneração mensal a ser fixada pela Assem-
bleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal -  Artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 membros e igual
número de suplentes que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral, nos termos da Lei das
S.A. Artigo 13 - O mandato do Conselho Fiscal durará da Assembleia Geral que o instalar até a primeira Assembleia Geral
Ordinária que se realizar após a eleição. Artigo 14 - O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos por
Lei. Capítulo VI - Exercício Social -  Artigo 15 - O exercício social coincidirá com o ano civil, abrangendo o período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, findo o qual será elaborado o balanço patrimonial e as demais demonstrações financei-
ras previstas em lei. Artigo 16 - Ao fim de cada exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras, previstas no artigo 176 da lei 6.404/76, sendo que, dos resultados apurados, serão inicialmente deduzidos os
prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social Sobre o Lucro. Artigo 17 - O lucro
líquido terá a seguinte destinação: 5%  para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social; a
reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de
que trata o art. 182, § 1°, da Lei n° 6.404/76, exceder de 30%  do capital social; 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do
art. 202 da Lei n° 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório e/ou juros sobre o capital próprio.
Esse percentual poderá ser alterado para menos por deliberação de acionistas representantes de 100% do capital social, ou
para mais por deliberação de acionistas titulares da maioria absoluta do capital social, em cada assembleia geral que deliberar
sobre a matéria; o saldo ficará à disposição da Assembleia que decidirá sua destinação, podendo, inclusive, mantê-lo em uma
das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei 6.404/76. Artigo 18 - A Companhia poderá levantar balanços
mensais, trimestrais ou semestrais, e havendo lucros em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos, observadas
as disposições legais. Artigo 19 - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de
Reserva de Lucros Existentes no último balanço patrimonial anual, semestral ou levantado para períodos menores. Capítulo
VII - Liquidação -  Artigo 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na legislação em vigor, competindo à
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal que funcionará nesse
período. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 21 - A administração da Companhia arquivará na sede social os acordos
de acionistas, obrigando-se a cumpri-los integralmente. Artigo 22 - Para todos os efeitos, os administradores e acionistas ex-
pressamente declaram para os devidos fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades
empresariais ou congêneres, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema fi-
nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprieda-
de. Artigo 23 O presente Estatuto Social rege-se pelas disposições da Lei 6.404, de 15.12.76, e suas alterações posteriores.”;
Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Pablo Antonio Lopes - Secretário. Acionistas: Cibramaco Participações
S/A e Maria Esther Paraluppi Rodrigues. Diretores: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Diretora Presidente, Antonio Carlos
Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues Diretores sem designação específica. Visto do Advogado: Marcia Setti - OAB/
SP 99.501. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro Jucesp n. 152.248/20-1.
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As companhias, com 
o objetivo de cortar 
custos, e os cola-

boradores querendo mais 
liberdade. Então, por que 
poucas empresas efetiva-
mente resolveram colocar 
parte da equipe no tão 
sonhado home office? Par-
ticipei de alguns processos 
abortados logo no início, 
sendo os motivos quase 
sempre os mesmos: relação 
trabalhista e os custos para 
implantar.

E agora, de um dia para 
outro (literalmente), mui-
tas empresas - e também 
escritórios de advocacia - 
aderiram ao sistema apenas 
“apertando um botão”. Mas 
como foi feita esta transição, 
se é que se pode chamar 
assim, nos escritórios de 
advocacia?

Largaram na frente, e 
muito na frente, aqueles que 
já tinham seus arquivos e 
sistemas de gerenciamento 
de processos e gestão na 
nuvem. Quem não tinha teve 
de correr atrás para criar 
acessos remotos para cada 
colaborador. Além disso, 
quem tem telefonia VOIP 
consegue atender seus clien-
tes em qualquer lugar do 
mundo, o que é uma grande 
vantagem.

Mas e os custos para ter 
tudo isso? Sim, tem custo 
e nem todos os escritórios 
podem pagar. É caro? Já 
foi caro e hoje está mais 
acessível, depende sempre 

Home office na advocacia
Desde muito tempo vem se falando em home office, seja por parte das empresas ou dos colaboradores

pauta, começo e fim 
determinados. Reu-
niões on-line que não 
terminam são chatas e 
improdutivas;

 g) converse individual-
mente com advogados e 
colaboradores fazendo 
que se sintam acolhidos 
e mostre que todos es-
tão trabalhando juntos 
e tudo voltará ao nor-
mal;

 h) marque uma reunião 
(máximo 30 minutos) 
com todos os membros 
do escritório uma vez 
por semana para falar 
de amenidades, per-
guntar o que estão fa-
zendo neste período de 
quarentena. Lembre-se 
que nem todos podem 
estar se sentindo bem 
e que é função sua, 
dono do escritório, ser 
um líder muito melhor 
nesta hora.

Resumindo: pense e aja da 
mesma forma que você pen-
sava e agia quando estava em 
seu escritório. O que mudou 
foi apenas o meio de se co-
municar, de presencial para 
on-line. E muito importante: 
reflita se esta nova forma de 
trabalhar é conveniente para 
você, seu escritório e seus 
colaboradores. Quem sabe 
você possa finalmente fazer 
a tão sonhada transição.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP), pós em 

Planejamento Estratégico para Es-
critórios de Advocacia pela FGV, e em 
Gestão Jurídica Estratégica na FIA, é 

fundador e CEO da OM Assessoria.

do tamanho do escritório 
(quantos advogados vão 
utilizar os sistemas) e da 
quantidade de informações 
que precisam ser armaze-
nadas.

Pensando: agora que o 
escritório conseguiu de algu-
ma forma criar mecanismos 
para o trabalho em home 
office, o que fazer? Existem 
muitas publicações sobre 
onde montar o home office, 
como se vestir, como falar, 
que cuidados tomar duran-
te reuniões com clientes e 
com a equipe que são muito 
importantes e devem ser 
seguidas com certeza. Mas 
isto é suficiente?

O que deve ser feito, 
então, para gerenciar um 
escritório de advocacia a 
distância? Como vou delegar 
e verificar o que cada advo-
gado ou membro da equipe 
administrativa/financeira 
deve fazer?

Seguem algumas dicas:
 a) crie rotinas diárias, 

estabeleça prioridades, 
tente manter-se a par 
do que acontece, es-
tabeleça dia e horário 
para cada tarefa;

 b) fale  com os coorde-
nadores de equipe e 
verifique se precisam 
de ajuda;

 c) converse com o res-
ponsável pelo depar-
tamento financeiro, 
verifique se tudo está 
caminhando;

 d) marque reuniões com 
os advogados “chave” 
de cada processo/caso, 
esclareça as dúvidas, dê 
orientações;

 e) seja direto e breve com 
seus clientes, eles po-
dem não estar gostando 
de fazer reuniões on-li-
ne. Acabada a reunião, 
envie um e-mail agra-
decendo a participação 
e, se for o caso, faça um 
breve resumo do que foi 
discutido e acertado;

 f) as reuniões devem ter 

Lucimara da Silva Brito (*)

Como modo de enfrentar 
a atual crise decorrente da 
COVID-19, causada pelo novo 
Coronavírus, mudanças legais 
foram estabelecidas em con-
tratos de diversas espécies. 

Alteração do regime de 
trabalho presencial para o 
teletrabalho, sem registro 
prévio e negociação, é um 
exemplo do contexto atual. 
Além disso, antecipação de 
férias, antecipação de fe-
riados, férias coletivas sem 
prévia comunicação ao órgão 
ministerial e flexibilização da 
jornada compõem o rol de al-
terações legais estabelecidas 
desde março até o presente 
momento.

As medidas podem per-
manecer após a pandemia, 
destacando-se como tendên-
cia nas relações contratuais 
frente aos vindouros impactos 
econômicos. As mudanças 
nas relações de trabalho pro-
postas por diversas Medidas 
Provisórias abrem caminho 
para o retrocesso social e 
fortalecimento da temida 
flexibilização da legislação 
trabalhista. 

Dessa forma, a participa-
ção das entidades sindicais 
nas negociações coletivas é 
necessária para evitar abusos 
e proteger a classe trabalha-
dora, com observância dos 
princípios constitucionais. 
É possível destacar positiva-
mente a opção de trabalho 
em home office, adotada 
pelas empresas nesse período 
emergencial, cujo resultado 
tem superado as expectati-
vas. Vale ressaltar a conhecida 
previsão do teletrabalho no 
artigo 75-A da CLT e a uti-
lização da modalidade em 
diversos segmentos antes da 
pandemia. 

Sem adentrar nas carac-
terísticas que diferem o 
teletrabalho do trabalho 
em home office tratado na 
MP 927/2020, a tendência, 
pós-pandemia, é aumentar a 
frequência dessa modalidade 
de trabalho remoto. Além de 
proteger o trabalhador, se 
mostrou produtiva, satisfa-
tória e eficaz na redução de 
custos - como exemplo, é 

possível citar a ausência de 
necessidade do fornecimento 
de vale-transporte.

Indiscutivelmente, o tra-
balho em home office, que 
vinha sendo explorado timi-
damente, vem se tornando um 
grande aliado para driblar a 
inevitável crise econômica. As 
videoconferências foram fer-
ramentas que contribuíram 
para a modalidade nesse perí-
odo, evitando deslocamentos 
desnecessários, riscos e gas-
tos com viagens, aspectos que 
tendem modificar o cenário 
do mercado de trabalho.

Outro tema a ser explo-
rado com maior frequência 
pós-pandemia é a modalidade 
de contratação intermitente, 
inserida no nosso ordena-
mento jurídico com a reforma 
trabalhista (Art. 443, § 3º da 
CLT). Reputamos abusiva e 
inconstitucional a adoção em 
todos os setores econômicos, 
no entanto, ante a previsão 
legal, há inúmeras decisões 
validando tal modalidade e 
sem dúvida essa discussão 
se estenderá até posiciona-
mento final no STF (Superior 
Tribunal de Justiça).

A pandemia gerada pelo 
novo Coronavírus, que não 
pode ser visto a olho nu, co-
loca diante dos nossos olhos 
os resultados nefastos das 
suas ações, dizimando vidas, 
abalando emoções com o 
isolamento social e economia 
mundial. Não diferente, já 
alterou substancialmente a 
dinâmica das relações con-
tratuais no âmbito trabalhista, 
com demissões, suspensão ou 
interrupção do contrato de 
trabalho, redução salarial e 
outras medidas.

O retrocesso social e eco-
nômico também reflete nos 
prestadores de serviços au-
tônomos, extraindo de todos 
a arte de se reinventar, com 
a certeza de superação e de 
que “digno é o trabalhador 
de seu salário” (Lc.10:17), 
princípio também insculpido 
no artigo da 7º, IV da nossa 
Constituição Federal. 

(*) - Bacharela em Direito pela 
Universidade do Oeste Paulista, 

pertence ao grupo de profissionais do 
escritório Aparecido Inácio e Pereira 

Advogados Associados.

Quais são as tendências nas 
relações contratuais pós-pandemia
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É um momento de união, de juntar pessoas para que 
possam diante de uma situação como essa que ninguém 
esperava, e definitivamente, ninguém estava prepa-

rado, pensar não no que fazer agora, mas principalmente 
como iremos nos recuperar quando tudo isso passar.

Sim, essa crise vai passar, e ninguém será o mesmo depois 
dela. Mas o que as empresas estão precisando para passar 
por esse momento caótico, com home office, pressão, medo, 
insegurança, stress emocional? As empresas precisam de 
líderes e colaboradores, juntos. Neste cenário, nenhuma 
solução está pronta, mas vamos antes analisar alguns pontos 
importantes percebidos por muitas empresas e por muitas 
pessoas até o presente momento.

Abundância x escassez – Temos a visão de que o líder 
é um ser que não chora, não se cansa e não pode se 
estressar. A verdade é que o líder é feito de carne e 
osso e sim, ele também tem os seus momentos de 
vulnerabilidade. E um dos grandes desafios é exata-
mente esse: como equilibrar a coragem do líder, ao 
mesmo tempo, com o medo de como as coisas serão 
daqui para frente?

Simplicidade x complexidade - Como lidamos com o 
medo de perder aquilo que já conquistamos? Tornando 
as coisas mais simples. No entanto, nos deparamos com 
dilemas que são completamente novos e a tomada de 
decisão nunca foi tão desafiadora como agora.

Digitalização x humanização – Vivemos em uma era 
digital, mas nunca se falou tanto em humanizar as 
relações. E o que estamos vivendo agora é a prova 
disso. Temos comprovado que de fato a tecnologia não 
existe para afastar as pessoas, muito pelo contrário, 
ela existe para encurtar distâncias. As relações estão 
sendo colocadas a prova, e começamos a observar que 
as pessoas próximas não são necessariamente as que 
convivemos diariamente, ou seja, existe humanização 
nesse ambiente de digitalização.

Inovação x medo – Só se fala em inovar, se reinventar, 
que é preciso encontrar outras maneiras de se fazer 
negócios, de consumir, de comprar; e as organizações 
estão clamando para que os seus profissionais, de dentro 
de seus home offices, inovem. A questão é: na crise, o 
que as pessoas mais temem é de dar um “fora”, todo 

Para Carol Manciola, uma boa técnica para a área de 
vendas é o SPIN Selling, metodologia criada na década de 
80 por Neil Rackham. Ele direciona os vendedores sobre 
as perguntas que devem ser feitas ao longo do processo 
de vendas para aumentar as taxas de conversão. São elas: 
Perguntas de Solução; Perguntas de Problema; Perguntas 
de Implicação; Perguntas de Necessidade de Solução.

“Esta é uma excelente técnica para os líderes aplicarem 
com os seus liderados. No mundo existem as pessoas que 
enxergam, as que enxergam quando mostramos e as que 
não enxergam. Ampliar o diálogo é ampliar a sua consciência 
e do seu liderado. Muitas vezes o seu liderado está convi-
vendo com algo e ainda não parou para pensar no impacto 
daquilo, então quando 
se amplia o diálogo, 
você quer que a pessoa 
entenda que aquilo que 
você tem a oferecer, é 
também um problema 
para ela. Aquilo que 
você tem para oferecer 
vai resolver o problema 
dela enquanto pessoa, 
enquanto profissional, 
da empresa, do cliente 
e do mundo”.

Muitas vezes o líder 
fica focado em apenas 
falar para as pessoas como elas devem agir, com base em 
suas crenças. Todo esse processo de diálogo passa por uma 
mudança de comportamento. Quando você conversa com 
alguém, investiga alguém, você quer ter informações para 
tomar melhores decisões, e isso é algo que só vai conseguir 
fazer quando, de fato, tiver informações suficientes para que 
consiga ter base para falar para o outro e não pelo outro.

“O líder tem que estar preparado para gerar segurança 
para manter a confiança. Tem que equilibrar vulnerabilidade 
com coragem. Enxergar que por de trás de cada profissional, 
existe uma pessoa. O equilíbrio em tomar decisões que são 
pouco impopulares, mas ao mesmo tempo fazer isso com 
base em tudo aquilo que escutou, dá legitimidade ao líder. 
E isso é algo que não pode faltar na liderança para esse 
momento. Precisamos de lideranças legítimas”, finaliza 
Carol Manciola (www.posiciona.com.br).

Agora é a hora de compartilharmos e absorvemos o máximo de conhecimento possível para sairmos desse processo que estamos enfrentando, 
por conta da crise da COVID-19, muito mais fortes e nos recuperarmos rapidamente dos impactos causados.

CoMo A lIDerAnçA poDe prepArAr o tIMe pArA 
uMA reCuperAção rápIDA DepoIS DA CrISe?
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“o líder precisa 
conversar, perguntar, 

diminuir o seu nível 
de inferência. tudo 

o que as pessoas 
menos querem 

nesse momento são 
os “quês” sem os 

“porquês”.

mundo fica com medo de arriscar. Então como destra-
var essa questão e criar um ambiente de confiança que 
permita a inovação?

“A vida, definitivamente, precisará ser revisada. Mas como 
manter o equilíbrio em um momento em que tudo faz com 
que a gente surte? O papel da liderança nesse processo 
se torna crucial. Dentro de um ambiente corporativo tem 
profissionais que na crise não sabem o que fazer, não sabem 
para quem perguntar e estão morrendo de medo. Quando 
se fala em revisar a vida, é principalmente alguns paradig-
mas que eram tidos como certos como “Sempre foi assim”, 
com a resistência que as pessoas têm para qualquer tipo de 
mudança; “olhar primeiro para o produto, e depois para o 
cliente”; “primeiro o cliente, depois o colaborador”; e por 
fim, mas não menos importante, “antes de todo mundo, o 
chefe”. E o que se fazer diante de tudo isso? É preciso am-
pliar o diálogo com a sua equipe”, explica Carol Manciola, 
CEO da Posiciona.

Amplie o diálogo com a sua equipe - O líder precisa 
conversar, perguntar, diminuir o seu nível de inferência. 
Tudo o que as pessoas menos querem nesse momento 
são os “quês” sem os “porquês”. Comece pelo porquê e 
não tente você como líder, inventar um. Pergunte aos 
liderados o que eles gostariam que fosse feito neste 
momento, quais são as suas sugestões. Cada cabeça é 
um mundo, cada realidade é única. O líder precisa en-
tender que neste momento os profissionais estão com 
informações demais e profundidade de menos.

líDereS e ColAborADoreS juntoS



Qual transformação 
digital queremos na 

gestão pública? 

Analisar, interpretar, 
explicar, descrever, 
discutir, descobrir... 
enfim, são tantos os 
verbos que nos guiam 
no estabelecimento 
de nossos objetivos 
de pesquisa nas 
ciências sociais

Contudo, neste mo-
mento tem um verbo 
que não sai da minha 

cabeça: refletir. É isso que 
devemos fazer como aca-
dêmicos que observamos 
o mundo ao nosso redor e 
buscamos alinhar teoria e 
prática. Mas como refletir 
acerca do mundo em que 
estamos vivendo hoje, que 
certamente não será mais 
o mesmo depois desta 
pandemia? Como buscar 
inspiração em teorias aca-
dêmicas que tanto gosta-
mos de debater em sala de 
aula com nossos alunos? 

Com base nessa inquie-
tação, lancei um desafio 
ao Grupo de Pesquisa em 
Governo Eletrônico do Co-
ppead/UFRJ: refletir sobre 
como a pesquisa que cada 
um está desenvolvendo 
pode trazer contribuições a 
este mundo pós-pandemia. 
Muitos pontos interessan-
tes foram debatidos nas 
sessões online que o grupo 
realiza semanalmente. Tro-
camos textos opinativos 
brasileiros e do exterior, 
refletimos sob o ponto de 
vista de nossas pesquisas 
e da realidade do país. 
Resgatamos artigos acadê-
micos que possibilitaram 
fazer pontes entre a teoria 
e a prática observada. Por 
fim, sintetizamos algumas 
destas reflexões. 

O ponto de partida (ou 
quem sabe de chegada?) 
de nossas reflexões foi a tão 
falada e desejada “Trans-
formação Digital” - mais 
especificamente do setor 
público. Tanto acadêmicos 
quanto pessoas de mercado 
concordam que a tal sonha-
da transformação passa por 
mudanças culturais, orga-
nizacionais e relacionais. 
As tecnologias acabam 
sendo o ferramental para 
que tudo isso ocorra. 

Assim, se resgatarmos 
estudos organizacionais 
clássicos como os de Alfred 
Chandler (“Estratégia e 
Estrutura”, 1962), Richard 
Hall (“Organizações: estru-
turas, processos e resulta-
dos”, 1972), Elton Mayo 
(“Problemas Humanos de 
uma Civilização Industrial”, 
1933) e Peter F.Drucker 
(“Tecnologia, Gestão e So-
ciedade”, 1970), somente 
para citar alguns, veremos 
que estas questões não são 
nada originais. 

Estrutura, processos, 
tecnologia, estratégia e 
pessoas são dimensões 
que há muito tempo foram 
apresentadas como prer-
rogativas para qualquer 
mudança organizacional. 
Dentre muitos desafios 
enfrentados atualmente na 
gestão pública brasileira, 
temos a necessidade de 
conviver com a troca de 
gestores. Com os novos 
mandatos municipal, esta-
dual ou federal, vêm a ha-
bitual dança das cadeiras. 
Por um lado, servidores 
públicos têm a oportunida-
de de recriar e ampliar suas 
redes de relacionamentos 
e confiança.

Por outro lado, obser-
vamos uma abundância 

de projetos inconclusos. 
Neste cenário, como ima-
ginar uma transformação 
digital, necessariamente 
política de Estado, que de-
manda o estabelecimento 
de estrutura, processos, 
tecnologias, estratégias 
e pessoas para imple-
mentação? Eis que então 
surge mais uma crise no 
horizonte. Desta vez, 
uma das grandes. “Não 
podemos ficar parados”, 
pensaram os gestores. 
“Tira da gaveta aquele 
projeto e lança do jeito 
que dá”! As necessidades 
- e as oportunidades - são 
as melhores executoras. 

Entraves antes insuperá-
veis são ignorados, trans-
formações ocorrem sem 
resistência. Assim, meros 
experimentos são coloca-
dos em prática. Quando te-
ríamos chance como esta de 
testar nossa infraestrutura 
tecnológica, todos (que 
têm acesso) conectados de 
suas casas 100% do tempo, 
por exemplo? Ao mesmo 
tempo, viraram rotina os 
lamentos pelos serviços pú-
blicos ainda não-implemen-
tados: a identidade digital, 
que facilitaria o repasse do 
auxílio emergencial para a 
Covid-19.

Assim também, o uso 
de plataformas virtuais de 
aprendizagem e a capacita-
ção de professores e supor-
te de TI, que ajudariam nas 
aulas online; a assinatura 
e a certificação digital; o 
acesso às redes VPN por 
parte de servidores pú-
blicos, que auxiliaria na 
segurança de dados; entre 
tantos outros. Nesta altura, 
já é tarde. O objetivo é focar 
energias nas variáveis ao 
alcance das mãos. E das 
canetas. 

Porém, não decidimos 
ainda que tipo de transfor-
mação digital queremos. 
Se, por um lado, resistimos 
ao big brother de George 
Orwell, do livro “1984”, 
por outro, não definimos 
níveis aceitáveis de coleta 
e uso de dados pessoais, e 
de transparência do pro-
cesso, por exemplo. Como 
Harari (FT, March 2020) 
apropriadamente coloca: 
precisamos escolher entre 
uma vigilância totalitária 
e o empoderamento dos 
cidadãos. 

Queremos uma popula-
ção bem informada e auto 
motivada para compreen-
der e atuar sobre os seus 
dados? Ou vamos preferir 
uma população ignoran-
te, alienada e facilmente 
manipulada?  A transfor-
mação digital no setor 
público é um processo 
estruturante e, com cer-
teza, passa por questões 
não-tecnológicas. Portan-
to, deve ser uma pauta 
permanente de reflexão 
de gestores e cidadãos. 
Estamos no momento 
ideal para realizarmos este 
exercício como sociedade. 

A janela de oportunidade 
está aberta e a fase de tes-
tes forçados está em curso. 
Temos tempo para refle-
xões, temos o contexto nos 
ajudando a pesar os prós 
e contras, temos organi-
zações públicas e privadas 
abertas para a testagem 
de novas formas de fazer-
mos algo. Dependendo 
da escolha que fizermos a 
nossa transformação digital 
seguirá o seu caminho. 

(*) - É professora de Estratégia 
e Sistemas de Informação do 

Coppead/UFRJ.

Marie Anne Macadar (*)
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A maioria dos empresários não optou pelo adiamento dos 
impostos proposto pelo governo como forma de minimizar 
o problema de caixa durante a pandemia da Covid-19. Ao 
menos é o que demonstra o setor de saúde. De acordo 
com pesquisa realizada pela DOC Concierge, empresa de 
serviços financeiros para médicos, que abrangeu quase 
200 clínicas e consultórios de todo o país, somente 10% 
dos gestores optaram pelo benefício.

“A crise representou para este segmento uma forte con-
tração das receitas. Com a quarentena, caiu pela metade 
o número de consultas mensais na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Há dois movimentos, o 
próprio paciente deixa de marcar o seu acompanhamento 
de rotina por medo de sair de casa e os próprios médicos 
têm restringido a agenda para evitar que haja muitas pes-
soas na sala de espera ou qualquer aglomeração”, ressalta 
o diretor contábil da Doc Concierge, Claudio Granero.

Mesmo assim, 90% das clínicas e consultórios estão 
mantendo os impostos em dia por medo de adiar o desem-
bolso e não ter recursos para honrar com o compromisso. 
A maioria das clínicas e consultórios que participaram 
da pesquisa da DOC Concierge também declarou não 
ter reduzido os encargos trabalhistas. O levantamento 
identificou que apenas 17% dos consultórios e clínicas 
adotaram alguma redução da carga horária ou encerra-
mento do contrato de trabalho. 

A decisão está relacionada à expectativa de que o movi-
mento retorne ao normal gradativamente e à dificuldade 
de realizar novas contratações, pois este tipo de mão de 

90% das clínicas e consultórios estão 
mantendo os impostos em dia.
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Carlos Baleeiro (*)     

É por meio desse con-
ceito que profissio-
nais de TI conseguem 

ajudar usuários a aproveitar, 
de forma mais segura, ferra-
mentas usadas para facilitar 
a navegação no ambiente 
digital. 

Um exemplo recente sobre 
a importância desse concei-
to, é a polêmica envolvendo 
a plataforma de videoconfe-
rência Zoom. Depois de uma 
série de vulnerabilidades 
detectadas - incluindo até 
mesmo espionagem de cha-
madas -, o uso da ferramenta 
foi proibido pela Anvisa 
internamente. Mas muito 
antes da decisão por não 
utilizar o Zoom, as ameaças 
pelas quais a plataforma es-
tava passando já haviam sido 
notificadas por sistemas de 
detecção de ciberataques. 

O que ocorre é que, no ce-
nário atual, a exposição das 
organizações conectadas à 
Internet aumentou. Como o 
pesquisador Joaquín Molina 
falou em um de seus artigos, 
“qualquer dispositivo co-
nectado, seja um celular ou 
uma rede corporativa, sofre 
centenas de ataques (ou 

No cenário atual, a exposição das organizações 
conectadas à Internet aumentou.
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Por que a Threat Intelligence pode 
ajudar na segurança de dados

À medida em que o número de ataques cibernéticos aumenta, recursos que permitem a detecção e a 
solução de problemas - como Threat Intelligence - se tornam ainda mais valiosos às empresas

segurança, que devem ser 
instaladas em dispositivos 
corporativos, para coibir 
esses tipos de ameaças. E, 
mesmo que a equipe seja 
composta por profissionais 
extremamente qualificados 
para esses desafios, vale 
lembrar que nada garante 
que o sistema organizacional 
não seja alvo de ameaças, se-
jam elas exitosas ou apenas 
tentativas frustradas. 

Isso porque a relação entre 
a eficiência da tecnologia e 
o resultado sofre influência 
direta da qualidade da im-
plementação desse grupo 
de soluções de segurança 
e, também, da atuação diá-
ria da equipe de segurança 
cibernética da empresa. 
Para finalizar, um conselho: 
avaliar a contratação de 
serviços especializados e 
disponibilizar ferramentas 
necessárias ao combate 
dessas ameaças pode fazer 
com que informações im-
portantes e confidenciais 
da empresa e dos próprios 
funcionários e, consequen-
temente, usuários da rede 
permaneçam seguras. 

(*) - É Country Manager da ESET no 
Brasil (www.eset.com/br). 

tentativas) todos os dias” 
e, para garantir a segurança 
desses dispositivos, é fun-
damental prestar atenção a 
todos os detalhes - mesmo 
que pareçam inofensivos. 

Por isso, o objetivo da 
Threat Intelligence é, prin-
cipalmente, reconhecer e 
atuar, dentro de um curto 
espaço de tempo, sobre os 
chamados indicadores de 
comprometimento (IoC, na 
sigla em inglês). Nesse senti-
do, o hash pode ser conside-
rado o principal deles, pois é 
por meio dessa técnica que 
equipes de TI conseguem 
identificar um arquivo ma-
licioso, ainda que contenha 
características diferentes. 

A inteligência das ameaças 
utiliza de conhecimentos ba-
seados na evidência, incluin-
do contextos, mecanismos, 
indicadores e implicações 
sobre riscos existentes ou 
emergentes de uma organi-
zação. Assim, é importante 
ressaltar que Threat Intelli-
gence não é uma informação 
óbvia, ou seja, algo que qual-
quer pessoa possa detectar, 
mesmo sem conhecimento 
específico. Também não se 
enquadram nesse conceito 
informações puramente a 
respeito de vulnerabilidades 
ou meras análises de tráfego 
de redes, por exemplo. 

Assim, são necessárias 
complexas soluções de 

Empresas optam por honrar impostos 
para evitar problemas

obra exige uma relação de confiança entre o médico e o 
atendente. O governo prorrogou, por 6 meses, o prazo 
para pagamento dos tributos federais no âmbito do Sim-
ples, relativos aos períodos de março, abril e maio, para 
outubro, novembro e dezembro. 

Foi autorizado também o adiamento e pagamento par-
celado do depósito do FGTS dos trabalhadores. O paga-
mento poderá ser feito só a partir de julho, em 6 parcelas 
fixas. Foram adiados ainda o PIS, PASEP, COFINS e da 
contribuição previdenciária patronal de empresas e em-
pregadores de trabalhadores domésticos (AI/Compliance 
Comunicação). 

Itália oferecerá 
500 euros para 

pessoas comprarem 
bicicletas

A Itália aprovou um projeto 
que concede bônus de até 
500 euros (cerca de R$ 3,1 
mil) para ajudar os morado-
res de cidades com mais de 
50 mil habitantes a comprar 
uma bicicleta. A medida 
está prevista no decreto-lei 
aprovado pelo Conselho de 
Ministros para incentivar a 
retomada econômica do país, 
em meio à pandemia do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2). 
Além disso, o projeto também 
incentiva o uso de veículos 
não poluentes.

O auxílio será válido até 
o final de 2020 e poderá 
ser utilizado por moradores 
de cidades com mais de 50 
mil habitantes. A quantia 
também vai ajudar os italia-
nos a comprar outros tipos 
veículos sustentáveis, como 
patinetes elétricos, hover-
boards e segways. Em um 
comunicado, o governo da 
Itália afirmou que é um modo 
de “incentivar as formas 
alternativas de mobilidade 
sustentável ao transporte 
público” (ANSA).

Rodolfo Araújo (*) 

A pandemia da Covid-19 feriu dramaticamente 
a saúde pública e o bem-estar econômico dos 
indivíduos.

Não deixou nenhuma geografia ou indústria 
intocada. Com os impactos finais desconhecidos, 
grande parte da sociedade vive dias cercados de 
preocupação e medo. Mesmo diante de histórias 
perturbadoras, no entanto, vale a pena pensar 
nos aspectos humanos que mostraram alguma 
positividade neste capítulo da nossa história. 

Este, sem dúvida, testa diariamente a resili-
ência do espírito humano capaz de inspirar a 
compaixão, generosidade e engenhosidade que, 
(in)felizmente, somente uma crise pode produ-
zir. De fato, estamos vendo líderes, empregados 
e organizações se destacarem, respondendo à 
pandemia com um firme compromisso de colocar 
a segurança e o bem-estar de seus funcionários 
em primeiro lugar. 

Eles estão vivendo seus valores; evoluindo 
rapidamente para atender às necessidades 
emergentes; criando novas soluções para os 
funcionários e cumprindo seus compromissos 
com a sociedade e o mundo. Além disso, estão 
repensando o futuro. Em um período em que 
as regras tradicionais não se aplicam mais e as 
normas são negociadas diariamente, é hora de 
definir os parâmetros do novo normal a partir 
do que é mais importante: as pessoas. 

Um forte senso de prontidão, que combina 
capacidade de se recuperar e preparação para 
o futuro, determinará os primeiros a emergirem 
com força deste abalo sísmico. Os responsáveis 
nas empresas por pessoas, cultura e mudan-

ça estão no centro da resposta corporativa à 
Covid-19 - desde liderar uma transição para 
o ambiente remoto da noite para o dia, imple-
mentando medidas para garantir a segurança 
dos trabalhadores da linha de frente, passando 
por difíceis decisões sobre a continuidade dos 
negócios. 

Nas próximas semanas, CEOs e conselhos 
tomarão decisões difíceis sobre prioridades 
estratégicas, oportunidades, vulnerabilidades 
operacionais, sistêmicas e culturais. Transforma-
ções dessa natureza e de longo alcance devem 
ser lideradas por aqueles que articulam como 
uma organização e suas pessoas entendem e se 
adaptam às mudanças. 

Algumas questões podem contribuir para que 
esta reflexão comece já: que novas expectativas 
os empregados terão para o relacionamento 
com suas empresas no pós-Covid e como os 
empregadores podem atender à demanda? Que 
normas culturais estão surgindo em um am-
biente de trabalho amplamente remoto e como 
os empregadores podem codificar o positivo e 
“desaprender” o negativo? De que recursos de 
gestão de mudanças as organizações preparadas 
para o futuro precisarão para responder a ame-
aças comerciais ainda não imaginadas? 

Numa época em que pessoas e organizações 
são particularmente vulneráveis, há muito a 
ganhar com a proatividade. Vencerão aqueles 
que não estão apenas antecipando o futuro, mas 
aproveitando as oportunidades para moldá-lo a 
cada passo ao longo do caminho. 

(*) - É vice-presidente para a América Latina na United 
Minds, divisão de consultoria da Weber Shandwick. 

O humano como presente e futuro


