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O e-commerce tem apresentado resultados excelentes durante a 
pandemia da COVID-19: em março, a alta nas vendas em território 
nacional chegou a 40%, segundo dados da Compre&Confie. Ao mesmo 
tempo em que setores com pouca expressividade no varejo digital 
– saúde, por exemplo – ganharam espaço, outros, como turismo, en-
frentam desafios para sobreviverem. “Como superar esse cenário? ” e 
“Como melhorar a performance nesse momento?” tem sido questões 
muito comuns para quem lida com o comércio digital no Brasil.   

Estratégias tecnológicas para e-commerce

A venda é algo presente em nossas vidas desde sempre, de forma 
que dificilmente alguém questiona o conceito e objetivo desta área, 
da função de quem exerce ou o resultado que precisa ser entregue. 
De todas as formas, cada vez mais se tem falado a respeito, já que 
atualmente existem diferentes tipos de vendas, variadas estruturas 
comerciais, novos indicadores, e isso tudo porque a execução da 
venda em si está focada no perfil do cliente que irá comprar. Assim, 
as empresas conseguem entregar um produto ou serviço que de fato 
atenda sua demanda e resolva seu problema.   

Como escolher o tipo e ciclo de venda

Estamos acompanhando atentamente os desafios das empresas, nos 
diversos setores da economia, e assumimos o compromisso com clientes 
e mercado de gerarmos conteúdos relevantes para este momento ímpar. A 
atual crise pandêmica trouxe desafios complexos e que exigiram reações 
imediatas dos executivos. Quem trabalha com gestão sabe bem que a com-
binação de tomada de decisão rápida para temas relevantes e sob pressão 
não é um desafio simples. Mais ainda no contexto atual, com a saúde das 
pessoas sendo diretamente impactadas.   

Retomada dos negócios

iStock

Negócios em Pauta

Gastronomia Social
Com o propósito de contribuir para a alimentação da 

população em situação de vulnerabilidade, diante do 
cenário da disseminação da Covid-19, Americanas e 
Hortifruti Natural da Terra se uniram para lançar a ação 
#JuntosAlimentamosMais e doar 10 mil cestas básicas para 
a Gastromotiva, organização que promove a inclusão por 
meio da gastronomia social. A cada cesta básica vendida, 
no valor de R$59, as duas redes doarão outra cesta para 
alimentar a quem mais precisa neste momento.    Leia 
a coluna completa na página 3

hortifruti.com/reprodução

SOLuçõES E ExPERIêNCIAS MAIS vANtAjOSAS

Para manter a 
produtividade 
durante a pandemia, 
o mercado precisou 
se modicar e várias 
empresas tiveram que 
inserir a cultura de 
home office

uma verdadeira revolução se ini-
ciou nas relações de trabalho. 

Mas quais serão as transformações 
geradas pela chegada do novo Co-
ronavírus? A professora de Gestão 
de Pessoas da IBE Conveniada FGV, 
Beatrice Boechat D´Elia, responde 
essa e outras dúvidas sobre o perfil 
do trabalhador pós-pandemia.

“Trabalhar de casa durante 
a pandemia tem exigido forte 
controle emocional, equilíbrio 
e administração do tempo do 
trabalho e tempo para a família. 
Após esse período, as empresas 
tenderão a querer, cada vez mais, 
pessoas com maior índice de 
inteligência emocional”, explica. 
Essa inteligência é composta por 
autoconhecimento e autocontrole, 
incluindo a resiliên cia e motivação 
pessoal própria - aquela que é in-
trínseca, genuína, e não "causada" 
por fatores extrínsecos, como re-
muneração e status, capacidade de 
ler o outro e de se relacionar bem.

Gestores também deverão ter um 
novo perfil. Além de capacidade co-
municativa avançada, para motivar, 
engajar e produzir resultados com 
subordinados a distância e com os 
mais diferentes perfis como dife-
rença de idade, geração e posição 
geográfica, eles deverão ser capazes 
de discernir quando usar a comu-
nicação, desde o “olho no olho” e 
videoconferência, a uma mensagem 
escrita ou áudio de WhatApp.

Carreira: você está preparado 
para o "novo mercado"?
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“Sempre digo que o profissional 
que tem e sempre terá espaço 
no mercado de trabalho é aquele 
que apresenta excelência em dois 
tipos de competências ou skills, 
sendo, as softs, ligadas a pessoas 
e à nossa capacidade de nos re-
lacionarmos, e as hards, que são 
as competências técnicas, ligadas 
à nossa capacidade de realizar 
tarefas, de performar, de cumprir 
cronogramas e números”. Confira 
as principais expertises que serão 
exigidas no novo mercado e que se 
tornarão inegociáveis.

 • Alta Inteligência emocional 
com seus cinco elementos 
clássicos: autoconhecimento, 
gestão das próprias emoções, 
motivação, capacidade de ser 
empático e de ler as emoções 
do outro, e capacidade de se 
relacionar bem;

 • Alta capacidade analítica 
envolvendo pensamento 
sistêmico, capacidade de 

 • Alta capacidade de se co-
municar de forma eficaz ou 
"construir liga na equipe" ao 
mesmo tempo que motiva um 
a um, para conduzir reuniões 
presenciais ou não, para 
mediar e solucionar conflitos 
com o objetivo de produzir 
resultados com o time;

 • Domínio de tecnologias de 
comunicação a distância;

 • Inglês avançado, que é im-
portante há anos, mas será 
indispensável para quem quer 
assumir cargos de crescente 
responsabilidade na hierar-
quia das organizações e se o 
profissional tiver uma terceira 
língua fluente, melhor ainda;

 • Inteligência cultural, que é a 
capacidade de se adaptar a 
diferentes culturas, já que os 
ambientes corporativos e de 
negócios são, cada vez mais, 
multiculturais;

 • Orientação para resultados 
empresariais com o cuidado de 
se preocupar com outros, mas 
lembrando também se preocu-
par consigo, de refletir sobre 
atingir determinados resultados 
e trabalhar para determinada 
empresa faz sentido para você. E 
aqui entra, novamente, a impor-
tância do autoconhecimento.

“Aproveite o tempo para repen-
sar toda sua caminhada profissional 
e pessoal até aqui, refletindo sobre 
o que valeu e sobre o que não valeu 
a pena. Estude, recicle as suas com-
petências, se qualifique, adquira 
novas competências. Faça um MBA, 
devore livros, TED Talks, palestras 
e cursos sobre os temas e área de 
atuação, além disso, atente-se à 
comunicação interpessoal e inteli-
gência emocional. Prepare-se, pois 
o novo mercado te espera”, finaliza 
a professora (AI/FGV).

vEjA 7 
bENEFíCIOS DA 
INtELIGêNCIA 
ARtIFICIAL 
PARA O vAREjO

    Leia na página 6

News@tI

Instituto êxito de Empreendedorismo lança 
aplicativo de mentorias gratuitas

@O Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria 
com a Edulabzz – um laboratório de inovação especiali-

zado em Edtech –, está lançando o Toolzz Mentor, aplicativo 
que disponibiliza mentorias gratuitas com especialistas de 
todo o Brasil. No aplicativo, o mentorado pode escolher o 
mentor empreendedor que irá lhe auxiliar com estratégias 
para realizar ações certeiras e corretas dentro do seu ne-
gócio ou carreira. No Toolzz Mentor, o usuário encontra, de 
maneira intuitiva, uma lista de mentores e pode escolher 
especialistas da sua área de atuação. Também é possível 
agendar mentorias, além de escolher se ela será uma sessão 
em grupo, individual, presencial ou online.   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/Instituto Êxito de Empreendedorismo

abstração, raciocínio logico 
e criatividade para resolver 
problemas complexos;

 • Eficácia na gestão do tempo;

Aproveite o 
tempo para 
repensar toda a 
sua caminhada 
profissional e 
pessoal até aqui, 
refletindo sobre o 
que valeu e sobre 
o que não valeu 
a pena. Estude, 
recicle as suas 
competências, 
se qualifique, 
adquira novas 
competências. 

vacina contra Covid
A empresa norte-americana Mo-

derna anunciou ontem (18) que os 
resultados da primeira fase de testes 
de uma vacina contra o novo Corona-
vírus foram "positivos". Segundo co-
municado, a mRNA-1273 conseguiu 
fazer com que oito das primeiras 45 
pessoas que receberam a imunização 
desenvolvessem anticorpos similares 
àqueles que contraíram a Covid-19 
e se curaram da doença - tendo o 
melhor resultado do teste (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/131689/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-inverno-de-nossa-desesperanca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-estrategias-tecnologicas-para-o-e-commerce-investir-durante-e-apos-a-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategias-para-a-retomada-dos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-escolher-o-melhor-tipo-e-ciclo-de-venda-para-a-sua-empresa/
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News@TI
UNISAL realiza Webinars sobre temas atuais 

@Para ampliar o conhecimento das pessoas sobre temas atuais 
e pertinentes à pandemia da COVID-19, o Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo – UNISAL disponibiliza digitalmente uma grade 
com Webinars para os interessados. A realização é da Coordenação 
de Pós-Graduação da instituição de ensino. A iniciativa é gratuita e 
realizada nas terças-feiras e quintas-feiras, entre 19h30 e 20h30. Neste 
primeiro momento, os assuntos estão relacionados à área de Engenha-
ria e Tecnologia da Informação, com cronograma até o dia 21. Outras 
áreas da pós-graduação do UNISAL também disponibilizarão palestras 
digitais. Para participar, o interessado deve acessar o site www.unisal.br/
eventos e se inscrever na opção de “eventos on-line”. Depois, receberá 
o link para ingressar no webinar do dia, correspondente à escolha.

Sua empresa está preparada para os novos 
desafios da “segunda onda” do Home Office?

Henrique Lopes (*)

Passado pouco mais de um mês do 
início do período de isolamento 
social, onde toda a sociedade 

brasileira passou a viver confinada em 
suas residências como forma de conter 
a disseminação da Covid-19, o home 
office consolidou seu espaço como um 
novo formato de trabalho que tende a 
permanecer mesmo após a crise pas-
sar. Há tempos se fala das vantagens 
financeiras do trabalho remoto, que são 
em grande parte proporcionadas pelas 
tecnologias, e que agora, de maneira 
inusitada e repentina, são testadas por 
uma grande parcela de empresas.

Em tempo recorde, gestores tiveram 
que traçar planos para enviar seus 
colaboradores para casa, com uma in-
fraestrutura mínima a fim de garantir 
a continuidade de suas operações. Do 
ponto de vista do ambiente de TI, esse 
movimento leva a riscos críticos de se-
gurança cibernética que precisam ser 
considerados e muito bem planejados a 
fim de evitar possíveis problemas futuros 
quando a situação se normalizar e todos 
voltarem para o escritório.

Os principais desafios vão desde a falta 
de notebooks no mercado devido à alta 
procura, incluindo o mercado de aluguel 
de máquinas, até a implantação de todas 
as camadas de proteção e segurança 
passando pela educação do usuário sobre 
as boas práticas de segurança de dados 
e engenharia do crime virtual.

A realidade é que a maioria das com-
panhias brasileiras está tendo a sua 
primeira experiência com esse modelo 
de trabalho e junto com essa nova prá-
tica, estão vindo uma série de novos 
desafios que independente do nível de 
maturidade digital das companhias, 
todas irão enfrentar, mais cedo ou mais 
tarde, a “segunda onda” dos desafios de 
TI trazidos pelo home office.

Vários profissionais da área já estão 
debatendo como será o suporte das 
equipes de TI quando esses dispositivos 
retornarem para o ambiente corporati-
vo sem colocar em risco as redes das 
empresas. O processo de “sanitização” 
será uma peça-chave no tratamento 
dos dispositivos, para evitar uma série 
de “infecções” que podem colapsar as 
redes corporativas, fazendo uma alusão 
com o mundo real, e voltar a repetir uma 

pandemia como a que estamos vivendo 
atualmente.

É nessa fase da “segunda onda” que 
as novas tecnologias se tornam nossas 
grandes aliadas para suportar essa 
demanda. Algumas ferramentas são 
fundamentais e devem ser colocadas 
como prioridade nesse processo. Uma 
delas é a tecnologia VPN (Virtual Pri-
vate Network, em inglês) 
que, apesar de ser apenas 
o primeiro passo, se apre-
senta como essencial para 
simplificar o tráfego de da-
dos de forma segura. Ainda 
existem algumas soluções 
de VPN mais robustas, que 
fazem a checagem do pro-
cesso de compliance que 
algumas organizações exi-
gem, para liberar perfis de 
acesso ou gerar uma regra 
que conecta a máquina em 
um único servidor, o que já 
minimiza o risco de uma 
possível infecção.

Ainda dentro das ferramentas de 
segurança, têm ganhado cada vez mais 
destaque as tecnologias de criptografia 
de dados de HD para proteção em ca-
sos de furtos ou roubos de máquinas e 
também as tecnologias de duplo fator 
de autenticação de senha, garantindo o 
controle de acesso à rede e a proteção 
de informações sigilosas.

Prevenção
A tecnologia DLP (Data Loss Prevetion 

ou Prevenção de Perda de Dados) não 
é novidade no mercado, mas voltou ao 

centro das discussões por sua carac-
terística, que serve exatamente para 
analisar os arquivos acessados por um 
funcionário, além de conseguir colocar 
um funil para verificar quem acessou. 
Alguns podem dizer que é uma solução 
complexa, por depender da classificação 
da informação, mas o objetivo é gerar um 
registro preciso de todos os processos, 
para que a empresa não só consiga fazer 

o rastreamento no caso 
de um vazamento de 
dados, como também 
analisar a origem do 
problema. Ou seja, o 
sistema consiste em 
um conjunto de polí-
ticas de segurança e 
regras que podem ser 
aplicadas com a ajuda 
de softwares especia-
lizados para reforçar o 
bloqueio contra possí-
veis invasores.

Apesar das formas 
de interação social e 

de trabalho estarem mudando com a 
nossa nova realidade dentro da pan-
demia, a segurança dos negócios virou 
prioridade em um mundo digitalmente 
transformado. A adoção do home office 
trouxe diversos desafios para as empre-
sas e já está deixando algumas reflexões 
para o futuro. Dentre elas, está o uso 
iminente das tecnologias para tornar 
trabalho mais colaborativo, inteligente 
e, claro, mais seguro. Sua empresa está 
preparada?

(*) É especialista em Segurança de Dados na 
NetSecurity, empresa especializada 

em Cibersegurança

São Paulo, terça-feira, 19 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
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O inverno de nossa desesperança

O título acima não é meu. É do 
clássico livro de John Steinbeck, 
publicado em 1961, um ano antes 
de ele receber o Prêmio Nobel de 
Literatura. 

Que, por sua vez, puxou a expressão da 
primeira frase da peça Ricardo III, de 
Shakespeare. Em sua obra, o magistral 

escritor norte-americano descreve e interpreta 
o mundo de um homem atormentado pelos 
dilemas impostos pelo dinheiro e pela moral, o 
protagonista Ethan Hawley, empregado de uma 
mercearia, casado, dois filhos, convivendo em 
uma comunidade de baleeiros, e atormentado 
pela ideia de melhorar sua vida e a da família. 

Até onde vão os escrúpulos e a vida digna e 
honesta quando se trata de conseguir dinheiro? 
Um ser humano pode suportar a pressão de 
seu meio social sem romper com a ética da 
decência? A lógica da pecúnia é pontuada em 
tom de desencanto, a traduzir o dilema entre 
seguir a trilha da ordem moral ou buscar o 
conforto material para si e os seus. O tema cai 
bem nesse momento em que o planeta mergu-
lha em uma catástrofe que já é considerada a 
maior dos últimos cem anos. 

Vive-se um momento em que os valores que 
permeiam modos e costumes da vida contempo-
rânea são todos submetidos ao confessionário de 
nossas consciências. Afinal, têm sentido a compe-
tição desvairada entre as grandes Nações, cada 
qual lutando vorazmente para liderar o ranking 
dos bens materiais, quando nenhuma delas, com 
seus arsenais de guerra, consegue vencer um 
bichinho microscópico, de nome Coronavírus? 

Que adianta angariar grandeza se o poder estra-

tosférico por ela propiciado não consegue sustar 
a corrente de milhões de pessoas infectadas e dar 
um paradeiro aos milhares de mortos que enchem 
os cemitérios? E o que dizer da política e de seus 
conjuntos que disputam assentos nos espaços dos 
Poderes? Questões como essas batem em nossa 
mente nesse tormentoso outono, a prenunciar 
um inverno tomado pela desesperança e prova-
velmente pleno de interrogações. 

A tão aguardada vacina está chegando ou 
demorará um ano, dois e até cinco como se lê 
na mídia? O arsenal científico das Nações não 
consegue ter resposta convincente? Quanta 
fragilidade em um mundo dominado por apa-
ratos de poder. Ante uma paisagem deserta de 
respostas positivas, fenecem as esperanças. 
A angústia enche os corações de amargura 
quando nos deparamos com estatísticas de 
mortos, valas abertas nos cemitérios, pessoas 
portando máscaras nas ruas, flagrantes de um 
jeito esquisito de viver, coisa sui-generis para 
as três gerações. 

Mais uma imagem desenhada em nossas 
cabeças: a de um portentoso transatlântico 
que perdeu o comando no meio da borrasca, 
tentando se equilibrar nas ondas do mar re-
volto. Por nossas águas, a sensação é da falta 
de rumos. Nossa bússola perdeu o norte. Na 
área sanitária, o desastre ocorre todos os dias, 
com falta de equipamentos para atender as filas 
gigantescas de contaminados; as UTIs estão 
esgotadas; os heróis do cotidiano – médicos 
e profissionais de enfermagem – confessam 
não dar conta da multiplicada demanda. Na 
frente da economia, o pandemônio se instala, 
enquanto o paradoxo emerge com força. 

Desde o final dos anos 80, com a debacle do 
comunismo liderado pela URSS, alinhou-se a 

régua econômica do planeta pelo traçado do 
liberalismo, com as lições de Friedrich Hayek 
(economista e filósofo austríaco, depois natu-
ralizado britânico) e de Milton Friedman. Eles 
pregam o Estado mínimo, permitindo maior 
mobilidade econômica, sem centralização 
excessiva de decisões. Estado que zelaria pelo 
bom funcionamento do mercado, na esteira de 
leis de proteção à iniciativa privada. O mone-
tarismo se desenvolve com força a partir da 
Universidade de Chicago, onde nosso atual guru 
da economia, Paulo Guedes, fez seus estudos. 

E quando pensávamos ter um governo pau-
tado nessa régua, com a promessa de privatizar 
cerca de 600 braços do Estado (criou-se até 
uma Secretaria de Desestatização), eis que 
estamos na iminência de alçar ao altar da 
economia John Maynard Keynes, o economista 
britânico (1883-1946), que pontuou sobre a 
necessidade de forte intervenção econômica 
do Estado com o objetivo de garantir pleno 
emprego e controle da inflação. Nessa direção, 
tateia um designado plano Pró-Brasil. 

Qual será o porte do Estado brasileiro, sob 
mando de um ex-capitão do Exército e cer-
cado de generais? Afinal, onde estamos, para 
onde vamos? À nossa frente, o risco de queda 
de 5% do PIB para este ano, com aumento 
desenfreado do desemprego. E há quem diga 
que essa pandemia tão cedo não desaparecerá.

Daí nossa desesperança. Tememos que o 
vento frio do inverno apague a chama bruxu-
leante de nossa lamparina.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da USP, consultor 

político e de comunicação Twitter@gaudtorquato. 
Acesse o blog www.observatoriopolitico.org

Gaudêncio Torquato (*)

“Dentro das 
ferramentas de 
segurança, têm 
ganhado cada vez 
mais destaque as 
tecnologias de 
criptografia de 
dados de HD para 
proteção em casos 
de furtos ou roubos 
de máquinas.”

Freepik

A segurança dos negócios virou prioridade em um mundo digitalmente transformado



Academias, salões de beleza e barbearias, 
faturaram 12,7 bilhões em 2019
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D - Vagas de Logística
Com a necessidade do isolamento social, diversas compras que, antes 
eram feitas pessoalmente, agora são realizadas online e isso tem exigido 
mais das áreas de logística de diversas empresas. Neste mês, a Luandre 
conta 520 vagas disponíveis para este setor. Entre os cargos: Auxiliar 
de Movimentação; Representante de Logística; Auxiliar de Logística; 
Operador logístico I; Representante de envios; Líderes de Logística; e 
Coordenador de Operações. Os interessados devem se candidatar online 
por meio do site (candidato.luandre.com.br). O cadastro também pode 
ser feito via aplicativo de celular, disponível para sistemas android e ios.

E -  Ventilador Pulmonar
Vick, marca referência em produtos que combatem os sintomas de 
gripe e resfriado da P&G, anuncia doações que visam contribuir para 
a saúde e bem-estar daqueles que estão enfrentando a Covid-19. A 
marca está apoiando o Projeto do Ventilador Pulmonar INSPIRE, 
realizado pela Escola Politécnica da USP, com a compra de um pul-
mão artificial, e destinando R$ 10 milhões em itens de toda a sua 
linha para hospitais e UPAs de São Paulo e Rio de Janeiro, a serem 
manipulados e utilizados pelos profissionais de saúde. Vick colaborou 
no financiamento para a compra de um dispositivo que simula em 
laboratório o funcionamento de um pulmão humano. O equipamen-
to é essencial para aferir e apoiar o desenvolvimento de aparelhos 
respiratórios (br.pg.com/covid19/).  

F - Tentativas de Fraudes
Levantamento da ClearSale, empresa líder em soluções antifraude nos 
mais diversos segmentos, aponta aumento de 18% nas tentativas de 
fraudes no primeiro mês de isolamento, totalizando R$ 69 milhões de 
fraudes evitadas. O segmento de Drogarias foi um dos que teve a maior 
tentativa de fraudes no período, com alta de 60%. O estudo também 
aponta que os novos compradores que passaram a usar o e-commerce na 
quarentena compram 85% mais, utilizando o canal com mais frequência. 
. É importante que as pessoas fiquem atentas com o compartilhamento 
de seus dados pessoais na internet e tomem cuidado  ao clicarem em 
links desconhecidos. Saiba mais: (https://br.clear.sale).

A - Enciclopédia do Futebol
“Tu em campo parecia tantos e, no entanto, que encanto! Eras um só: 
Nilton Santos”. Com esta frase do jornalista Armando Nogueira foi re-
lançado o site de quem é considerado como o maior lateral-esquerdo de 
todos os tempos, ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira. Se vivo fosse, 
o eterno Enciclopédia do Futebol completaria 95 anos. Para celebrar 
a data do nascimento do craque, que batiza ao estádio do Botafogo, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, o site  ganhou uma repaginação, projeto 
idealizado e realizado por colaboradores, amigos e fãs. Relembre em: 
(www.niltonsantos.com.br).

B - Área da Saúde 
Pensando em todos os profissionais que não podem aderir ao 
isolamento social e estão diariamente arriscando suas vidas, na 
linha de frente do combate ao novo Coronavírus, o Centro Univer-
sitário Internacional Uninter está disponibilizando para o público 
geral quatro novos cursos de extensão gratuitos. São eles: “Boas 
práticas em domicílio: Prevenção e convivência com o Coronavírus 
e outros microrganismos”; “Boas Práticas na manipulação de 
alimentos”; “Emergências Respiratórias: Ventilação Artificial”; e 
Boas Práticas Farmacêuticas frente à Pandemia do Coronavírus”. 
Outras informações: (http://www.uninter.com/extensao/eventos/
cursos-gratuitos-covid-19).

C - Segurança da Informação
A NetSecurity, empresa especializada em serviços gerenciados 
de Segurança da Informação, promove amanhã (20), com início 
marcado a partir das 10h, painel online e gratuito que irá debater 
como os três pilares da Segurança da Informação (Integridade, 
Confidencialidade e Disponibilidade) estão relacionados à nova 
realidade ocasionada pela pandemia da Covid-19. Em debate: pro-
teção de dados, privacidade das informações, LGPD, entre outros 
tópicos que ganharam ainda mais relevância para a manutenção 
dos negócios nesse momento delicado em que o país se encontra. 
Os interessados em participar podem se inscrever pelo link: (bit.
ly/2Wws9U4).

G - Apoio à Cultura
A Vivo lançou a plataforma Vivo Cultura, reforçando seu apoio à cultura no 
País e propondo uma aproximação entre quem consome e quem produz 
arte, por meio da realização de experiências diferenciadas e desenvolvi-
mento de conteúdos exclusivos. A cultura promove empatia, reflexão e 
aproximação. Acima de tudo, a cultura é feita por pessoas, para pessoas. 
Se não chega ao outro, ela não cumpriu sua função. Quando a gente se 
aproxima da cultura, se aproxima das pessoas. Nosso palco agora fica 
ainda mais próximo, porque o espetáculo não pode parar. O acesso se dá 
pela plataforma Vivo Cultura no Instagram (www.instagram.com/vivo.cul-
tura), onde o público será convidado a conhecer, refletir e discutir temas 
relacionados ao teatro, aos museus e às artes plásticas sem sair de casa. 

H - Negócios Digitais
A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para negócios digitais, 
está com dez oportunidades abertas para integrar o seu time. O comércio 
eletrônico tem se tornado a melhor alternativa para manter as orientações 
de isolamento social diante da pandemia, e o aumento significativo nas 
vendas online de seus clientes abriu a necessidade de contratar novos 
talentos. Todo o processo seletivo será feito a distância e o trabalho, a 
princípio, será em home office. Após o período de quarentena, o local de 
trabalho será no escritório da empresa, em São Paulo. Para se cadastrar, 
os candidatos devem acessar o site da empresa: (https://enext.gupy.io/).

I - Estudantes na Alemanha
O governo alemão está oferecendo apoio financeiro a estudantes brasileiros. 
Devido à Covid-19, muitos estudantes perderam os empregos com os quais 
financiavam sua estadia na Alemanha. Três de cada quatro estudantes es-
trangeiros na Alemanha trabalham enquanto estudam e tiveram sua renda 
seriamente afetada pela pandemia. Nesse contexto, a Ministra da Educação 
e Pesquisa alemã, Anja Karliczek, anunciou a criação de um programa de 
empréstimos estudantis sem juros para assegurar a continuidade de seus 
estudos. De acordo com o portal (www.mygermanuniversity.com), quase 
400.000 estudantes internacionais estão matriculados em universidades 
alemãs, um número que tenderá a aumentar nos próximos anos. 

J - Congresso de Contabilidade
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) informa que o 21° Congresso 
Brasileiro de Contabilidade está cancelado. A medida, segue recomendações 
nacionais e internacionais e faz parte das ações de combate e de controle 
à pandemia da Covid-19. O encontro estava marcado para o período de 15 
a 18 de novembro, em Balneário Camboriú, e previa reunir cerca de 6 mil 
profissionais e pesquisadores da área contábil, bem como expositores. O 
Conselho fará o ressarcimento do valor das inscrições pago pelos congressis-
tas. As orientações sobre o ressarcimento serão divulgadas oficialmente pela 
entidade organizadora do evento, a Fundação Brasileira de Contabilidade.

A tecnologia da 
Certificação Digital a favor 

dos advogados 

Hoje, 70% das novas 
ações ingressam no 
Judiciário por meio 
eletrônico

No cumprimento de 
seu papel perante a 
sociedade e o Estado, 

os profissionais da advocacia 
somam cada vez mais às 
funções jurídicas recursos 
tecnológicos avançados, os 
quais contribuem para a 
eficácia de seu trabalho. 

Nem poderia ser diferente, 
pois os arquivos da maioria 
dos tribunais brasileiros 
já estão digitalizados e é 
crescente o volume de pro-
cessos, petições, recursos e 
trâmites realizados on-line. 
Hoje, 70% das novas ações 
ingressam no Judiciário por 
meio eletrônico, segundo 
dados do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 

Neste contexto, o Certifi-
cado Digital torna-se um alia-
do, especialmente durante a 
pandemia do Coronavírus. 
Isso porque, além de possi-
bilitar o peticionamento ele-
trônico e o acompanhamento 
de processos a distância, 
a tecnologia permite que 
documentos sejam assina-
dos pela internet com total 
validade jurídica assegurada 
pela legislação brasileira - e 
sem utilizar uma folha de 
papel sequer. 

Num momento em que 
as cidades estão em qua-
rentena, com grande parte 
da população trabalhando 
de suas casas, insistir na 
assinatura presencial não é 
só contraproducente, mas, 
também, um risco à saúde 
pública. 

Apesar de ser uma ferra-
menta quase que mandatória 
para a execução de deman-
das jurídicas em tempos de 
isolamento social, os demais 
benefícios que o Certificado 
agrega à rotina dos advoga-
dos - mesmo após o fim do 
confinamento - o tornam 

de fato, um braço direito 
dos profissionais. Além da 
utilização para acessar o 
PJ-e e outras plataformas 
governamentais, ele também 
pode ser aplicado em outras 
atividades rotineiras e, até 
mesmo, em sua vida pessoal. 

O Certificado pode ser 
usado no escritório para a 
formalização de contratos 
com clientes e fornecedores, 
além de facilitar a entrega do 
Imposto de Renda de Pessoa 
Física por meio da declara-
ção pré-preenchida. As van-
tagens? Redução de custos 
(com insumos para imprimir 
o documento, transporte e 
armazenamento, por exem-
plo), processos mais susten-
táveis e agilidade, ou seja: 
objetivos que quase todas 
as empresas e profissionais 
buscam para a manutenção 
de seus negócios. 

E para assinar digitalmente 
não é necessário instalar 
programas ou contratar 
softwares elaborados. Na 
verdade, é bem simples e 
leva poucos minutos. Basta 
que o profissional acesse um 
portal de assinaturas com o 
seu Certificado, submeta o 
documento a ser autentica-
do, assine e envie-o para os 
outros envolvidos no fluxo, 
se necessário. No meio físi-
co, às vezes, só a impressão 
dos documentos já é mais 
demorada do que o processo 
inteiro da assinatura digital. 

Se depender da Certifica-
ção Digital, nenhum escritó-
rio ou advogado fica parado 
em tempos de pandemia 
- ou, tampouco, continua 
a depender da morosidade 
das assinaturas físicas. É 
a tecnologia a serviço da 
Justiça e, portanto, desses 
profissionais fundamentais 
para a garantia do Direito 
de cidadãos e empresas em 
nosso país e no mundo. 

(*) - É diretor de Relações 
Institucionais da Certisign, a maior 
Autoridade Certificadora do País e 

Prestadora de Serviço e Suporte da 
Autoridade Certificadora da OAB.

Leonardo Gonçalves (*)

O ministro das Relações Exteriores da 
Itália, Luigi Di Maio, afirmou que o país está 
“pronto” para receber os turistas europeus 
a partir do próximo dia 3 de junho, quando 
caem as restrições de circulação por conta 
da nova fase de combate à pandemia. “Es-
tamos prontos a acolher em segurança os 
cidadãos europeus que querem passar as 

suas férias na Itália. As nossas estruturas 
estão prontas, preparadas e na vanguarda”, 
disse Di Maio aos seus homólogos europeus 
durante reunião ontem (18). O represen-
tante referia-se ao decreto assinado no 
domingo (17), pelo premier Giuseppe Conte, 
que volta a permitir a circulação de pessoas 
por motivos não essenciais tanto entre as 

regiões da Itália como de países da União 
Europeia, da área Schengen, de Andorra, 
Mônaco, San Marino e Vaticano. No entanto, 
continuam proibidas as viagens de e para 
outros países, “salvo por comprovadas ne-
cessidades de trabalho, de absoluta urgência 
ou por motivos de saúde”, além dos casos 
de retorno à residência (Ansa).

Recém-inseridas por de-
creto do governo federal na 
lista de “serviços essenciais” 
que podem ser reabertos 
durante a pandemia, as 
atividades de academias de 
esportes, salões de beleza e 
barbearias são verdadeiros 
dínamos da economia brasi-
leira. Entretanto, a maioria 
dos governadores e prefei-
tos já deixou claro que não 
concordam com o retorno 
desses estabelecimentos, em 
sua maioria micro e peque-
nos negócios, deixando-os 
em uma espécie de “limbo 
econômico”.

Para se ter uma ideia 
da força do mercado de 
serviços de academia de 
condicionamento físico, em 
2019 ele fechou com cerca 
de 18,5 mil empresas em 
operação, as quais fatura-
ram aproximadamente R$ 
8 bilhões, geraram 105 mil 
empregos diretos e massa 
salarial de 2,5 bilhões. 
Também no ano passado, 

Micro e pequenos negócios ficam 
numa espécie de “limbo econômico”.
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Com o isolamento so-
cial, consumidores 
transferiram o bar 

para dentro de casa: a venda 
de bebidas alcoólicas subiu 
93,9%, com 248,9 mil com-
pras realizadas. Os números 
são do Compre&Confie, 
empresa de inteligência 
de mercado focada em e-
commerce, que analisou o 
consumo de 24 de fevereiro 
(chegada do Coronavírus ao 
Brasil) a 3 de maio e com-
parou os resultados com o 
mesmo período de 2019. 

Além de comprarem mais, 
consumidores também es-
tão gastando valores mais 
elevados por pedido. O tí-
quete médio analisado pela 
companhia é de R$ 310,70, 

Consumidores também estão gastando 
valores mais elevados por pedido.
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Monitor do PIB 
aponta retração de 
1,0% no 1º trimestre

O Monitor do PIB-FGV 
aponta retração de 1,0%, na 
atividade econômica no 1º 
trimestre, na comparação 
com o 4º trimestre de 2019. 
Na análise mensal, a retração 
da atividade em março foi de 
-5,3%, em comparação a feve-
reiro. Na comparação intera-
nual a economia cresceu 0,3% 
no 1º trimestre e caiu 0,9% em 
março. A retração de 1,0% no 
1º trimestre expõe os enormes 
desafios que serão enfrentados 
no âmbito econômico no de-
correr de 2020. As medidas de 
isolamento social só vigoraram 
por cerca de 1/6 desse trimes-
tre (quinze dias de março) e 
já foram suficientes para que 
a economia apresentasse essa 
significativa queda. 

“A queda de 5,3% registrada 
em março, em comparação a 
fevereiro é a maior observada 
na série histórica do Monitor 
do PIB iniciada em 2000 e, ao 
que tudo indica, esse recorde 
de queda atingirá patamares 
mais negativos nos próximos 
meses. É inegável que o ano de 
2020 será marcado pela forte 
desaceleração econômica em 
decorrência da pandemia; 
passamos do lento ritmo de 
crescimento observado nos 
três últimos anos, à acelerada 
retração, que está apenas no 
início” afirma o coordenador 
do Monitor do PIB-FGV,Clau-
dio Considera (AI/FGV).

Vendas online de bebidas 
alcoólicas cresceu 93,9%

Um vinho para relaxar no fim de semana ou uma cerveja para se refrescar durante um dia quente são 
hábitos comuns dos brasileiros

sumidores estão deixando 
de utilizar a internet ape-
nas como alternativa para 
compra de produtos de uso 
diário para definitivamente 
adotar este canal para o 
‘novo normal’. Assim, será 
natural também que pro-
dutos perecíveis e bebidas 
alcoólicas passem a fazer 
parte da lista de compras on-
line dos brasileiros. O com-
portamento também pode 
ser reforçado por questões 
psicológicas desse período, 
como o aumento da sensação 
de incerteza e ansiedade”, 
explica o diretor executivo 
do Compre&Confie, André 
Dias. Fonte e mais informa-
ções: (www.compreconfie.
com.br).

valor 4,3% maior do que 
o mesmo período do ano 
anterior. Se depender das 
compras pela internet, o 
faturamento do setor vai de 
vento em popa: no período, 

atingiu R$ 77,3 milhões, 
aumento de 102,4% em 
relação ao mesmo período 
de 2019.

“Após várias semanas de 
quarentena, muitos con-

as cerca de 30 mil empresas 
de serviços de cabeleireiros e 
institutos de beleza brasilei-
ras faturaram R$ 4,7 bilhões, 
sendo responsáveis por 89,5 
mil postos de trabalho diretos 
e massa salarial de R$ 2,1 
milhões.

Todos estes números fazem 
parte de pesquisa inédita, 
encomendada pela Confede-
ração Nacional de Serviços 
(CNS), que mapeou estes dois 
segmentos levando em consi-

deração dados do IBGE, e do 
extinto Ministério do Traba-
lho. o presidente-fundador 
da CNS, o empresário Luigi 
Nese. O presidente-fundador 
da CNS, o empresário Luigi 
Nese, reforça que desde 
março muitos empreende-
dores já encerram definiti-
vamente suas atividades e 
milhares de trabalhadores 
foram demitidos. Fonte e 
mais informações: (www.
cnservicos.org.br).

Itália estará 
pronta para 

turistas 
europeus em 

junho
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Saiba como 
investir o seu dinheiro 

com a Selic a 3%

O Copom surpreendeu 
o mercado e reduziu 
a Taxa Selic de 3,75% 
para 3% ao ano, o 
menor patamar da 
história da taxa básica 
de juros da economia

Nesta hora, você deve 
se perguntar: onde e 
como investir o meu 

dinheiro com a Selic a 3%? 
Antes de qualquer opção, é 
fundamental ter em mente 
qual é o objetivo do seu 
investimento. Há tempos 
eu venho falando em meus 
artigos sobre a importância 
da diversificação e de respei-
tar seu perfil de investidor. 
Nem sempre a melhor ren-
tabilidade é a mais adequada 
devido ao prazo. 

Mas, antes de avançarmos, 
é importante contextualizar 
essa relação juros x inflação. 
Durante muitos anos o Brasil 
apresentou inflação alta e 
taxa de juros também mui-
to alta. Para entender bem 
como isso tudo influencia 
na nossa carteira de inves-
timentos, é preciso saber 
o que significa o chamado 
“ganho real”. 

Essa é a definição para o 
rendimento líquido do meu 
investimento, ou seja: a 
taxa de juros que remunera 
minha aplicação descontada 
a inflação. Não basta acom-
panhar a rentabilidade da 
sua carteira, pois a inflação 
reflete a perda do poder de 
compra do seu dinheiro. 
Quanto maior a inflação, me-
nos o seu dinheiro vale. De 
forma bem didática: quanto 
maior é a inflação, mais 
dinheiro você precisa para 
comprar um mesmo item. 

Exemplificando com nú-
meros, em janeiro de 2016, 
o CDI (benchmark para 
investimentos pós fixados 
que seguem a taxa de juros) 
teve um retorno de 1,06%, 
mas a inflação no mesmo 
período foi de 1,27%. Logo, 
o investidor teve ganho real 
negativo, ou seja, seu dinhei-
ro não valorizou o suficiente, 
perto da perda do poder de 
compra. Mas a sensação é 
de ganho. 

Por outro lado, em abril 
de 2020, temos um cenário 
oposto: o CDI foi de 0,28%, 
porém a inflação foi nega-

tiva (o que chamamos de 
deflação) em -0,31%. Nesse 
sentido o investidor teve um 
ganho real de 0,59%. No 
entanto, o investidor tem 
mais dificuldade de perce-
ber ganho nesse cenário de 
juros e inflação baixos, pois 
o volume monetário não tem 
um crescimento expressivo. 

Portanto, a Selic baixa 
nesse momento de baixa 
inflação não pode ser motivo 
para pânico, especialmente 
para o investidor conser-
vador. Mas serve de alerta 
para ele ter mais cautela 
no momento de escolher os 
ativos que irão compor sua 
carteira de investimentos. 
A poupança continua sen-
do uma das opções menos 
rentáveis e menos apropria-
das para o investidor que 
necessita de muita liquidez 
(usar o dinheiro com maior 
frequência e a qualquer 
momento). 

É bom ficar atento às taxas 
de administração de fundos 
de curto prazo e os de liqui-
dez imediata. Alguns bancos 
possuem em sua carteira 
fundos dessas categorias 
com taxas de administração 
variando entre 2% e 4%. 
Evite tudo o que remunere 
menos de 100%CDI e ainda 
cobre imposto de renda. E 
busque informações sobre 
títulos do tesouro e opera-
ções estruturadas. 

Alguns podem ser ótimas 
estratégias para proteger o 
capital e ainda buscar um 
ganho superior em sua car-
teira, desde que você tenha 
um prazo maior. Sempre que 
ficar em dúvida em que ativo 
escolher para compor sua 
carteira, fale com um asses-
sor de investimentos inde-
pendente, fugindo assim do 
conflito de interesse, uma 
vez que eles não represen-
tam a bandeira de nenhuma 
instituição financeira. 

Certifique-se que esse 
especialista é realmente 
capacitado e autorizado pela 
CVM para te auxiliar. No meu 
Instagram (@dani_rolim) eu 
sempre lanço conteúdos que 
podem te auxiliar e orientar 
a traçar um plano financeiro. 
Dá uma conferida! 

(*) - Graduada em Administração de 
Empresas, com MBA em Gestão de 

Negócios e Finanças. Educadora 
financeira formada pela DSOP, é 
planejadora financeira e diretora 

comercial da Flap Capital. 

Daniella Rolim (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: 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 Laurindo 
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: LUCAS VICENTE ARAUJO,  estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia (14/09/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Tadeu Araujo e de Sandra Vicente Arau-
jo. A pretendente: JARDÊNIA MELO DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Miguel de Touros - RN (Registrada em Garanhuns - PE), 
no dia (28/02/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Jadir Alexandre de Lima e de Maria José da Silva de Melo.

CARTÓRIO 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:

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LEONARDO RIOS MAIA, brasileiro, divorciado, nascido aos 09/02/1988, 
gerente de restaurante, natural de Codó - MA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Francisco Furtado Maia e de Maria Francisca Rios Maia; A preten-
dente: JANETE VIRGOLINO MORAES, brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1996, 
de serviços domésticos, natural de Limoeiro do Ajuru - PA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Leovane Virgolino Moraes.

O pretendente: ROBERTO HIROAkI NAGATA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/04/1977, representante comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Hiromu Nagata e de Hisako Marelene 
Nagata; A pretendente: ELIANA MARCELA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/12/1981, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marcelino Marcelo de Oliveira e de Tertuliana Braga de Oliveira.

O pretendente: JOHN LENON ROCHA PESSOA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1991, personal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis Mendonça Pessoa e de Clemencia Rocha 
Santos; A pretendente: FABíOLA DOS REIS FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/04/1993, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Almir Moreira Ferreira e de Marilza 
dos Reis Ferreira.

O pretendente: OLDACk ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/11/1971, gesseiro, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Jaime Pedro dos Santos e de Estêva Alves dos Santos; A 
pretendente: CAMILA RODRIGUES COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1986, 
agente comunitário saúde, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marlene Rodrigues Costa da Silva.

O pretendente: ALExANDRE DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/12/1973, 
analista de sistemas, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Inácio Faustino de Souza e de Maria das Dores de Souza; A 
pretendente: CAMILA JESUS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 30/01/1983, 
diretora comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Xavier de Almeida Irmão e de Irenilda Maria de Jesus Almeida.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Osasco, SP, no dia (21/07/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivanir Mandes da Silva. A pretendente: THAíS SOUZA FELIx, 
estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no 
dia (24/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Felix Neto e de Niete de Souza Santos.

O pretendente: ALISSON ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
vidraceiro, nascido em Jequié, BA, no dia (28/09/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexsandro Santos Ribeiro e de Jocelia 
Dias Andrade. A pretendente: INGRID RODRIGUES IkER GALDINO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/11/2000), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emerson Galdino Antonio e de 
Jaqueline Rodrigues Iker.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: IGOR RAFAEL CLARO LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 10/02/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Sousa Lima e de Monica 
Claro. A pretendente: TATIANE MARIANO BORGES, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
24/08/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Odair Borges 
e de Roseli Mariano Borges.

O pretendente: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/06/1979, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Mandu da Silva Junior e de Maria Tereza Pereira da Silva; A 
pretendente: MARIA LEONEIDE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/05/1980, 
auxiliar de limpeza, natural de Olinda - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Luiz Santana da Silva e de Josefa Pedro da Silva.

O pretendente: RAFAEL ARAUJO FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1987, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria Lucia Araujo Ferreira; A pretendente: ALINE SOARES 
MIRANDA, brasileira, solteira, nascida aos 22/09/1991, vendedora, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Nilson Gomes 
Miranda e de Seny Gomes Soares.

O pretendente: ANDERSON DE SOUSA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/05/1995, auxiliar de radiologia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Jose dos Santos e de Damaris de Sousa 
Santos; A pretendente: NAIANA GOULART DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
10/12/1990, estoquista, natural de Inhapim - MG, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Marques Goulart da Silva e de Edivani Maria dos Santos Silva.

O pretendente: EwERTON DE ANDRADE SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1981, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Manoel de Andrade Soares e de Eliene Cardoso Soares; A pre-
tendente: TâNIA DE OLIVEIRA FALCãO, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1977, 
manicure, natural de Pirapora - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Noel Ramos Falcão e de Maria do Carmo Pereira de Oliveira.

O pretendente: HARRISON PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/02/1994, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Luiz Passos da Silva e de Antonia da Silva Pereira; A pretendente: kARINA 
MACEDO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/10/1997, cabeleireira, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rubens 
Macedo da Silva e de Gilvania de Oliveira Macedo Silva.

O pretendente: ISAIAS CARVALHO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/11/1991, 
ajudante de obra, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel de Jesus Santos e de Ilza Carvalho Santos; A 
pretendente: DAY ANE MOREIRA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/1990, 
do lar, natural de Encruzilhada - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Manoel Moreira Carvalho e de Pedrina Correia Almeida.

O pretendente: MARIO RUI FIGUEIREDO AGNELO, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em Portugal, no dia (12/03/1953), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Isaura Nunes Figueiredo. A pretendente: SANDRA EVAN-
GELISTA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (11/08/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Duilio 
Evangelista da Silva e de Aparecida Rodrigues Epitacio.

O pretendente: ANOÊMO DIAS DO VALE, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em São João do Paraíso, MG, no dia (11/04/1963), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcionilio Dias do Vale e de Delcina da Rocha Viana. A preten-
dente: JOSELINA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão aposentada, 
nascida em São João do Paraíso, MG, no dia (02/02/1959), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesuino Jose dos Santos e de Diolina Maria dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE ARRUDA SOARES, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar administrativo, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (18/05/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Batista Soares e de Isabel 
Cristina de Arruda Soares. A pretendente: THAIS APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão bancária, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/02/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abdias Jose de Almeida e 
de Quiteria Paulo dos Santos.

Empresas que oferecem serviços de forma digita 
se destacam das demais.
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Não poder atuar di-
retamente com o 
público trouxe sérias 

limitações à maioria dos em-
preendimentos brasileiros.

Neste cenário, empresas 
que oferecem serviços de for-
ma digital, sem atendimento 
direto, se destacaram das 
demais. Sejam essas empre-
sas startups ou não, o uso da 
tecnologia fez com que con-
tinuassem faturando mesmo 
com as portas fechadas ao 
público, o que permite não só 
a saúde financeira da empresa 
como também a sua evolução 
e permanência no mercado. 

Outro fator importante 
é que as tecnologias que 
otimizam o funcionamento 
dos serviços, permitem que 
menos pessoas realizem 
mais tarefas, desta forma é 
possível oferecer um produto 
ou serviço em larga escala e 
sem limitação geográfica. Aí é 
que se enquadram as startups, 
que buscam escalabilidade ao 
ofertar para um amplo núme-
ro de consumidores sem ter 
que aumentar os custos fixos. 

Jeff Bezos, dono da Amazon.
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com o mercado a nível global, provocando 
imensas transformações em curtíssimo 
período. No Brasil, a taxa Selic já caiu para 
o menor valor da história e a previsão é 
seguir em queda, mas isto não necessaria-
mente é resultado de um bom momento 
na economia. Em meio a uma onda de 
desemprego, crise financeira e lockdown, 
será que ainda é um bom momento para 
investir em imóveis e especialmente no 
mercado de luxo?

O consultor e especialista no mercado 
imobiliário de alto padrão, Rafael Scode-
lario aponta que, apesar da crise, este 
pode ser o melhor momento para investir 
em imóveis: “os juros de financiamento 
estão mais baixos do que jamais estiveram 
em mais de 40 anos. Com isso, adquirir 
imóveis torna-se uma boa opção, ainda 
mais em áreas nobres. Perder dinheiro 
investindo em imóveis não acontece, 
mesmo com a pandemia da Covid-19. 
Muitos ricos e famosos estão investin-

Pandemia proporciona que PME migre 
para serviços digitais e economize

O lockdown fez com que muitas empresas tivessem que rever o seu posicionamento no mercado
rio tradicional pode ser o 
mesmo das startups que 
oferecem contabilidade 
digital. A diferença está 
basicamente no preço e na 
facilidade de poder olhar os 
dados da empresa quando 
desejar, afinal, um aplicativo 
no celular pode ser acessado 
a qualquer hora. 

Em resumo, o que traz 
competitividade, saúde fi-
nanceira e a permanência 
de um empreendimento 
no mercado, diante da cri-
se do Coronavírus e o seu 
consequente lockdown, são 
três fatores: preço baixo, 
acesso fácil não presencial e 
qualidade. Esses fatores são 
relevantes tanto para quem 
os oferta quanto para quem 
os consome. 

Quem oferta enxerga na 
crise uma bela oportunidade 
de crescimento do negócio, 
ao passo que aqueles que 
consomem podem reduzir 
seus custos fixos e garantir 
sua saúde financeira. 

(*) - É CEO da Razonet, 
startup de contabilidade digital 

(www.razonet.com.br). 

A possibilidade de vender 
em larga escala sem aumen-
tar o tamanho físico da em-
presa, permite que os preços 
sejam mais competitivos, 
razão pela qual as organiza-
ções mais adeptas à tecnolo-
gia, normalmente oferecem 
produtos ou serviços a um 
preço mais baixo do que as 
tradicionais. É importante 
destacar que empresas que 
não vendem em larga escala 
podem se beneficiar ao utili-
zar os produtos/serviços das 
startups. 

Justamente pela oferta 
mais barata, ao mudar de 
fornecedor e optar por uma 
startup, os empreendimen-
tos podem reduzir o seu 
custo e, assim, serem mais 
competitivos no mercado. 
Um exemplo simples é a 
troca de contador. Empre-
sas, sejam elas grandes ou 
pequenas, devem cumprir 
com certas obrigações pe-
rante o governo e para isso 
precisam de um escritório 
de contabilidade. O serviço 
prestado por um escritó-

Famosos adquirem imóveis milionários mesmo durante a quarentena
verdade, houve um aumento na procura 
por imóveis deste tipo nos últimos 3 
meses”. Alguns famosos têm optado por 
investir em imóveis de altíssimo padrão 
mesmo durante a quarentena:.

“Mais rico a cada dia, mesmo com a 
crise, Jeff Bezos, dono da Amazon, pagou 
quase R$ 85 milhões por uma cobertura 
triplex de prédio onde já é dono de qua-
tro andares em Nova York, nos Estados 
Unidos. Mas ele não é o único. O cantor 
Pharrell Williams comprou uma mansão 
de mais de R$ 170 milhões em Miami para 
passar a sua quarentena”. 

O motivo para o investimento pode 
parecer contraditório mas tem toda uma 
lógica: “a lei da oferta e da procura é 
universal. Com a pandemia, as pessoas 
passaram mais tempo em suas casas e 
viram o quanto é importante estar bem e 
felizes em seus imóveis. As pessoas estão 
dando mais valore às suas casas, trabalhar 
em home office com tranquilidade e qua-
lidade de vida (MF/Press Global). 

do em propriedades neste momento 
justamente devido ao arrefecimento do 
mercado e a descida considerável da 
inflação e dos juros”. 

Apesar da crise, Rafael Scodelario apon-
ta que o mercado de luxo não foi afetado: 
“Esse mercado de alto luxo, ao contrário 
dos outros, não teve redução de valor e 
nem sofreu retração com a pandemia. Na 
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Cinco mudanças 
que definirão o futuro 

dos bancos na 
América Latina

Mudar de forma ágil 
e estratégica nunca, 
em momento algum 
da humanidade, foi 
tão urgente para a 
sobrevivência, física 
e empresarial, como 
nestes tempos de 
pandemia

Porém, a região da 
América Latina e do 
Caribe, conhecida 

por passar por uma das 
maiores transformações 
digitais do mundo, continua 
equilibrando altos níveis 
de adoção digital e baixos 
níveis de inclusão finan-
ceira. Uma das formas de 
acelerar o equilíbrio disso 
é implementar o compo-
sable banking, uma nova 
abordagem que prevê o 
desenvolvimento e a pres-
tação de serviços financei-
ros baseados na montagem 
rápida e flexível de sistemas 
independentes. 

Oferecendo desde score 
de crédito até inteligência 
artificial, entre outros ser-
viços. Esse conceito tem 
ajudado instituições tra-
dicionais a oferecer novas 
experiências aos clientes, 
competir com as fintechs e 
responder à urgente neces-
sidade por mudanças, sem 
abrir mão de seus ativos 
construídos ao longo de 
décadas. 

De acordo com a pesquisa 
Banco Digital na América 
Latina, encomendada pela 
Mastercard e conduzida 
pela Americas Market In-
telligence, 55% dos con-
sumidores da região têm 
uma conta bancária e mais 
da metade realizam as tran-
sações bancárias online. 
Embora não seja surpre-
endente, esse resultado 
marca uma tendência real, 
pressionando os bancos a 
avançar para um modelo 
mais ágil, contínuo e digital. 

O estudo indica cinco 
práticas recomendadas 
para que as instituições 
financeiras na AL adotem, 
já a partir deste ano, para 
garantir seu futuro no 
mercado: 
 1) Ir além dos serviços 

financeiros. Os ban-
cos não podem mais 
operar em um silo, 
devem ser ágeis o bas-
tante para operar na 
velocidade que a vida 
dos clientes caminha 
e não o contrário;

 2) Usar a inteligência 
artificial de forma 
adequada. Enquan-
to cada cliente quer 
se sentir especial, 

oferecer atendimen-
to individual em um 
ambiente de baixo 
custo nem sempre 
é uma opção. Espe-
cialmente agora, de-
vido à Covid-19, usar 
ferramentas como 
chatbots e assistentes 
virtuais para ajudar 
os clientes a navegar 
em sua experiência 
bancária devem fazer 
parte do novo normal. 
A inteligência arti-
ficial é a tecnologia 
que orquestrará todas 
essas ferramentas; 

 3) Ter todas as fun-
cionalidades em um 
único canal. Na AL, 
muitos bancos ainda 
usam vários aplica-
tivos para funções 
diferentes: um para a 
conta corrente, outro 
para o cartão de crédi-
to e outro para a conta 
PJ. Hoje, o cliente 
demanda ter todas as 
funcionalidades em 
um único canal, por-
que a tolerância em 
usar diferentes apli-
cativos e plataformas 
ao realizar transações 
está mais baixa do que 
nunca; 

 4) Usar novas formas 
de monetização. 
Pagar tarifas desne-
cessárias está fican-
do fora de moda e, 
por isso, estão sendo 
questionadas. Um dos 
motivos é que as fin-
techs quebraram esse 
modelo tradicional. 
Agora, o fluxo de re-
ceita mais importante 
será a monetização 
dos dados do cliente. 
Embora ainda haja 
muito a ser feito para 
que isso aconteça com 
segurança na AL, essa 
é a tendência em um 
futuro próximo; 

 5) Fomentar a con-
fiança do consumi-
dor. Enquanto ins-
tituições financeiras 
tradicionais passaram 
décadas desenvol-
vendo a confiança do 
consumidor, os novos 
atores devem se con-
centrar em estraté-
gias para acelerar o 
processo de constru-
ção da reputação na 
região. Confiança e 
segurança continua-
rão sendo a base do 
setor bancário.

Não somos mais apenas 
os expectadores, mas peças 
fundamentais na definição 
do futuro dos bancos na 
região.

(*) - É CEO da Tree Solution.

Odilon Costa (*)
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Resta-nos pensar no depois. 
Então, como serão os negócios após a crise?
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Flávia Roberta Fernandes (**)

Realmente é um desa-
fio enorme, porque a 
maioria das empresas 

foi surpreendida. Poucos 
estavam preparados e isso se 
deu porque quase ninguém 
faz uma administração estra-
tégica. A lógica predominan-
te nas empresas brasileiras, 
não importa o tamanho, é 
apagar incêndio quando 
deveria prevê-lo. Mas agora 
resta-nos pensar no depois. 
Então, como serão os negó-
cios após a crise?
	 •	Você precisará cortar 

custos - Cortar custos já 
é um mantra em ambien-
tes competitivos, mas 
a economia vai desace-
lerar ainda mais e pas-
saremos por um longo 
período de recuperação. 
Será necessário cortar 
custos para poder tornar 
os negócios viáveis e es-
táveis novamente. Lem-
bre-se: os sobreviventes 
do meteoro não foram 
os grandes dinossauros, 
foram os pequenos ma-
míferos. Trazendo isso 
para a nossa realidade, 
a recuperação dos pe-
quenos e médios empre-
endimentos tende a ser 
mais orgânica que a dos 
grandes negócios.

	 •	Você precisará de uma 

Setor aéreo perto de um colapso, co-
mércios de portas fechadas,  indústrias 
paralisadas, PIB em declínio... essas e ou-
tras situações já são reflexos do lockdown 
imposto em alguns países e, também, 
em cidades e Estados brasileiros como 
medida de combate ao novo Coronavírus. 
O especialista em Finanças e Mercado 
Financeiro, da Fipecafi, instituição ligada 
à FEA-USP, George Sales, diz que o maior 
problema para aguentar muito tempo 
as medidas rígidas de isolamento é a 
falta de circulação de caixa, que afetará 
diretamente os trabalhadores.

“As empresas conseguem se manter 
na medida em que elas conseguem ter 
fluxo de dinheiro para movimentar seus 
recebimentos e pagamentos, ou seja, elas 
têm que antecipar seus recebimentos e 
postergar seus pagamentos. O limite das 
companhias para suportar este apagão, 
aqui no Brasil,  é de no máximo 27 dias”, 
alerta. No Brasil, mais de 18 cidades já 
adotaram a medida restritiva mais dura. 
O Estado do Maranhão foi o primeiro a 
impor, como forma de evitar o colapso 
no sistema público de saúde, além, de 
alguns municípios do Ceará e Pará. 

Para o especialista, a restrição quan-
do imposta em diferentes momentos e, 
também, de acordo com o número de 
cidades que adotam, as consequências 
econômicas não serão iguais. “Pernam-

A falta de circulação de caixa afetará 
diretamente os trabalhadores.
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Por que os negócios 
deveriam prever incêndios 

ao invés de apagá-los?
Muitos empresários estão preocupados em como manter seus negócios em meio à crise

mistura de problemas 
novos e antigos. Pro-
blemas que precisarão 
ser resolvidos por pes-
soas, não por máquinas. 
Principalmente porque 
estaremos diante de si-
tuações novas e muitas 
vezes complexas. Não 
se esqueça das pessoas.

	 •	E,	precisará	investir	em	
pessoas - Neste “novo 
normal”, investir em 
profissionais prepara-
dos, que façam uso do 
suporte tecnológico e 
virtual para sua atuação e 
que percorrem estes dois 
mundos: o presencial 
e o cibernético, o con-
vencional e tecnológico. 
Profissionais com um 
perfil resiliente e proa-
tivo, com habilidades de 
organização, comunica-
ção, gestão de tempo e 
tarefas, como o assessor 
executivo digital; ou, 
ainda, com conheci-
mento empreendedor e 
inovador, atuando com 
a gestão de processos 
organizacionais, como 
o gestor de processos e 
tecnologias digitais.

(*) - É coordenador dos cursos de 
Gestão em Processos Gerenciais 
e Gestão de Negócios Digitais do 

Uninter;  

(**) - É tutora do curso de Assessoria 
Executiva Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

estratégia digital - Se 
ainda não tem, preocu-
pe-se em aprender. Será 
difícil passar pela crise 
e não adotar práticas 
modernas, como o uso de 
redes sociais e comuni-
cação em rede por meio 
de aplicativos, além de, 
inclusive, parcerias com 
empresas de suporte a 
e-commerce. Investir em 
marketing digital será 
ainda mais necessário, 
pois os negócios digitais 
estão e continuarão em 
alta. 

  Não pense que precisará 
transformar completa-
mente seu negócio. Você 
pode ter um pé no mer-
cado tradicional e outro 
na esfera digital, já que 
os negócios que mais têm 
tido sucesso são os que 
unem o melhor dos dois 

mundos: flexibilidade 
da internet e contato 
físico presencial. Quem 
escolhe é o consumidor. 
Sempre!

	 •	Você precisará valori-
zar pessoas - Sim, tam-
bém é um mantra. Mas 
geralmente esquecido. 
Durante a crise, experi-
mentamos uma mistura 
de distanciamento físico 
e proximidade virtual. 
Nunca foi tão necessá-
rio contar com equipes 
coesas, comunicando-se 
em tempo real e compar-
tilhando conhecimento 
para resolver problemas. 
Descobrimos o significa-
do da expressão ‘vestir a 
camisa’.

  Não voltaremos ao nor-
mal, mas para um novo 
“normal”. E nesse novo 
normal teremos uma 

Limite para empresas suportarem 
um lockdown não passa de 27 dias

Sérvulo Mendonça (*)

Se depender do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais de Receita Fe-
deral (Sindifisco), não. 

O Sindicato critica veementemente 
o fim do voto de qualidade que, segun-
do a instituição, é um desdenho com a 
Receita e um grande perigo, mas, por 
enquanto, está valendo a alteração do 
artigo 19-E da Lei 10.522/2002, que 
traz em sua redação: “Em caso de 
empate no julgamento do processo 
administrativo de determinação e 
exigência do crédito tributário, não 
se aplica o voto de qualidade”.

O interessante é que, em fevereiro 
de 2019, ou seja, há um ano, o mes-
mo Sindifisco  propôs ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, o fim do 
CARF, pois para o sindicato, havia 

um excesso de instâncias e recursos 
a que os devedores podem recorrer 
(a notificação da Receita, depois nas 
Delegacias de Julgamento e no CARF). 
Na ocasião, Conselheiros do CARF se 
manifestaram contrários, alegando 
que se a própria iniciativa do Governo 
era desjudicializar o máximo possível, 
acabar com o CARF significaria au-
mentar exponencialmente os recursos 
pelas vias judiciais. Será?

Sobre o artigo 19E, anteriormente 
citado, cabe evidenciar que o Carf, até 
antes da MP do Contribuinte Legal, 
aprovada pelo Congresso, contava 
com o famoso voto de desempate. 
Formado por seis membros, sendo 
três da Receita e três do Conselho de 
Contribuintes, o voto de qualidade 
sempre teve sua legitimidade colocada 
em dúvida. Embora algumas decisões 

empatadas tenham ganhado o voto 
de desempate da receita, o voto de 
qualidade na esmagadora maioria dos 
casos, serviu para enviesar as decisões 
a favor da instituição governamental.

A missão do CARF é “assegurar à 
sociedade imparcialidade e celeri-
dade na solução dos litígios tributá-
rios”. Além disso, devemos levar em 
consideração que a condução dos 
processos administrativos tributários 
deve observância aos princípios da 
Administração Pública, previstos no 
artigo 37 da Constituição, dentre os 
quais, o princípio da eficiência atribui 
à atividade administrativa os atributos 
de presteza, perfeição e rendimento 
funcional. Todavia, não é o que vem 
ocorrendo, visto que a média de jul-
gamento leva até 10 (dez) anos, ou 
seja, se estamos em 2020, o CARF 

está decidindo sobre alguns temas de 
2010, 2011, 2012. Não há como consi-
derarmos aqui, por lógica matemática, 
a chamada eficiência.

Em maio de 2016, a CGU e o TCU 
realizaram uma auditoria conjunta, 
que na ocasião foi denominada de 
“auditoria de avaliação de integridade 
do CARF”. Já naquele ano, a CGU 
apontava para o risco de conflito de 
interesse inerente ao sistema paritário 
de conselheiros do Carf e o TCU. Era 
avaliado o desempenho dos processos 
internos do Conselho, apontando para 
a falta de critério adequado para o sor-
teio dos processos a serem julgados, 
bem como para a alta morosidade nos 
julgamentos.

Em 2017, o Conselho Federal da 
OAB pediu ao STF que declare in-
constitucional o voto de qualidade 

pois, segundo a OAB, o direito ao 
voto de qualidade dos presidentes 
de turma do CARF dava ao Fisco dois 
votos nos julgamentos, o que de fato, 
acontecia até então. Para tributaristas, 
o fim do voto de qualidade soa como 
a vitória da guerra travada em várias 
batalhas, pois, por exemplo, entre os 
casos analisados pelo Conselho entre 
2017 e 2019, 7% foram decididos por 
meio do voto de qualidade, onde 71% 
destes foram a favor da Receita, e 29% 
a favor do contribuinte.

A questão agora está sujeita à modu-
lação de efeitos, ou seja, determinação 
que produzam efeitos exclusivamente 
futuros, sem retroatividade.

(*) - É Empresário, Contador, Diretor do 
Sescon/RJ e Coordenador da Comissão de 

Direito Contábil da OAB/RJ.

Será o fim do voto de qualidade do CARF?

fazer circular o dinheiro. E, isso, está afe-
tando a todos os segmentos e mercado ao 
mesmo tempo. A atual situação  é muito 
pior que a última”, declara.

Segundo o especialista, os países que 
aderiram ao lockdown já vão colaborar 
com o número previsto de redução do 
PIB mundial entre 1% ou 2%. Já no 
Brasil, os Estados e municípios que 
já entraram com a medida radical de 
isolamento social, ou ainda irão adotar, 
devem contribuir com a estimativa do 
Governo Federal da queda de até 5% do 
PIB nacional. Sales explica que quando a 
pandemia passar e a economia começar 
a se movimentar novamente, as pessoas 
estarão traumatizadas e as aglomerações 
não serão bem-vistas. 

“A maior solução para as empresas, 
para manter o trabalho e a recuperação 
econômica, está nas mãos da medicina. 
Ou seja, por meio de um medicamen-
to ou vacina. Voltar ao normal é uma 
palavra muito forte. Mas, o giro das 
atividades econômicas será melhor se 
houver protocolos de segurança, de 
distanciamento social nos ambientes de 
trabalho e comerciais, reajuste tributário, 
medidas estatais para recuperação das 
companhias e, também, a continuação 
do auxílio emergencial”, diz.

Fonte e mais informações: (https://
fipecafi.org/).

buco, por exemplo, certamente irá ter 
um prejuízo muito além do que 50% de 
queda na arrecadação. Já no estado de 
São Paulo a expectativa é que os danos 
alcancem a marca de 30%”. Ao comparar 
duas crises históricas que o mundo e o 
Brasil enfrentaram e enfrentam, o espe-
cialista explica que as razões e as formas 
de sobressair são diferentes. 

“A situação de 2008 foi oriunda de 
um risco de crédito no setor imobiliário. 
Algo que afetou os bancos, investidores, 
construtores, imobiliárias e seguradoras. 
Já a situação da pandemia tem uma razão 
mais drástica, como a falta de liquidez, já 
que as pessoas em casa não conseguem 
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Learning, visão 
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e chatbots são 
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são aplicadas em 
soluções para o 
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Thiago Miranda (*)    

Ser diferenciado oferecendo bens e serviços por melhores 
custos, preços, experiências de venda e pós-vendas mais 
satisfatórias é essencial para as organizações que pretendem 

se manter competitivas e sobreviver na indústria varejista. Nesse 
sentido, a inteligência artificial (IA) é uma tecnologia capaz de 
influenciar todo esse processo e proporcionar melhores resul-
tados para os negócios. 

O objetivo deste artigo é aprofundar os conhecimentos sobre 
o conceito de inteligência artificial principalmente aplicada ao 
setor de varejo e mostrar como as empresas podem se beneficiar 
com a sua utilização. Confira: 

O que é inteligência artificial? Antes de compreender como 
pode ser utilizada no varejo e os diferentes benefícios que oferece 
para esse segmento, é importante atualizar os conhecimentos 
sobre o que é. 

A IA é um campo de estudo que evoluiu a partir da ciência da 
computação e o seu conceito remonta a praticamente o mesmo 
período do surgimento dos primeiros computadores. A grosso 
modo, se pode afirmar que a inteligência artificial é a capacidade 
que máquinas e computadores têm de imitar o processo de racio-
cínio humano e a tomada de certas decisões de maneira autônoma. 

Essa capacidade foi desenvolvida graças ao aumento do poder 
de processamento dos chamados softwares inteligentes. Desde 
então, o crescimento da IA tem sido exponencial, levando ao 
surgimento de várias tecnologias nela baseadas, aplicadas às mais 
diferentes situações. Esses dispositivos computacionais dotados 
de habilidades para replicar atividades cognitivas humanas são 
usados hoje para finalidades distintas, como: o processamento 
de grandes quantidades de dados que potencializam melhores 
decisões, a racionalização de processos e novas formas de rela-
cionamento entre clientes e empresas. 

Machine Learning, visão computacional e chatbots são alguns 
exemplos de inovações baseadas em IA e que também são aplica-
das em soluções para o varejo. Quais os benefícios da utilização 
da inteligência artificial no varejo? 

1Otimização do controle de produtos expostos e 
estoque  - A tecnologia conhecida como visão computacional 
é uma ferramenta inovadora baseada em IA que confere aos 
computadores a capacidade de imitação da visão humana. Essas 
soluções já são utilizadas no varejo como um recurso eficaz para 
o controle da quantidade de mercadorias em estoque e para o 
monitoramento dos produtos expostos em gôndolas e prateleiras, 
por exemplo.

O aumento ou a redução da demanda de determinado produto 
também é facilmente identificado, fazendo com que a empresa 
tenha o conhecimento necessário para gerir a compra de novos 
insumos para a produção ou mudar a sua estratégia comercial 
de acordo com o seu ambiente. 

4Maior agilidade e eficiência - Por meio da IA é possí-
vel que os gestores responsáveis pela empresa tenham acesso 
a informações sobre o desempenho dos seus diferentes depar-
tamentos e adotem medidas que visam ao seu aprimoramento. 
Ferramentas como softwares de integração ERP também podem 
ser utilizadas em conjunto com a IA nesse sentido. 

Processos lentos, excesso de burocracia e tarefas desnecessá-
rias podem ser eliminadas por meio do uso de tecnologia de IA 
aplicadas à avaliação de documentos de compra, atendimento ao 
cliente e controle de mercadorias, por exemplo. Os resultados 
são: mais agilidade e mais eficiência da produção. 

5Automação de tarefas - A inteligência artificial permite 
a automação de tarefas antes consideradas pouco eficientes, 
contribuindo para a redução de 
ações repetitivas e a fadiga no 
trabalho. Assim, os recursos hu-
manos são melhor aproveitados 
em tarefas mais relevantes para 
o core business da empresa. 

O atendimento feito por meio 
de chatbots também é exem-
plo dessa realidade. Com ele, 
os atendentes e a equipe de 
vendas podem focar em atingir 
metas de recuperação e suporte 
de clientes em vez de apenas 
tirarem dúvidas corriqueiras 
que podem ser facilmente res-
pondidas por meio dos robôs 
de relacionamento. 

6Ganhos em Inovação 
e Diferenciação - A utilização de algoritmos inteligentes de 
maneira conjunta com o Big Data permite um maior acesso a 
informações relevantes, que podem levar a insights sobre novos 
produtos, novas formas de prestação de serviços e a identificação 
de novas oportunidades de mercado. 

Dessa forma, a IA consegue potencializar a inovação tanto em 
processos quanto na oferta de novos bens e serviços, conferindo 
à empresa a capacidade de se diferenciar e construir vantagem 
competitiva. 

7Redução de custos desnecessários - Como vimos, 
as aplicações da IA permitem a redução de erros, eliminação de 
processos burocráticos e o fim de outras ineficiências por meio 
da automação e do melhor aproveitamento da análise de dados. 
Como resultado, as empresas varejistas que adotam a tecnologia 
IA conseguem acabar com desperdícios e outros custos operacio-
nais onerosos. Assim, os resultados financeiros de lucratividade e 
margem de contribuição são os mais beneficiados nesse sentido. 

Como se pode observar, existem inúmeras soluções baseadas 
em IA já disponíveis no mercado. Por isso, é importante contar 
com o apoio de empresas especializadas no ramo para ter a cer-
teza de que essas soluções serão aplicadas conforme o perfil e 
as características específicas do seu nicho de atuação. 

Uma plataforma de inteligência artificial e machine learning 
para automatizar processos, encantar clientes, entregar os me-
lhores insights para sua equipe e maiores resultados do negócio. 
A Vito.ai oferece desde serviços que podem ser consumidos se-
paradamente ou em conjunto, como Personalização da Jornada, 
Automatização de CRM e Precificação Dinâmica até Consultorias

(*) - É fundador da Vito.ai, plataforma de inteligência artificial e machine learning 
para automatizar processos, encantar clientes, entregar os melhores insights 

para sua equipe e maiores resultados do negócio (https://blog.vito.ai/).

Uma das características mais marcantes do setor de varejo é a quantidade de players que competem por espaço na preferência dos 
consumidores. O uso de recursos e ferramentas baseadas em inteligência artificial no varejo tem se tornando um importante aliado 

nesse processo de busca por meios de produção mais eficientes e soluções e experiências mais vantajosas aos clientes.

VejA 7 benefícIOS DA InteLIGêncIA 
ARtIfIcIAL pARA O VARejO
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Câmeras dotadas com esse recurso conseguem identificar 
quando um produto acaba e enviam avisos ao setor de compras 
sobre a necessidade de reposição. 

2Melhor experiência do cliente  - Ferramentas como 
o chatbot podem ser utilizadas para aprimorar o contato do 
cliente com a loja. Esse recurso dá a ele autonomia na busca por 
resolução das suas demandas com a apresentação de respostas 
pré-programadas.

Os chatbots simulam um atendimento pessoal e dão mais 
agilidade sobre dúvidas gerais e quebra de objeções. Assim, é 
possível tornar o trabalho realizado por atendentes humanos mais 
eficiente, pois podem se dedicar à resolução de problemas mais 
complexos e relevantes para os resultados da empresa. 

O atendimento omnichannel também é um recurso que pode 
ser usado em conjunto ao chatbots. Ele torna o relacionamento 
do cliente com a organização mais agradável ao sincronizar vários 
canais de comunicação e suporte, aprimorando a experiência, 
potencializando o marketing orgânico e a fidelização. 

3Identificação de padrões e tendências comerciais 
- Outro grande benefício da IA para o varejo é o seu poder de 
previsão baseado em pesquisa e análise de dados. Por meio de 
softwares inteligentes é possível determinar a evolução e padrões 
de consumo por cliente, além de identificar certos tipos de perfis 
que podem ser abordados de maneira mais certeira pela equipe 
de vendas. 

SOLuçõeS e expeRIêncIAS MAIS VAntAjOSAS



O que fazer com 
os tributos devidos

Em meio à crise, 
as empresas têm 
implementado planos 
de contingência de 
modo a preservar o 
seu caixa da melhor 
forma possível, por 
meio da redução 
e otimização de 
despesas, mormente 
as de natureza 
tributária

Nessa senda, em que 
pese o Governo ter 
editado medidas 

postergando o pagamento 
de alguns tributos, outros 
ainda são devidos (IRPJ, 
ICMS, ISS), razão pela qual 
algumas empresas, com 
problemas de caixa, têm 
buscado socorro do Poder 
Judiciário para conseguir 
suspende-los. Todavia, 
a jurisprudência1 tem se 
demonstrado desfavorável 
às empresas, inclusive 
o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo2 sus-
pendeu todas as decisões 
liminares favoráveis aos 
contribuintes, tornando a 
medida inócua.

Surge, nesse contexto, a 
seguinte dúvida: quais se-
rão as consequências se as 
empresas não conseguirem 
pagar os tributos devidos? 
Pois, de fato, algumas não 
conseguirão quitar com 
débitos tributários exigíveis 
durante a crise e nos meses 
subsequentes, sobretudo a 
fim de priorizar a preser-
vação de caixa, em ordem 
de manter os empregos e 
fornecedores essenciais, ou 
seja, manter a sua capaci-
dade produtiva.

Em situação normal, a 
empresa eventualmente 
seria autuada pelo não pa-
gamento dos tributos, sen-
do os valores atualizados e 
acrescidos dos respectivos 
encargos legais (multas). 
E, posteriormente, caso a 
empresa não quitasse os 
débitos, os valores seriam 
inscritos em dívida ativa, o 
que inviabilizaria a emissão 
de certidão de regularidade 
fiscal. Além disso, o nome 
da empresa também seria 
inscrito no órgão de pro-
teção de crédito; por fim, 
seria ajuizada a respectiva 
execução fiscal, com todos 
os seus percalços, como os 
atos constritivos.

Entretanto, os adminis-
tradores não devem se 
prender às consequências 
de tempos normais, e sim 
às soluções competentes, 
para minimizar os efeitos 
negativos das dívidas tri-
butárias, especialmente 
nesse momento ímpar em 
que estamos vivendo.

Ao não pagar os tributos e 
esperar eventual autuação, 
a empresa sujeitar-se-á a 
todos os seus ônus, como 
mencionado anteriormen-
te. No entanto, como pri-
meira solução, ao invés de 
esperar uma eventual autu-
ação, a empresa pode, antes 
de qualquer procedimento 
de fiscalização, confessar os 
tributos devidos e pagá-los 
integralmente, acrescido 
dos juros de mora – baseado 
na taxa SELIC –, excluindo-
se as respectivas infrações 
(multas).

Tal instituto, denominado 

“denúncia espontânea”, é 
previsto no artigo 138 do 
Código Tributário Nacional 
e tem por escopo excluir 
a responsabilidade do su-
jeito passivo (contribuin-
te), ante a autodenúncia 
(confissão) dos débitos 
tributários devidos, em 
relação às infrações. Ou 
seja, a empresa que não 
conseguir quitar os débi-
tos tributários durante a 
crise pode confessá-los pos-
teriormente; entretanto, 
certas ponderações devem 
ser observadas antes de se 
utilizar do aludido instituto.

O sujeito passivo não 
deve declarar os débitos 
tributários – ressalta-se 
que diversas obrigações 
acessórias já estão sus-
pensas, o que corrobora 
com a situação –, pois o 
pagamento a destempo de 
débito tributário declarado 
não caracteriza denúncia 
espontânea (súmula 360 do 
STJ). Outra ponderação é 
que o sujeito passivo deve 
confessar – declarar os dé-
bitos e pagá-los – antes de 
qualquer procedimento de 
fiscalização. E, por fim, de-
ve-se ter cautela em relação 
a quais tributos não pagar 
– o instituto não se aplica 
a todos –, sob pena até de 
responder uma eventual 
ação penal, como nos casos 
do IRRF e, recentemente, 
do ICMS.

Além disso, é necessário 
que a empresa pague inte-
gralmente o débito à vista, 
o que muitas vezes, ainda 
que se recupere financeira-
mente, é uma medida invi-
ável. Assim, como segunda 
solução, a empresa pode 
optar em aderir a parcela-
mentos – sendo necessário 
analisar caso a caso –, seja 
ordinário ou extraordinário 
– que pode surgir com a 
crise. Embora, nesse caso, 
ainda subsista a multa 
(moratória e punitiva), os 
valores serão suspensos, 
isto é, não ensejarão todos 
os ônus (impossibilidade de 
emissão de certidão de re-
gularidade fiscal, inscrição 
em órgão de proteção de 
crédito e atos constritivos 
para cobrar a dívida) que 
devem ser evitados pela 
empresa para o seu regular 
funcionamento. 

Logo, a empresa deve 
analisar o cenário em que se 
encontra e adotar a melhor 
solução para o seu caso 
concreto, devendo sempre 
tomar os devidos cuidados, 
pois os institutos tanto 
da denúncia espontânea 
quanto do parcelamento 
requerem mais cuidados 
do que aparentam.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e 
Direito contábil IFRS 

(edison.fernandes@fflaw.com.br)

(**) É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de contencioso 

tributário e procedimento 
administrativo tributário 

(felipe.panelli@fflaw.com.br)

1 Em decisão recente, o Ministro 
Dias Toffoli ressaltou que: “[...] 
não cabe ao Poder Judiciário 
decidir quem deve ou não 
pagar impostos, ou mesmo 
quais políticas públicas devem 
ser adotadas, substituindo-
se aos gestores responsáveis 
pela condução dos destinos do 
Estado, neste momento.”

2 Processo n. 2066138-
17.2020.8.26.0000

Edison Carlos Fernandes (*) / Felipe Galli Panelli (**)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Um estudo inédito da To-
luna, fornecedora líder de 
insights do consumidor sob 
demanda, identificou as prin-
cipais mudanças nos hábitos 
e comportamentos dos brasi-
leiros após a chegada do novo 
Coronavírus ao país e, a partir 
disso, quais serão as tendên-
cias na vida dessas pessoas 
quando o pico da pandemia 
tiver sido superado no país. 
Durante a quarentena novos 
hábitos foram adotados por 
boa parte da população, e 
alguns deles serão mantidos, 
de acordo com a pesquisa rea-
lizada entre 8 e 10 de maio com 
1.052 pessoas de todas as regiões do país. 

Os entrevistados afirmaram que preten-
dem manter hábitos como higienizar todas 
as coisas que entram em casa (59,5%), 
cozinhar (49,6%), fazer cursos online 
(43%) e ir ao mercado ou farmácia somen-
te quando for extremamente necessário 
(40,6%). Quando questionadas sobre ten-
dências pós-pandemia, 63,6% das pessoas 
acreditam que o trabalho remoto  irá se 
manter, a educação a distância (58%), 
busca por novos conhecimentos continua 
(57%), novos modelos de negócios para 
restaurantes (54,3%) e revisão de crenças 
e valores (49,6%).

“Desde fevereiro, antes do Brasil confir-
mar seus primeiros casos de Covid-19, a 
Toluna têm dedicado atenção e esforços 
para ouvir e entender todas os sentimen-
tos, necessidades e opiniões da população 
brasileira durante essa crise gravíssima. 
Pensando nisso, criamos algumas pesqui-
sas para identificar os principais pontos 
de atenção. Nesse novo estudo inédito, 
nosso principal propósito foi identificar 

ACADEMIAS CIEXPRESS LTDA
CNPJ 06.953.263/0001-00 - NIRE 35.219.393.621

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data e Local: 05/03/2019, às 16 horas, na sede da sociedade, compareceram a totalidade do capital social. Mesa:
Presidente: Gary Dácio Schulze, RG 4.384.374-8 SSP SP e CPF/MF 373.907.168-00. Secretário: Richard Lyon
Thorp Bilton. Ordem do Dia: Redução parcial do capital social, de R$ 10.329.200,00 para R$ 8.952.200,00 reduzin-
do no valor de R$ 1.377.000,00 em partes proporcionais de todos os sócios participantes, com finalidade de transfe-
rência dos recursos, nas condições de pessoas físicas, em ato continuo, efetuarem a mesma capitalização na empresa
Curitiba Empreendimentos Esportivos Ltda, inscrita no CNPJ 07.653.905/0001-00 e registrada na Junta Comercial do
Estado do Paraná 41205558082, com endereço na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - loja 401 - CEP 81200-100
em Curitiba-PR, na seguinte composição: sócio: Gary Dácio Schulze, %: 30,00%, quotas: 3.098.760, capital:
R$3.098.760,00, redução: R$413.100,00, novo capital: R$2.685.660,00; sócio: Richard Lyon Thorp Bilton, %:
10,00%, quotas: 1.032.920, capital: R$1.032.920,00, redução: R$137.700,00, novo capital: R$895.220,00;
sócio: Rafael José Hasson, %: 17,00%, quotas: 1.755.964, capital: R$1.755.964,00, redução: R$234.090,00,
novo capital: R$1.521.874,00; sócio: Luiz Fernando Almeida Barros, %: 6,00%, quotas: 619.752, capital:
R$619.752,00, redução: R$82.620,00, novo capital: R$537.132,00; sócio: Alberto Alves Marques Filho, %: 6,00%,
quotas: 619.752, capital: R$619.752,00, redução: R$82.620,00, novo capital: R$537.132,00; sócio: Gunnar
Ficker, %: 2,00%, quotas: 206.584, capital: R$206.584,00, redução: R$27.540,00, novo capital: R$179.044,00;
sócio: Rodrigo do Lago Rubin , %: 10,00%, quotas: 1.032.920, capital: R$1.032.920,00, redução: R$137.700,00,
novo capital: R$895.220,00; sócio: Richard Lati, %: 5,00%, quotas: 516.460, capital: R$516.460,00, redução:
R$68.850,00, novo capital: R$447.610,00; sócio: Daniel Adler , %: 4,00%, quotas: 413.168, capital:
R$413.168,00, redução: R$55.080,00, novo capital: R$358.088,00; sócio: Sophia Christensen Nisti, %: 10,00%,
quotas: 1.032.920, capital: R$1.032.920,00, redução: R$137.700,00, novo capital: R$895.220,00; totais, %:
100%, quotas: 10.329.200, capital: R$10.329.200,00, redução: R$1.377.000,00, novo capital: R$8.952.200,00.
Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Pauta da Ordem do dia Aprovada integralmente e por Unaminidade de
votos. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 05 de Março de 2019. Gary Dácio Schulze, Rafael José
Hasson, Richard Lyon Thorp Bilton, Rodrigo do Lago Rubin, Richard Lati, Luiz Fernando de Almeida Barros,
Alberto Alves Marques Filho, Gunnar Ficker, Daniel Adler, Sophia Christensen Nisti Assistida pelos genitores
Marcos Bessa Nisti e Ingrid Christensen de Paiva.

GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S/A
CNPJ/MF 47.144.548/0001-79

Retificação das Demonstrações Financeiras
Nas Demonstrações Financeiras publicado nos jornais, Diário Oficial do Estado de
São Paulo, página 25, e Jornal Empresas & Negócios, página 07, ambos na edição de
01/05/2020, no Quadro Balanços Patrimoniais, linha Passivo Circulante, coluna de
31/12/2019, onde se lê: 16.795.300, leia-se: 16.785.300.
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A importância das atualizações 
tributárias no mundo da TI

Karina Correa (*)

O universo de impostos 
e taxas destacados 
em bases jurídicas 

atualizadas diariamente e 
que envolvem benefícios, 
diferimentos e substituição 
tributária, impactam dire-
tamente os planejamentos 
tributários. A devida adequa-
ção e utilização da legislação 
para cada empresa não é uma 
tarefa fácil, não é mesmo?

Existem diversos tributos 
obrigatórios em nosso país, 
além, é claro, dos cálculos 
e entrega das obrigações 
acessórias; é extremamente 
necessário para qualquer 
empresa exercer um geren-
ciamento de seus gastos com 
tributos, evitando o paga-
mento excessivo e mantendo 
sempre os aspectos legais em 
ordem. Agora, imagine como 
ficam essas questões dentro 
da realidade das empresas, 
principalmente em relação 
aos ERPs (Sistemas Integra-
dos de Gestão Empresarial). 

Empresas de todos os por-
tes e segmentos utilizam-se 
de sistemas integrados, para 
facilitar o dia a dia e ter in-
formações gerenciáveis de 
uma maneira rápida e eficaz, 
e essa facilidade envolve a 
parametrização tributária. 
Para se ter uma ideia, uma 
pesquisa feita pelo IDG 
Research Services pontuou 
que aquelas empresas que 
adotaram um ERP  em suas 
operações podem chegar 

Sabemos que a complexibilidade tributária no Brasil dificulta a vida dos empreendedores
Faz parte da vida dos 

profissionais de parametri-
zação tributária dentro da TI 
acompanhar as alterações, 
planejar antecipadamente, 
assertivamente e com segu-
rança os retornos e impactos 
tributários nas empresas de 
qualquer porte.

Ressalto que o Compliance 
é fundamental para manter 
a saúde fiscal de uma cor-
poração em dia. Ao adotar 
um ERP e automatizar as 
atualizações tributárias, a 
empresa passa a mitigar 
possíveis riscos relacionados 
à tributação, que podem 
ocasionar autuações graves. 
O desconhecimento da legis-
lação é um ponto que pega de 
surpresa as empresas que re-
cebem multas e penalidades 
por descuidos que podem 
ser resolvidos facilmente por 
meio da tecnologia.

Um motor de cálculo 
consegue entregar regras 
fiscais atualizadas diaria-
mente, logo após os gover-
nos alterarem a legislação, 
otimizando a rotina corpo-
rativa e permitindo que as 
empresas possam prever 
e ajustar dados. Afinal, 
ninguém quer ser autuado 
por conta de um pequeno 
deslize e muito menos pa-
gar tributação maior por 
falta de conhecimento.

(*) - É Gerente de Projetos Integrador 
SAP na Systax, empresa 

de inteligência fiscal e única a 
organizar um acervo com mais de 20 

milhões de regras tributárias 
(www.systax.com.br).

a um crescimento de 35% 
ao ano, diferentemente de 
outras corporações que não 
utilizam esse tipo de sistema. 

A produtividade também 
foi avaliada como superior, 
tendo uma vantagem de 
10% a mais. Nesse sentido, 
pensando nas atualizações 
tributárias dentro do mundo 
de Tecnologia da Informa-
ção, ter todos os cenários 
de compras, consumos e 
vendas de uma empresa já 
parametrizada, e realizar 
suas atualizações de forma 
constante, também é um 
desafio. Aliás, pensando 
nos profissionais da área de 
TI, que são, na maioria das 
vezes, os responsáveis por 
essas parametrizações, esse 
ponto pode ser um grande 
empecilho. 

Entender sobre as variá-
veis tributárias, compreen-
der a legislação e ainda ter o 
conhecimento técnico-espe-
cífico no ERP são atributos 

cada vez mais requisitados. 
Vivemos em um momento 
de transformação profissio-
nal neste aspecto. Existem 
ERPs globais que atendem 
às principais dores de uma 
empresa, sendo divididos 
em módulos específicos. E 
para aprimorar tais módu-
los, existe a possibilidade 
da integração de um motor 
de cálculo de regras fiscais 
que automatiza todas as 
alterações tributárias que 
acontecem diariamente, de 
forma automática. 

Hoje, essa integração entre 
regras fiscais e ERP é capaz 
até mesmo de gerar uma 
predição nas corporações 
que lidam diretamente com 
tributos. Muitas vezes são 
necessárias ações de cus-
tomizações no sistema para 
atender particularidades tri-
butárias ou entregas de obri-
gações acessórias, podendo 
ser Federal, Estaduais ou 
Municipais.

O que será tendência na vida dos 
brasileiros após a quarentena?
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em gel (94,4%), máscara de 
tecido reutilizável (90%), sa-
bonete (70%) e desinfetante 
para ambientes (67,4%). 
Em um cenário em que tudo 
voltasse a funcionar normal-
mente mas ainda sem vacina 
e sem cura para a Covid-19, 
a maioria das pessoas afirma 
que não frequentaria shows 
(62,3%), cinema e teatros 
(62%), academias (57,5%), 
eventos esportivos (56%) e 
clubes (55,2%). 

No estudo, a maioria das 
pessoas (87%) se considera 
muito ou extremamente preo-

cupada com o surto do novo Coronavírus. 
Quando questionadas, 62% das pessoas se 
mostrou igualmente preocupada com os 
impactos da pandemia na saúde pública 
e na economia. 

Mais de 97% das pessoas afirmam 
praticar algum tipo de isolamento social, 
divididas entre isolamento total (55%) 
e parcial (42%). O isolamento parcial 
é justificado por pessoas que precisam 
sair para trabalhar (44%) e outras que 
precisam resolver coisas pontuais (54%), 
como ir ao supermercado.

Essa pesquisa foi realizada com 1.052 
pessoas das classes A, B e C, segundo 
critério de classificação de classes utili-
zado pela Abep – Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa, onde pessoas 
da classe C2 tem renda média domici-
liar de R$ 4.500 por mês. Estudo feito 
com pessoas acima de 18 anos, todas as 
regiões brasileiras, com 3% de margem 
de erro e 95% de margem de confiança. 
Fonte e mais informações: (https://www.
tolunacorporate.com/).

os hábitos e comportamentos dos brasi-
leiros durante a quarentena e o que será 
tendência daqui pra frente”, explica Luca 
Bon, diretor-geral da Toluna para América 
Latina.

Em relação ao trabalho, 26% dos en-
trevistados afirmaram estar trabalhando 
de casa normalmente, alguns já estavam 
desempregados antes da pandemia 
(12,2%) e há quem esteja trabalhando no 
modelo home office com jornada reduzida 
(12%). Outros são autônomos e estão 
sem receber remuneração (10,6%), pois 
os serviços estão suspensos. O estudo 
mostrou o aumento no consumo de al-
guns alimentos específicos como o arroz 
(82%) e feijão (73%), frutas (82,6%), ovos 
(77,6%) e alimentos congelados (68%). 
Também houve um aumento em alguns 
medicamentos como a vitamina C (74%) 
e antigripais (64%).

95% das pessoas pesquisadas afirmaram 
ter comprado algum item específico para 
se proteger contra contaminação. Entre 
elas, os produtos mais citados foram de-
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