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O que a formação do 
grafite e do diamante 
pode nos ensinar?

Por Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Qual é o tamanho da dificuldade de se tomar decisões em um 
cenário tão adverso? É impossível dimensionar uma resposta 
concreta, não só pela particularidade de cada situação, mas pelo 
simples fato de não existir uma equação matemática capaz de ga-
rantir resultados 100% satisfatórios. Infelizmente, a disseminação 
da COVID-19 tornou-se um assunto de urgência global, exigindo 
a aplicação de medidas e ações pontuais para que o contágio seja 
controlado.   

Decisões assertivas em tempos instáveis

A crise chegou com a pandemia do novo Coronavírus e a dificuldade 
em lidar com as finanças e incertezas alcançou a população. A educação 
financeira nunca se mostrou tão importante, e com ela, a capacidade 
de realizar um planejamento financeiro também. No entanto, mais 
do que pensar no que não foi feito ou planejado antes da crise e suas 
consequências, como reduções de salário e necessidade de reajustes 
nas contas, é preciso saber o que fazer agora.   

Planejamento financeiro

Não é segredo que a quarentena fez com que muitos profissionais 
precisassem se readequar quanto à rotina de trabalho, buscando 
novos formatos para desempenhar suas funções e exigindo ainda 
mais dedicação durante o home office. No entanto, essa nova atri-
buição, ainda que não faça parte das obrigações do dia a dia, pode 
afetar a motivação de cada colaborador. "A fórmula mágica para 
motivação não existe, mas a estratégia para conseguir encontrar 
atividades que nos façam felizes dentro do ambiente de trabalho 
passa por uma boa gestão de pessoas". explica Flavia Sobral, dire-
tora da aboutCOM.    

Fatores que afetam a produtividade
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Negócios em Pauta

Retomada da Autoestima
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, 

lançou a plataforma de venda digital “Sou Sócia”, válida para 
todo o país. A ferramenta oferece a possibilidade para qual-
quer pessoa se tornar vendedor do portfólio de produtos da 
empresa. Todo o processo ocorre de forma virtual, ancorado 
pelo e-commerce da rede. Além do apoio com a oferta de renda 
extra para os participantes, também visa trazer novos clientes 
para o canal de vendas da varejista. É uma das iniciativas do 
“Movimento Volta por Cima”, com foco na retomada da auto-
estima e da confiança da mulher. Saiba mais em: (www.marisa.
com.br/sousocia).    Leia a coluna completa na página 3
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DúvIDAs E DEsAFIOs PARA As EMPREsAs

A prorrogação de 
impostos e o anúncio 
de novas linhas de 
crédito, como a que foi 
sancionada recentemente 
para micro e pequenos 
negócios, têm garantido 
a sobrevivência de muitas 
empresas

Com taxas de juros facilitadas, 
longa carência para pagamen-

to e até subsídio do governo, os 
empréstimos oferecem uma opor-
tunidade para que as empresas se 
mantenham vivas, mantendo seus 
funcionários e honrando compro-
missos financeiros. 

Contudo, a grande dificuldade 
está na gestão dessas finanças no 
médio e longo prazo. Uma hora a 
conta chega, os prazos vencem e 
é preciso estar preparado finan-
ceiramente para cumpri-los. As 
ofertas anunciadas são atrativas. 
No entanto, na prática, o dinheiro 
não está chegando a quem precisa. 
E, o que se observa é a dificuldade 
do governo em transmitir seguran-
ça aos bancos e ao mercado neste 
momento de crise, o que colabora 
com a insegurança jurídica e ope-
racional das empresas. 

Afinal, sem confiança nas me-
didas governamentais, as insti-
tuições financeiras tendem a ser 
mais receosas quanto à liberação 
do crédito.

Caso opte pelo empréstimo, o 
empresário deve fazer o seu fluxo 
de caixa para os próximos 12 me-
ses, simulando cenários de geração 
de caixa, além de se perguntar: 
como esse dinheiro será investido? 
Tenho um plano de aplicação para 
esse valor? Há perspectivas para 
o meu negócio que me possibi-
litarão pagar a dívida? Caso seja 
uma exigência manter o número 
de funcionários, isso será viável 

Impostos prorrogados e novas linhas de 
crédito: como organizar as finanças das PMEs?
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ou planejo reduzir 
alguns postos de 
trabalho? 

Só depois de le-
var tudo isso em 
consideração é que 
se deve captar o 
dinheiro no mercado 
financeiro. O mesmo 
deve acontecer em 
relação ao adiamen-
to dos impostos. O 
fato de não pagar 
agora não pode ser 
ignorado, é preciso 
considerá-lo nas pro-
jeções financeiras. A 
dica de ouro e ponto 
de atenção para um 
bom gestor nesse momento é a 
formação de um colchão de liqui-
dez. Portanto, se houver dinheiro 
disponível em caixa não queime: 
aplique e deixe reservado.

Outra medida eficaz e que vem 
sendo adotada por muitas empre-
sas é a renegociação de prazos e 
valores de contratos e serviços, 
além da suspenção de gastos que 
não são essenciais. A adesão da 
suspensão de contrato de traba-
lho ou redução de jornada pode 
ser uma indicação para casos de 
redução brusca de receitas, entre 
outras medidas trabalhistas que fo-
ram anunciadas. Agora, as empesas 
que mais se destacam são aquelas 
que, além dessas medidas, tiveram 

Empresas de serviços de entrega 
viram a demanda por seus serviços 
explodirem nos últimos meses, 
pois os consumidores descobriram 
o delivery e o e-commerce. 

E, se essa é uma opção para a 
sobrevivência do seu negócio, por 
que resistir? Experimentar novas 
formas de gerir o negócio é um dos 
maiores benefícios de uma crise. 
A falta de dinheiro é uma fala 
frequente de todo empreendedor, 
isso em qualquer cenário. Um 
ensinamento que costumo passar 
para os clientes do Capital Social é 
a metodologia Lucro Primeiro. Os 
empresários costumam calcular 
seu lucro a partir da diferença 
entre faturamento e despesas. 
O que sobrar é dividido entre os 
sócios - e, sinceramente, quase 
nunca sobra. 

Mas essa lógica prejudica o 
crescimento do negócio e a própria 
atividade empresarial. Deve-se 
pensar primeiro no lucro que 
se pretende obter para depois 
determinar o quanto se pode 
gastar. A dica é começar pequeno, 
poupando 3% do faturamento e 
abastecendo uma boa poupança. 
Depois de um tempo, haverá 
dinheiro suficiente para pagar 
dívidas, fazer novos investimentos 
e expandir a margem de lucro. É 
como diz a máxima das finanças: 
mais importa quanto você poupa 
do que, efetivamente, quanto você 
ganha. 

Assim, com planejamento e or-
ganização, será possível sair desse 
período turbulento sem maiores 
prejuízos, e se isso não era feito 
antes não tem problema, comece 
agora. E, se precisar de ajuda, 
converse com o seu contador.

(Fonte: Regina Fernandes Écontadora 
e responsável técnica da Capital 

Social, escritório de contabilidade, 
localizado em São Paulo, e que atende 

PME´s do Brasil inteiro por meio de 
uma metodologia de contabilidade 

consultiva, efetiva e digital).

O DEsAFIO DA LGPD PARA Os CONtADOREs 
    Leia na página 6
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Judiciário 4.0 - Decisões tomadas por máquinas 
pensantes?

@Não é novidade nenhuma que a tecnologia e a inteligência 
artificial estão mudando muitas maneiras de pensarmos, agir-

mos e trabalharmos. Os fabricantes estão se modernizando cada 
vez mais e entregando equipamentos cada vez mais inteligentes e 
adaptados ao dia a dia do profissional. Mas, como será que essas 
mudanças vão ocorrer no Poder Judiciário? Os laboratórios de 
inteligência artificial vão mudar o Judiciário? Essas serão algumas 
das muitas questões que envolvem esse tema a serem abordadas 
durante o quarto e último webinar da série SKEMA Global Web 
Class, realizado pela SKEMA Business School. Neste último evento, 
haverá a participação de três especialistas no assunto, sendo um 
deles internacional. O SKEMA Global Web Class, será hoje (21), a 
partir das 11 horas. Para participar basta fazer a inscrição acesse: 
https://www.sympla.com.br/skema-globalweb-class---inteligencia-
-artificial-e-o-poder-judiciario__857459. A inscrição é gratuita.  

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/Reprodução SKEMA Business School

a postura de inovar e 
se adaptar, pensando 
na sobrevivência do 
negócio em longo 
prazo.

R e i n v e n t a r- s e 
constantemente é 
a maior necessida-
de de um empreen-
dedor, ainda mais 
em um contexto de 
mundo tão impre-
visível. Se a única 
certeza é a mudança, 
precisamos abraçar 
esse processo e estar 
prontos para fazer 
diferente. É preciso 
fazer negócios pen-

sando no novo perfil do consumi-
dor, que tende a mudar bastante 
após a pandemia. Acompanhar as 
tendências, analisar a sua contabi-
lidade e antever as oportunidades 
é a maior lição de casa que o em-
presário deve fazer.

Diante dessa situação, tendem a 
se dar melhor os empreendedores 
que entenderem que o mercado 
não parou totalmente, mas que a 
forma de consumir mudou. Essa 
crise não afetou todo mundo da 
mesma forma. Com toda certeza, 
temos cenários mais críticos. No 
entanto, se houver um olhar para 
além do padrão, será possível en-
xergar que existe uma demanda re-
primida ou um novo jeito de fazer. 

Uma medida 
eficaz e que vem 
sendo adotada 
por muitas 
empresas é a 
renegociação de 
prazos e valores 
de contratos e 
serviços, além 
da suspenção de 
gastos que não 
são essenciais.

Recordes no Porto 
O mês de abril registrou a maior 

movimentação mensal de cargas da 
história do Porto de Santos. Foram 
13,4 milhões de toneladas de cargas 
movimentadas, o que supera em 
5% o recorde anterior (12,8 milhões 
em outubro de 2019) e em 26,8% o 
registrado no mesmo mês do ano 
passado (10,6). No acumulado do 
exercício, a movimentação chegou a 
45 milhões de toneladas, avanço de 
9,8% na base anual e de 5,5% sobre 
o recorde registrado anteriormente 
(42,7 em 2018).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-desafio-da-lgpd-para-os-contadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/o-que-a-formacao-do-grafite-e-do-diamante-pode-nos-ensinar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tomar-decisoes-assertivas-em-tempos-instaveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/felicidade-e-outros-7-fatores-que-afetam-a-produtividade-profissional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-financeiro-para-colocar-em-pratica-durante-a-crise/
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A Indústria 4.0 e o movimento 
da inovação no mercado

André Barros (*)

Com a Revolução Industrial e a trans-
formação por completo nos proces-
sos de manufatura, as pessoas pas-

saram a ter um novo estilo de vida. Agora, 
produtos e serviços são mais acessíveis, a 
geração e distribuição de energia é mais ágil 
e os meios de transporte possuem desem-
penho superior. As implicações dessa onda 
de inovação se dão em vertentes variadas, 
e em parceria com a figura humana, que 
ainda se mantém como protagonista dessa 
mudança, proporcionam novas perspecti-
vas para o futuro do planeta.

Sendo assim, este processo foi apenas 
o start fundamental para que inovações 
surgissem e impactassem no cotidiano. A 
recente chegada da internet, por exemplo, 
democratizou o acesso à informação e o 
relacionamento entre as pessoas. Com 
isso, muito se fala sobre a transformação 
digital no mundo moderno e como esse 
movimento revolucionará, novamente, a ro-
tina das pessoas. Crescimento econômico, 
empregos mais qualificados e padrões de 
vida elevados são algumas consequências.

Nesse contexto, a Indústria 4.0, tam-
bém conhecida como Quarta Revolução 
Industrial, surge como um dos aspectos 
de todas essas mudanças. A indústria se 
encontra num cenário de transformação, 
o qual aponta tendências que já vêm sendo 
observadas, como a geração de energia 
limpa e novas tecnologias – automação de 
processos através da robótica, impressão 
tridimensional, entre outras.

Pensando nisso, levantei quatro assuntos 
relacionados à Indústria 4.0 que mostram 
as inovações originadas das transformações 
vividas nos últimos tempos. Confira!

Impressora 3D
As impressoras 3D são itens altamente 

tecnológicos. Devido às transformações nas 
demandas de mercado, os investimentos 
neste tipo de equipamento aumentaram. 
A Indústria 4.0 reúne máquinas inteligen-
tes, análise computacional avançada e o 
trabalho colaborativo. Essa nova revolução 
permite mudanças completas nas formas 
como as fábricas funcionam nos dias de 
hoje.

Por isso, um dos maiores atrativos desta 
nova realidade são as próprias impressoras 
3D. De acordo com a consultoria americana 
Markets and Markets, até 2023 o mercado 
de impressoras 3D deve movimentar cer-
ca de US$ 32,78 bilhões. Nesse sentido, 
o principal interesse nas máquinas vem 
das indústrias, líderes de aquisição dos 
equipamentos.

Isso acontece uma vez que a impressão 
3D apresenta vantagens claras, como a 
padronização em massa dos produtos. Com 
ela, as empresas podem pensar em estraté-
gias que pareciam, até então, impossíveis, 
como a personalização em massa: agora, 
um fabricante de roupas, por exemplo, con-
segue vender um produto com as medidas 
exatas do consumidor. Já existem lojas que 
imprimem peças de vestuário sob medida 
em questão de minutos.

O que falta para as impressoras 3D se 
estabelecerem como produtos consolida-
dos no mercado? Para se obter respostas 
concretas, é necessário considerar alguns 
fatores determinantes. A velocidade dos 

processos, por exemplo, fora um grande 
obstáculo até anos atrás. Hoje, dependendo 
da subjetividade do quadro aplicado, esti-
ma-se a diminuição de horas para minutos 
em relação à conclusão da impressão. A 
qualidade e falta de precisão para designs 
complexos também pesaram contra em um 
passado recente, atualmen-
te, a melhoria dos softwares 
3D recolocou a ferramenta 
como uma alternativa ab-
soluta.

Automação robótica de 
processos

O RPA, Robotic Process 
Automation, ou Automa-
ção Robótica de Processos, 
apresenta vantagens direcio-
nadas à potencialização do 
trabalho humano, eliminando 
a realização de tarefas repe-
titivas. Essa tecnologia pode 
ser aplicada em diversas 
áreas, como contabilidade e agronegócios, 
e os resultados aparecem rapidamente.

Para se ter uma ideia, segundo uma 
pesquisa realizada pelo Gartner, o setor 
financeiro chega a economizar 25 mil ho-
ras de trabalho com o RPA, por conta da 
eliminação de retrabalho ocasionado por 
erro humano. Em contrapartida, com a 
máquina encarregada de lidar com ativida-
des exaustivas e repletas de repetição, as 
equipes poderão centralizar suas atenções 
em tarefas mais complexas, que exigem 
certo nível estratégico de planejamento 
e prática. O resultado é a diminuição em 
massa de falhas críticas e a otimização do 
modelo de gestão operacional.

Energia limpa
A Segunda Revolução Industrial teve 

início na metade do século XIX e foi a 
responsável por mudar por completo os 
processos de recebimento de energia. Des-
de então, muitos aspectos mudaram e com 
o advento da Quarta Revolução Industrial 
não poderia ser diferente. A Indústria 4.0 
impactaria de alguma forma no mercado 
de energia?

Agora, a tendência que podemos obser-
var com esse movimento está relacionada 
a uma mentalidade mais sustentável e 
ambientalista. Para isso, tecnologias como 
a Internet da Coisas (IoT) já vem sendo 
utilizadas, proporcionando uma redução 
do impacto ambiental, aumento na qua-
lidade do ambiente de trabalho, maiores 
capacidades de produção e estratégias 
mais competitivas.

Essa mudança de mentalidade espalhou-
-se pela sociedade como um todo e fica 
sob a responsabilidade das empresas a 
missão de corresponder aos anseios do 
público nesse sentido. A integração de 
diferentes fontes de geração de energia só 
pode ser alcançada com o auxílio pontual 

de tecnologias de gestão 
capazes de assegurar um 
consumo sustentável de 
energia. Trata-se de um 
futuro incontestável.

Blockchain
Interligar aplicações 

em qualquer parte do 
mundo se tornou algo 
comum. Com a tec-
nologia blockchain foi 
possível viabilizar, com 
alta segurança, transa-
ções financeiras, infor-
mações compartilhadas 
entre nacionalidades, 

elaboração de documentos, entre outras 
operações.

Grupos como BRF e Carrefour já utilizam 
esse processo para rastrear seus produtos. 
Dessa vez, o objetivo é direcionar novas 
informações ao consumidor, pontuando 
a procedência dos alimentos em todas as 
etapas – produtiva, comercial e logística. No 
Brasil, as empresas também já começaram a 
investir, como é o caso da AES Tietê, que deve 
destinar cerca de R$ 3,4 milhões para o de-
senvolvimento de um balcão organizado em 
blockchain para comercialização de energia.

Em tempos onde as informações obtidas, 
manipuladas e armazenadas necessitam de 
uma abordagem sólida, soluções como o 
blockchain não só proporcionam mais se-
gurança, como confirmam a confiabilidade 
dos dados trabalhados. Aos que buscam 
agregar valor ao negócio e aprimorar seto-
res de tomada de decisão, trata-se de uma 
opção altamente recomendável.

Deste modo, encerro o artigo pontuando que 
é necessário investir para não ficar atrás da 
inovação. Muito além disso: é preciso entender 
o mercado e os consumidores, se adaptando 
a cada nova demanda. Afinal, as revoluções 
na indústria possuem o objetivo de aumentar 
a eficiência e a competitividade da operação.

Então, seus processos já foram moder-
nizados?

(*) É CEO da eCOMEX - NSI. O executivo possui 
mais de 20 anos de experiência no segmento de 
Comércio Exterior. Possui vasta experiência no 

desenvolvimento e entrega de novos produtos e 
serviços e na transformação e gestão de negócios.
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“É necessário 
investir para não 
ficar atrás da 
inovação. Muito 
além disso: é 
preciso entender 
o mercado e os 
consumidores, se 
adaptando a cada 
nova demanda”

Freepik

No século XVIII, o mundo viveu um processo revolucionário no estilo de vida e, atualmente, a Indústria 4.0 
traz novos impactos no dia a dia das pessoas

OpiniãO
Voltamos a 

guardar dinheiro 
debaixo do colchão? 

Um fenômeno 
interessante está 
ocorrendo, já 
detectado pelas 
autoridades 
monetárias, que está 
sendo chamado de 
"entesouramento" do 
dinheiro

Em tempos de pande-
mia, as pessoas não 
só estão estocando 

gêneros de primeira ne-
cessidade, como alimentos, 
produtos de higiene e lim-
peza, mas também dinheiro 
em espécie. De outro lado, 
muitas empresas também 
estão retendo em seus cai-
xas dinheiro que já poderia 
ter sido depositado nos 
bancos, mas permanecem 
guardados nos cofres das 
empresas, e esse fenômeno 
pode ter vários motivos. 

O pedido de antecipação 
por parte do Banco Central 
para emissão de dinheiro 
novo, cerca de R$ 9 bilhões, 
sinaliza que o dinheiro em 
circulação não está retor-
nando ao sistema bancário 
com a velocidade normal-
mente observada, afetando 
o fluxo monetário do país e 
gerando preocupação das 
autoridades monetárias. 

Primeiramente, há uma 
questão bastante prática, 
é o fato de que na maioria 
das cidades brasileiras as 
pessoas estão sendo orien-
tadas, e em alguns casos 
obrigadas, a permanecer 
em casa, principalmente nos 
grandes centros urbanos, 
onde há a maior circulação 
de dinheiro, por conta da 
pandemia da Covid-19. 

Nesse caso, existe inclu-
sive muita dificuldade para 
aqueles que normalmente 
iriam ao banco depositar 
seu dinheiro, fruto de re-
muneração recebida por 
seu trabalho ou venda de 
produtos e serviços, seja na 
conta corrente ou em contas 
de investimento. 

Os bancos estão com 
restrição de atendimento 
ao público, o que provoca 
longas filas do lado de fora 
das agências, desencora-
jando as pessoas a irem 
até uma agência bancária, 
além do fato do aumento 
do risco de contaminação, 
ou de assalto, ao perma-
necerem nas filas. Muitos 
estão preferindo manter 
o dinheiro consigo e usar 
para pagar seus próximos 
compromissos. 

Outra questão importan-
te é a situação dos juros. A 
taxa básica de juros atual, 
a Selic, está operando em 
3,00% ao ano, mínima his-
tórica em nossa economia. 
Considerando que essa 
taxa serve de parâmetro 
para os negócios financei-

ros do mercado, uma taxa 
de juros nesse patamar é 
muito pouco atrativa para 
os pequenos investidores, 
aqueles que aplicam suas 
reservas na poupança, 
cuja remuneração atual-
mente é de 70% da taxa 
Selic, ou seja, 2,1% ao ano. 

Se fizermos uma conta 
rápida, uma pessoa que 
possui R$ 1.000,00 aplica-
dos na poupança terá um 
ganho mensal de apenas 
R$ 1,73, o que representa 
muito pouco em termos 
monetários, principal-
mente para quem deseja 
multiplicar o valor do seu 
investimento. A situação 
fica ainda mais complicada 
quando consideramos a 
inflação. 

A meta de inflação pro-
jetada pelo governo é de 
4% ao ano; nos últimos 12 
meses está acumulada em 
2,4% ao ano; isso significa 
que os investidores em 
poupança atualmente estão 
"perdendo para a inflação", 
pois o dinheiro não está 
nem mesmo conservando 
o poder de compra, valendo 
menos a cada dia. 

Existe também um temor 
latente de parte da popula-
ção de que a situação possa 
ficar ainda pior do que está. 
O chamado "lockdown", um 
protocolo extremamente 
restritivo à circulação das 
pessoas, que está sendo 
considerado por várias pre-
feituras e governos estadu-
ais, e já aplicado em alguns 
poucos casos, faz com que 
muitas pessoas se preparem 
"para o pior", mesmo não 
sabendo exatamente qual 
seria esse cenário. 

E nesse caso, o instinto 
de sobrevivência de cada 
um predomina, levando as 
pessoas a fazerem reserva 
de tudo aquilo que consi-
deram necessário para sua 
sobrevivência, incluindo 
aí o meio de pagamento 
utilizado para obtê-los. Não 
há, ainda, condições de 
se fazer uma previsão de 
quanto tempo irá durar essa 
situação, e se essa anteci-
pação de emissão de Reais 
irá resolver o problema do 
entesouramento.

Mas uma coisa é certa, es-
tamos, todos nós, vivencian-
do acontecimentos nunca 
antes experimentados, que 
estão afetando as relações 
em todo o planeta e servindo 
de aprendizado para que 
nos tornemos mais fortes e 
preparados para as adversi-
dades, pois certamente essa 
não será a última pandemia 
que iremos enfrentar; esta-
remos melhor preparados 
para os futuros desafios que 
surgirão. 

(*) - É professor de Economia 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Campinas.

Jose Matias Filho (*)

News@TI
Franquia de energia solar apresenta modelo 
Home Based

@  A Blue Sol Energia Solar - empresa atuante no desenvolvimento de 
projetos, instalação de sistemas fotovoltaicos e capacitação de em-

preendedores e mão de obra para o setor – anuncia o lançamento de mais 
um modelo de franquia. De acordo com Rafael Cafolla, gestor de franquias 
da Blue Sol Energia Solar, o novo modelo de negócio, denominado “Espe-
cialista”, foi criado para dinamizar ainda mais o processo de expansão da 
marca, dando à rede a possibilidade de ter mais capilaridade em cidades 
com até 100 mil habitantes. O franqueado fará toda a frente comercial e 
a instalação dos sistemas fotovoltaicos enquanto a franqueadora Blue Sol 
Energia Solar desenvolve os projetos e providencia os materiais necessários 
para viabilizar a instalação dos sistemas (www.bluesol.com.br).

Em live, GQM e Epson discutem futuro da indústria 
e do varejo

@A pandemia mundial do Coronavírus lançou uma série de dúvi-
das sobre o futuro do varejo e da indústria. Com isto, a Global 

Química & Moda (GQM) criou um projeto que pretende discutir, em 
uma série de lives nas redes sociais, o que deve mudar para o setor 
e o que esperar do futuro. A temática envolve ainda a aplicação de 
tecnologias como a impressão digital, especialmente em negócios 
ligados à moda e comunicação visual. Na primeira edição do Digitalks 
by GQM, o convidado é Fábio Neves, presidente da Epson do Brasil. 
Ele conversa com Felipe Sanchez, CEO da GQM no dia 26, às 18h. A 
live ocorre em [lives.gqm.com.br], mediante inscrição gratuita.

Arcserve e Sophos estreitam aliança

@A Arcserve anunciou a expansão de sua aliança com a Sophos para 
introduzir a primeira proteção da indústria para dados em infraestru-

turas com cargas de trabalho on-premises, na nuvem e baseadas em SaaS. 
Essa colaboração contínua elimina a complexidade da cibersegurança e 
da proteção de dados através da primeira suíte de soluções a combinar 
tecnologias de prevenção contra ransomware e outras ameaças com os 
tradicionais recursos de backup e de disaster recovery para a proteção de 
ataques cibernéticos, desastres relevantes, erros humanos e outras inter-
rupções não planejadas (www.arcserve.com/br) ou (www.sophos.com).

ricardosouza@netjen.com.br

Teleodontologia
A OdontoCompany, rede de 

clínicas odontológicas, lançou 
o serviço de teleodontologia 
durante a quarentena imposta 
devido ao novo Coronavírus. 
“É mais um canal para que o 
cliente tenha acesso a nós, seja 
para tirar dúvida ou fazer uma 
primeira triagem sobre que tipo 

de dor está sentindo. A odonto-
logia é um serviço que demanda 
um atendimento presencial, 
mas diante das circunstâncias, 
é um passo que damos para evi-
tar ao máximo o deslocamento 
das pessoas”, afirma Dr. Paulo 
Zahr, presidente da rede (ht-
tps://odontocompany.com/). 



www.netjen.com.br
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D - Room-Office no Hotel 
A Accor otimizará parte do total de quartos de 23 hotéis, de marcas 
econômicas, midscale e premium, operados pela empresa na Grande 
São Paulo, para oferecer o serviço Room-Office. A nova proposta vai 
transformar quartos de hotéis abertos na capital paulista em espaços 
privados de escritórios para profissionais autônomos e colaboradores 
de pequenas, médias e até grandes empresas que buscam um espaço 
reservado, tranquilo e seguro para suas atividades profissionais. O novo 
serviço começa a princípio em São Paulo, mas será estendido às demais 
praças da América do Sul dentro das próximas semanas, com escritórios 
para até duas pessoas. Para saber mais acesse: (http://all.accor.com/
brazil/thematic/room-office.pt-br.shtml).

E - Hospitais de Campanha 
Como medida emergencial, para auxiliar o tratamento dos pacientes 
contaminados pelo Coronavírus, os governos de SP e Rio construíram 
em abril cinco hospitais de campanha. A Termomecanica auxiliou a 
construção dessas unidades com o fornecimento de  tubos de Cobre 
para a Air Liquide, indústria química do setor de gases medicinais e 
industriais, responsável por montar toda a estrutura do fornecimento de 
gases medicinais e oxigênio, essencial para o tratamento de pacientes em 
estágios avançados da doença. Foram fornecidas, mais de 20 toneladas 
de tubos de Cobre para a Air Liquide. A parceria entre as duas empresas 
foi primordial para agilizar o funcionamento dos hospitais, que foram 
construídos em tempo recorde.  

F - Novas Tecnologias
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, lança a 
plataforma BrfHub, canal de conexão da empresa com o ecossistema de 
inovação aberta do Brasil e do mundo. Com inscrições até o dia 31 de 
maio, a área de inovação possui uma equipe de especialistas responsáveis 
pelo contato e seleção dos participantes, além da gestão dos projetos 
selecionados. O BrfHub conta com etapas para a seleção de parceiros, 
que inclui um pitch day, uma semana de imersão, o próprio projeto pi-
loto e a apresentação dos resultados. Os selecionados poderão receber 
uma proposta para integrar a tecnologia à cadeia da BRF. As inscrições 
podem ser feitas pelo link: (https://brfhub.com/pt/desafios/). 

A - Vencimento no Feriado
Sempre que se aproxima um feriado prolongado fica a dúvida quanto 
ao pagamento das faturas com vencimento durante esse período. O 
@proconsp orienta sobre os direitos dos consumidores. A quitação 
de uma conta com vencimento em um feriado ou fim de semana, para 
que não tenha incidência de encargo ou multa, deve ser efetuada no 
próximo dia útil. É o que estabelece o Artigo 1º da Lei 7089/83. Caso 
o consumidor não efetue o pagamento no primeiro dia útil subse-
quente, os juros de mora só poderão ser cobrados a partir deste dia 
útil. Lembrando que ponto facultativo é considerado dia útil (www.
procon.sp.gov.br).

B - Qualificação Profissional 
O Governo de SP abriu inscrições para mais 10 mil vagas do Novotec 
Virtual. São oito opções de cursos online e gratuitos de qualificação 
profissional do programa, voltado exclusivamente para os jovens do 
ensino médio da rede pública estadual. As inscrições são feitas pelo 
site (www.novotec.sp.gov.br) até o dia 31 de maio. E essa é mais uma 
forma de reforçar as necessidades de aprendizagem desses estudantes, 
especialmente nesse período de isolamento social. A novidade é que, 
além desses cursos, quem já realizou inscrição em uma das modalidades 
do Novotec tem ainda a oportunidade de fazer um curso de inglês por 
meio da plataforma EF – Education First.

C - Motocicleta Exclusiva
O Presidente da Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, anunciou 
que a exclusiva motocicleta Ducati Panigale Superleggera V4 já está em 
produção e agora segue para testes finais. O novo modelo Superleggera 
V4 é a produção mais poderosa e tecnologicamente avançada já fabri-
cada pela Ducati e será produzida como uma edição limitada de apenas 
500 motocicletas numeradas individualmente. É a única motocicleta de 
rua do mundo com chassi, braço oscilante e rodas de fibra de carbono, 
aerodinâmica extrema com duas asas (biplano), e uma relação potência/
peso de 1,54 hp/kg na configuração do kit de corrida - uma equação 
recorde para uma motocicleta de rua. No Brasil o novo modelo já pode 
ser encomendado numa das concessionárias Ducati. 

G - Ventiladores Pulmonares
Um dos grandes desafios no esforço de combate à Covid-19 é a pouca 
disponibilidade de ventiladores pulmonares. Movida pela urgência de 
ajudar a sociedade no enfrentamento desse problema, a Petrobras está 
apoiando o Senai e a CNI no trabalho de recuperação de ventiladores 
mecânicos  em todo país. Com investimento de R$ 1 milhão, a expectativa 
da companhia é viabilizar a restauração de no mínimo 100 equipamentos. 
Nessa força-tarefa de solidariedade, a Petrobras dará suporte a 39 centros 
de manutenção de ventiladores coordenados pelo Senai, distribuídos em 
20 estados e no DF, dedicados a restaurar os equipamentos e a ajudar 
no tratamento de pacientes com Covid-19. 

H - Especial Saúde
Para destacar os especialistas em saúde que estão compartilhando experiên-
cias e oferecendo informações confiáveis sobre a Covid-19, o LinkedIn, maior 
rede social profissional do mundo, acaba de divulgar o ‘LinkedIn Top Voices 
da Saúde’. A lista traz 12 profissionais da área de saúde que estão usando 
o LinkedIn para compartilhar conhecimentos e promover conteúdos de 
qualidade, algo ainda mais essencial no momento atual. Há diretores de 
importantes hospitais, pneumologistas e uma coordenadora de enfermagem 
em uma unidade de terapia intensiva. Além de salvar vidas e apresentar 
soluções inovadoras para ajudar a combater a pandemia, esses profissio-
nais lançam luz sobre as lutas que estão enfrentando (www.linkedin.com).

I - Documentário por Streaming
A Embaixada da Itália, em colaboração com os Institutos Italianos de 
Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro, o Consulado da Itália em Belo 
Horizonte e a Pandora Filmes, vai exibir por streaming o documentário 
“Santiago, Itália”, de Nanni Moretti, a partir da sexta-feira (22), às 18h. 
Os interessados em assistir a obra, que terá transmissão gratuita e será 
legendada, devem enviar um e-mail para (eventos.brasilia@esteri.it) 
até esta quinta-feira (21) para receber link e a senha de acesso. A obra 
ganhou o prêmio David di Donatello de Melhor Documentário de Lon-
ga-Metragem de 2018 e retrata a ditadura militar no Chile.  

J - Medidas Governamentais 
A KPMG disponibiliza em seu site uma página exclusiva direcionada ao 
público externo com informações relevantes das medidas governamentais 
e institucionais que estão sendo implementadas ao redor do mundo, 
inclusive no Brasil, como resposta à Covid-19. Trata-se de um boletim 
atualizado com o objetivo de auxiliar os governos, a sociedade e o mer-
cado com dados relevantes sobre diversos assuntos de interesse. Além 
de informações gerais, a página reúne dados sobre medidas tributárias, 
decisões relacionadas à proteção dos empregos, ações de estímulo 
econômicos e setoriais. Está disponível no link: (http://home.kpmg/xx/en/
home/insights/2020/04/government-response-global-landscape.html). 

Aposentadoria 
em Real ou Dólar?

As incertezas a curto, 
médio e longo prazos 
sobre o futuro da 
economia e política 
no Brasil, têm gerado 
uma grande reflexão

Uma das “novas” apostas 
é o investimento em 
dólar. O problema é que 

muitos dos investidores fazem 
essa movimentação de carteira 
quando não deveria, enxergan-
do apenas os ganhos: ou seja, 
ao invés de ter pensado na va-
lorização do dólar quando ainda 
estava R$ 3,00, resolvem alocar 
grande parte dos recursos com 
a moeda valendo R$ 5,60. 

Sabe aquela regra básica do 
investimento em renda variá-
vel? Não compre quando todo 
mundo está comprando e não 
venda quando todo mundo está 
vendendo. Isso vale também 
para a moeda norte americana. 
É muito importante ter o dólar 
como parte da diversificação 
dos seus investimentos, e nesse 
ponto serei até mais agressiva: 
importante ter como uma re-
serva de emergência (de valor) 
mirando o longo prazo.

Alguns podem nem saber 
desta informação, mas sim, 
existem planos de previdência 
privada internacionais e você 
pode complementar ao que 
possui atualmente. Afinal, 
pensando na perspectiva de 
longo prazo, o dólar é a moeda 
de reserva mundial portanto 
mais chance de ser uma moeda 
mais forte (cá estamos com o 
real super desvalorizado em 
tempos de crise).

A ideia de ter uma reserva 
em dólar a longo prazo serve 
como estratégia de alocação 
de investimentos e não deve 
ser usada para especulação 
(curto prazo ou para leigos 
nada recomendada). O fato de 
ter um compromisso anual ou 
semestral de pagamento, não 
pode deixar você preocupado 
com o valor nominal da moeda 
no momento da conversão. 

É interessante ter em mente 
que, ao longo das aplicações, 
serão várias as cotações, e por 
aí no fim do plano você terá 
investido com um dólar médio 
(às vezes pagando mais caro 
e muitas outras mais barato, 
podendo até adiantar algumas 
prestações para aproveitar a 
“Black Friday” da cotação do 
momento. Vamos frisar: fato 
de se pensar neste modelo de 
previdência é como reserva de 
valor, independente da cotação 
Dólar/Real.

Não é necessário ser ci-
dadão americano e muito 
menos residente, basta ter 
uma conta em uma corretora 
ou trabalhar com as grandes 
empresas de investimentos 
offshore para essa aplicação. 
Esta última opção, offshore, 
tem atraído muitos clientes 
de alta renda pensando não 
só em reserva de valor, mas 
como proteção do patrimônio 
para seus entes.

Pensando a longo prazo em 
seus filhos, eles aderem cada 
vez mais em planos de 10 a 15 
anos para custear os valores 
altos das anualidades das uni-
versidades estrangeiras, não 
ficando desprotegidos com sur-
presas em relação à conversão 
da moeda e muito menos com o 
fato de problemas econômicos 
e políticos afetarem seus negó-
cios e contas no Brasil.

Mas qual o retorno disso? Se 
você está pensando em enri-
quecer desta forma, melhor 
nem terminar de ler este artigo. 
O intuito é o mesmo da previ-
dência nacional, com a ressalva 
de ter um investimento em uma 
moeda forte mundialmente e 
uma segurança a longo prazo 
(diferente da “emergência” 
que poupamos para ter a renda 
constituída de seis meses, é 
uma reserva de garantia para 
seu futuro e da sua família – 
próximos 10, 15 anos).

Mas posso adiantar que exis-
tem diversas formas de retorno, 
algumas vinculadas a índices 
como o SP500 e outras com 
os famosos Bonds. Aí cabe ao 
investidor analisar os riscos e 
oportunidades de rendimentos 
do produto que poderão te ofe-
recer. A realidade e o desespero 
transformaram a cabeça dos 
novos e antigos investidores. 
Desde o cliente de varejo, até 
o de alta renda. Um momento 
de reflexão do que somos hoje, 
o que conquistamos e o que 
vamos deixar para o futuro! 

E com seu dinheiro não po-
deria ser diferente. Cada vez 
mais a ideia dos investimentos 
em moeda estrangeira tem 
se intensificado, mas pouco 
sabemos sobre as inúmeras 
possibilidades. Seguro de vida, 
seguro saúde, previdência, pou-
pança internacional, mercado 
de ações americana sem inter-
mediação entre outros. Como 
nossa avó dizia: não coloque 
todos os ovos na mesma cesta, 
diversifique!

(*) - É economista e atuou 
dez anos no mercado de crédito 

e investimentos, auxiliando os 
médios e grandes empresários dos 

setores de agronegócio e 
comércio exterior - @bruallemann.

Bruna Allemann (*)

Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio 
(CNC), o número de 

famílias com dívidas em 
cheque pré-datado, cartão 
de crédito, cheque especial, 
carnê de loja, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e 
seguro recuou ligeiramente 
em maio, passando de 66,6% 
(abril) para 66,5%. A propor-
ção de famílias endividadas 
havia alcançado o maior 
patamar da série histórica 
no mês passado, após dois 
meses consecutivos de cres-
cimento.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que, 
apesar das medidas para 
enfrentar a crise, como a 
queda das taxas de juros, 
a maior aversão ao risco 
no sistema financeiro tem 
impedido que o crédito 
alcance os consumidores. 
“Apesar da pequena queda 
no mês, o endividamento das 
famílias está em proporção 

O cartão de crédito continua sendo o mais apontado pelos 
brasileiros como a principal modalidade de endividamento.
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Maioria apoia 
lockdown em 
cidades com casos 
da Covid-19

Pesquisa realizada pela 
Ideia Big Data e divulga-
da ontem (20) mostrou 
que 47% dos entrevistados 
apoiam a adoção do confina-
mento total em cidades com 
registro do novo coronaví-
rus. A pesquisa via painel 
mobile foi realizada entre 
12 e 13 de maio com 1.625 
pessoas. A margem de erro 
é de 4 pontos percentuais. 

O levantamento mostrou 
ainda que o lockdown é 
apoiado por 34% em cidades 
com alta taxa de mortalida-
de. Apenas 8% são contrá-
rios ao confinamento total. 
O maior apoio é registrado 
entre mulheres (53%), jo-
vens de 18 a 29 anos (52%) 
e acima de 50 anos (53%).

A Ideia questionou os en-
trevistados também sobre a 
quem cabe decidir sobre o lo-
ckdown. Em primeiro lugar 
aparecem os governadores, 
com 27%, seguido por prefei-
tos (26%) e o Ministério da 
Saúde (21%). O presidente 
surge em quarto lugar, com 
14% dos respondentes (Fon-
te: ideiabigdata.com).

A pesquisa Sondagem 
Industrial mostra um recuo 
sem precedentes na ativi-
dade industrial brasileira 
na passagem de março para 
abril, devido aos efeitos da 
crise provocada pelo novo 
Coronavírus, informou ontem 
(20) a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O índice 
de evolução da produção 
registrou 26 pontos em uma 
escala de 0 a 100. Nessa me-
todologia, os valores abaixo 
de 50 pontos mostram queda.

A nova contração da ativi-
dade industrial provocou o re-
cuo de 9 pontos percentuais 
da utilização da capacidade 
instalada de março para abril, 
indo para 49%. Esse dado 
indica que mais da metade 
da capacidade instalada da 
indústria ficou ociosa em 
abril. E a forte queda no nú-
mero de empregados levou 
o índice para 38,2 pontos em 
abril, bem distante da linha 
divisória de 50 pontos. Esse 
é o menor de toda a série 
mensal iniciada em 2011.

“A maior disseminação da 
crise entre as empresas no 
mês de abril era esperada, 
pois, no início de março, 

Índice de evolução da produção 
teve 26 pontos em uma escala de 0 a 100.
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Em meio à pandemia, caiu o 
número de brasileiros endividados
“O cartão de crédito vem perdendo espaço para outros tipos de dívida, em função de ser uma das 
modalidades mais caras de crédito"

não ainda. Com medidas 
de auxílio à renda, como o 
coronavoucher, as famílias 
mostram alguma resiliência 
na quitação de seus compro-
missos financeiros”, destaca 
a economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira.

Em relação aos tipos de 
dívida, o cartão de crédi-
to continua sendo o mais 
apontado pelos brasileiros 
como a principal modalidade 
de endividamento: 76,7%. 
Carnês (18%) e financia-
mento de veículos (11,1%) 
também permanecem na 
segunda e terceira posições, 
respectivamente. “O cartão 
de crédito vem perdendo 
espaço para outros tipos de 
dívida, em função de ser uma 
das modalidades mais caras 
de crédito. O endividamento 
com cartão chegou a repre-
sentar 79,8% em janeiro”, 
ressalta a economista (Ge-
com/CNC).

elevada, sendo importante 
também viabilizar prazos 
mais longos para os paga-
mentos das dívidas”, indica 
Tadros, ressaltando que “a 
inflação baixa beneficia a 
manutenção do poder de 
compra dos consumidores, 
especialmente nas faixas de 
menor renda”.

A quantidade de brasilei-

ros com dívidas ou contas 
em atrasos caiu 0,2 ponto 
percentual na compara-
ção mensal, ficando em 
25,1%. No comparativo 
anual (24,1%), contudo, 
houve crescimento. “Mesmo 
com as incertezas impostas 
pela pandemia, a inadim-
plência não mostra trajetó-
ria explosiva, pelo menos 

Queda da atividade industrial teve 
novo recorde em abril

grande parte da indústria 
ainda não tinha sentido a 
queda na demanda. Em abril, 
as empresas passaram todo o 
mês sob os efeitos das medidas 
de distanciamento social”, 
disse o gerente executivo de 
Pesquisa e Competitividade, 
Renato da Fonseca, em nota. 
Apesar disso, acrescenta a 
CNI, os índices que medem 
as expectativas tiveram uma 
ligeira melhora. No entanto, 
essa melhora já era esperada 
“em razão da forte queda dos 
meses anteriores”.

O índice de expectativa de 
demanda registrou crescimen-
to de 3,2 pontos, para 35,1 

pontos. Indicadores abaixo 
de 50 pontos retratam pes-
simismo do empresariado. 
Ou seja, a expectativa é de 
queda na demanda. O índice 
de expectativa de número 
de empregados cresceu 2,9 
pontos na comparação com 
abril, e foi para 38,1 pontos, 
enquanto o de compras de 
matérias-primas cresceu 1,4 
ponto, para 34,7 pontos.

Segundo a CNI, o índice de 
intenção de investimentos 
reflete os efeitos da pandemia 
sobre a atividade, a elevada 
incerteza e o consequente 
pessimismo dos empresários 
(ABr).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O que mudará 
para as lideranças 
após a pandemia 

“Nada do que foi será, 
de novo, do jeito que 
já foi um dia”

Essa alusão à música do 
cantor Lulu Santos é 
para destacar que a 

pandemia já tem deixado 
esse aspecto muito claro, 
seja nas empresas seja nas 
relações pessoais. Afinal, é 
uma fase em que tudo tem 
sido questionado, desde 
processos, modus operan-
di, relações comerciais até 
mesmo metodologias ou 
modelos de trabalho. 

A palavra disrupção, que 
era um jargão corporativo, 
nunca esteve tão em evidên-
cia na prática. Os negócios 
estão sendo questionados, 
e-commerce e delivery des-
pontaram, e outras formas 
de consumo estão surgindo. 
A maioria das pessoas está 
confinada dentro de casa, 
muitas vezes, trabalhando 
no modelo de home office. 
Com isso, o uso das tecno-
logias e plataformas digitais 
foi impulsionado para via-
bilizar os relacionamentos 
com líderes, liderados, 
pares ou mesmo clientes. 

Assim, a grande pergunta 
que todos têm feito é: o que 
mudará após esse período 
no âmbito das organiza-
ções? Os impactos ainda 
são incalculáveis. Todavia, 
para o Brasil, que já estava, 
desde 2015, em uma crise 
latente, haverá reflexos 
maiores, exigindo das li-
deranças competências e 
habilidades diferenciadas. 
Se funciona, já está obso-
leto! A crise da saúde em 
que estamos globalmente 
inseridos mostrou, de forma 
clara, que as empresas que 
possuem uma cultura de 
poder e controle foram as 
mais afetadas no início e 
durante esta pandemia. 

Por terem uma gestão mais 
centralizada, não oferecem 
um ambiente propício para 
ideias criativas e ousadas. 
Já as corporações com boas 
práticas de talent manage-
ment (gestão de pessoas) 
e, ao mesmo tempo, mais 
digitalizadas, conseguiram 
migrar seus funcionários 
para o modelo de atuação 
home office, por exemplo, 
mantendo a mesma entrega 
de resultados. Isso significa 
que aquelas empresas que 
sobreviverem à crise atual 
terão, certamente, uma 
mudança de mindset, com 
mais foco em performance 
do que em controle de horas 
trabalhadas. 

Além disso, o momento 
é propício para que os ges-
tores identifiquem novos 
líderes situacionais, ou 
seja, aquelas pessoas que 
não estão em posição de 
liderança hoje, mas têm 
despontado com ideias 
criativas, simples, ousadas 

e assertivas, características 
que diferenciam um bom 
profissional do profissional 
mediano. Nesse cenário, o 
líder precisa ser curioso na 
busca por proposições não 
usuais e fomentar esse mes-
mo mindset em seu time, 
proporcionando um clima 
de cooperação e cocriação.

Dessa forma, as ideias 
fluem com mais naturalida-
de, contribuindo para criar 
um ambiente propício para 
geração de novas soluções. 
Não é uma tarefa fácil, 
pois é preciso orquestrar 
interesses diversos, lidan-
do com pessoas, projetos 
e processos. A Singularity 
University, centro de estu-
dos do Vale do Silício, de-
lineou, recentemente, seis 
competências primordiais 
do líder do futuro: futuris-
ta, inovador, tecnologista, 
humanitário, antropólogo 
e curioso.

Como já sabemos, o futu-
ro é agora, e é necessário 
que o líder, de fato, tenha 
essas habilidades ou se-
rão os próximos a serem 
substituídos. Neste mundo 
volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, também conheci-
do como “Vuca”, tudo tem 
se transformado de maneira 
acelerada, com novas crises, 
novos concorrentes, novas 
tecnologias e novos desejos 
dos consumidores. Tudo 
isso exige que as lideranças 
estejam atentas às tendên-
cias e às mudanças. 

Afinal, quem previa que 
uma pandemia como a que 
estamos vivenciando lite-
ralmente pararia o mundo? 
Em função disso, as empre-
sas estão revisando planos 
estratégicos, estruturas e 
a forma como deverão ca-
minhar daqui para frente, 
bem como aprimorando o 
olhar em busca dos novos 
talentos. Ao mesmo tempo, 
é preciso criar ações para o 
pós-pandemia. 

Depois de um longo pe-
ríodo de isolamento social, 
muitos funcionários podem 
retornar às organizações, 
angustiados, depressivos, 
ansiosos ou já habitua-
dos com outra rotina de 
trabalho. Será primordial 
uma atuação muito bem 
orquestrada entre todas as 
áreas da organização. E já 
que o futuro é hoje, seja um 
líder, independentemente 
da posição em que você 
esteja. Para isso, busque se 
conhecer profundamente. 

Quando o profissional 
consegue entender seu pa-
pel na sociedade, na família 
e na empresa, consequen-
temente, poderá estar mais 
alinhado ao seu propósito de 
vida e, de fato, construir um 
belo legado.

(*) - É CEO, Board Advisor e 
Headhunter da Prime Talent, empresa 

de busca e seleção de executivos, 
que atua em todos os setores da 

economia na América Latina.

David Braga (*)

Tel: 3043-4171

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

O pretendente: GABRIEL PEREIRA SAnTOS, profissão: departamento comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosmo Antonio Santos e de Elizan-
gela Pereira da Costa Santos. A pretendente: SuELLEn MACHADO DOS SAnTOS, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Messias Silva dos Santos e de Vanessa Machado Fonseca.

O pretendente: OSVALDO TEIxEIRA DE MELO, profissão: operador de ponte rolante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Teixeixa de Melo e de Maria José de 
Melo. A pretendente: ELISABETE xAVIER, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1967, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benjamim Xavier Filho e de Almerentina Virgilia Xavier.

O pretendente: LuCAS SAnTOS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/02/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva e de Eliete Pereira dos Santos da Silva. A pretendente: 
REnATA SAnTOS RODRIGuES DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues da Silva e de Jocilene dos Santos Oliveira.

O pretendente: IDEBLAnDES CALIxTO SAnTOS, profissão: químico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 30/06/1992, residente e domiciliado 
em Poá, SP, filho de Jornandes Calixto dos Santos e de Ivonete Maria Santos. A pre-
tendente: ROSELI CAIRES OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1971, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Braulino Caires de Oliveira e de Maria da Luz Oliveira.

O pretendente: EMERSOn DE JESuS SILVA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 20/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Silva e de Mirian Maria 
de Jesus. A pretendente: DÉBORA MOREIRA DE OLIVEIRA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Manoel de Oliveira e de Maria Gecini Moreira de Lima.

O pretendente: ALMIR REIS DOS SAnTOS, profissão: agente escolar, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Albertino Batista dos Santos e de Izabel Maria dos 
Santos. A pretendente: CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1993, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Adriana Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CLEITOn VIEIRA DA SILVA, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cardoso Vieira da Silva e de Maria 
Rodrigues dos Santos Silva. A pretendente: SILMARA SAnTOS DO nASCIMEnTO, 
profissão: repositora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 20/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joel Antonio do Nascimento e de Rosimeire da Penha Santos do Nascimento.

O pretendente: nIxOn FELIPE RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oriel Rosa dos Santos e de Eva Maria Ribeiro de Souza. A 
pretendente: EDILEnE RIBEIRO BARBOSA, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 05/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo José Barbosa e de Josefa Ribeiro Barbosa.

O pretendente: OSÉIAS PEREIRA ALVES, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/2001, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira Alves e de Raimunda Maria Alves. A 
pretendente: KAMILLy CHRIS FRAnCISCA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Gomes de Oliveira e de Isabel 
Cristina Francisca de Oliveira.

O pretendente: EVAnDRO DIAS ALVES, profissão: ajudante de montagem de materi, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dermani Dias Alves e de Eva 
Maria Alves. A pretendente: KELy MEIRELES DA SILVA, profissão: auxiliar de ensino, 
estado civil: solteira, naturalidade: Águas Vermelhas, MG, data-nascimento: 26/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Fernandes da Silva 
e de Nilza Meireles da Silva.

O pretendente: GERSOn CORREIA RODRIGuES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bocaiúva, MG, data-nascimento: 20/07/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jerson Rodrigues e de Ana 
Lucia Correia Rodrigues. A pretendente: ADRIAnA DA SILVA CORRER, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Aparecido Correr 
e de Arlete da Silva Correr.

O pretendente: CREnALDO CABOCLO DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 13/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Batista dos Santos e de Anair 
Caboclo dos Santos. A pretendente: ELIEnE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 22/04/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Pereira Santos e de Ana 
Bispo de Oliveira.

O pretendente: EDVALDO nOEL RIBEIRO, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 04/06/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noel José Ribeiro e de 
Luzinete Julia Ribeiro. A pretendente: ELIAnE MACHADO FOnSECA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 
21/04/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severina 
Machado Fonseca.

O pretendente: BRunO DALLA DÉA DE OLIVEIRA, profissão: bombeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 04/06/1980, residente e 
domiciliado em Mauá, SP, filho de Antonio de Oliveira e de Noely Dalla Déa. A pre-
tendente: nILMARA JESuInA SAnTAnA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson dos Santos Santana e de 
Eunice Jesuina dos Santos Santana.

O pretendente: DIEGO FOnSêCA MARTInS, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de João Batista Martins e de Elilma Fonsêca Arruda. A pretendente: 
THAMIRIS APARECIDA LOREnçO, profissão: analista de atendimento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Regio Lorenço e de Maria das 
Graças da Silva Lorenço.

O pretendente: MOACIR PInHEIRO JunIOR, profissão: contador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Pinheiro e de Dilma Costa Pinheiro. A 
pretendente: FERnAnDA FIOREnTInO LOPES, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Laslo Lopes e de Regina 
Fiorentino Lopes.

Com as portas fecha-
das, as vendas físicas 
sofreram drásticas 

quedas. Por outro lado, 
o comércio pela internet 
se consolidou como uma 
importante ferramenta de 
negócios e vai ser ampliada 
após o fim da Quarentena. 
E os números comprovam o 
crescimento deste nicho de 
negócios: estudo feito pela 
Kantar mostra a entrada de 
1,2 milhões de novos lares no 
comércio pela internet entre 
os meses de janeiro e março. 

Outro dado é que as vendas 
por este canal explodiram 
com as pessoas em casa, com 
crescimento de 48,3%. Ao 
mesmo tempo em que as ven-
das aumentam, o Brasil ainda 
tem um número pequeno, 
menos de 20%, de empresas 
e profissionais liberais com 
atividades digitais.

Para ajudar profissionais 
liberais e pequenos empre-
sários a estruturarem seus 
negócios on-line neste novo 
momento da economia, que 
exige rapidez e eficiência, 
o especialista em negócios 
digitais Thiago Menegão, 
da Menegão Inteligência 
em Negócios Digitais, criou 
o projeto “Desafio 30 dias” 
(https://desafio.thiagome-
negao.com.br/home-pa-
ge1588879352739).

Implantar um negócio digital 

Thiago Menegão: especialista em negócios digitais.
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Crescimento das vendas pela internet 
exige mudanças nas estratégias

A pandemia da Covid-19 e o isolamento social estão acelerando a transformação da economia mundial 
e os negócios das empresas e profissionais liberais

com esta nova realidade. “O 
isolamento social imposto 
pela Covid-19 só acelerou 
este processo que era ine-
vitável”, afirma. O alerta do 
especialista é baseado em 
dados recentes. A 41ª edição 
do Webshoppers, relatório 
sobre as vendas online do 
País elaborado semestral-
mente pela EbitNielsen - em 
parceria com a Elo, revela 
o impacto da quarentena 
nos negócios: da segunda 
quinzena de março até o fim 
de abril, houve crescimento 
de 48,3% nas vendas pela 
internet no Brasil. No conso-
lidado de 2019, o comércio 
eletrônico ultrapassou a 
marca de R$ 60 bilhões em 
faturamento e atingiu 148 
milhões de pedidos.

Menegão explica que a 
sobrevivência das empresas 
está diretamente ligada ao 
mundo digital. “Os números 
mais recentes comprovam 
isso. É hora das empresas 
e empreendedores olharem 
seus negócios no mundo 
digital de forma estraté-
gica e até como fator de 
sobrevivência”, ressalta. 
“As vendas físicas vão con-
tinuar existindo, mas com 
tamanho reduzido a partir 
de agora”. Mais informações 
no site: (https://desafio.
thiagomenegao.com.br/ho-
me-page1588879352739).

é o primeiro passo antes de se 
pensar em investimentos pesa-
dos para o inicio de um e-com-
merce. Com experiência em 
implantação de projetos em 
pequenas e médias empresas 
e multinacionais, Menegão se 
propõe a orientar empresários 
neste processo, que começa 
com o site próprio. “Ao longo 
de 30 dias, as pessoas apren-
derão, de forma fácil e prática, 
noções básicas sobre a impor-
tância do mercado digital para 
a sobrevivência dos negócios, 
processo para atração de 
novos clientes e conversão 
em vendas e, principalmente, 
como montar, colocar no ar 
e gerenciar o próprio site”, 
explica.

Diariamente, a pessoa 
receberá uma instrução, 
um vídeo e uma tarefa sim-

ples como, por exemplo, 
cadastrar uma conta em 
um serviço na web, fazer 
uma pesquisa estratégica no 
Google, colocar seu negócio 
na internet, começar a di-
vulgar e vender produtos e 
serviços. “O usuário poderá 
ver e rever o vídeo com um 
passo a passo, quantas vezes 
desejar”. Além das tarefas 
diárias, será oferecida orien-
tação para que o empresário 
ou profissional liberal entre 
na rede com bom posicio-
namento de mercado, saiba 
analisar demanda (com base 
nas buscas no Google) e vo-
lume de buscas e pesquisa.

Menegão conta que poucas 
empresas e profissionais 
liberais no Brasil estão pron-
tos para conquistar mercado 
digital e realizar vendas 

Alex Takaoka (*) 

É preciso adotar novas estratégias para 
resolver a escassez de profissionais quali-
ficados na área de segurança cibernética. 

A falta de capacitação neste setor foi 
um problema recorrente no ano de 2019. 
Para este ano, é importante que as em-
presas utilizem abordagens progressivas 
e criativas para atrair e preparar novos 
talentos. Segundo estimativas da Cyberse-
curity Venture, instituição de pesquisas de 
cibereconomia global, o setor deverá gerar 
cerca de 3,5 milhões de empregos até 2021. 

Isso ocorre porque os crimes cibernéticos 
têm sido cada vez mais comuns. Entre as 
violações cometidas está o chamado ran-
somware, em que os criminosos ‘seques-

tram’ arquivos e informações relevantes 
e cobram um resgate por eles. Segundo 
uma pesquisa da Emsi Software, empresa 
de segurança especialista em ransomware, 
houve um aumento de 41% desse cibercri-
me em 2019 e mais de 200 mil organizações 
sofreram ataques do gênero. 

Diante de um desafio dessa magnitude, 
é preciso um pensamento completamente 
novo para progredir em direção a uma so-
lução. Uma alternativa para contornar essa 
lacuna no mercado, seriam as soluções de 
automação. No entanto, apesar de ajuda-
rem, reduzindo muito o trabalho manual e 
repetitivo, tais soluções não são suficientes. 

O verdadeiro benefício da automação 
está em permitir que analistas qualificados 
lidem com ameaças com maior agilidade, 

fornecendo informações contextuais mais 
ricas. Portanto, ainda há necessidade de 
pessoas bem qualificadas nesta área. É 
pouco provável que uma solução completa 
e automatizada para a crise de habilidades 
apareça no curto prazo. Sendo assim, a de-
manda por especialistas para aconselhar as 
organizações sobre medidas de segurança 
cibernética ainda será intensa. 

As empresas interessadas em adotar 
estratégias de cibersegurança precisam se 
unir a instituições de ensino para começar 
a estabelecer um futuro em que existam 
profissionais bem preparados para ocupar 
os diversos postos de trabalho que ainda 
irão surgir. 

(*) - É Diretor de Vendas da Fujitsu do Brasil.

Demanda em cibersegurança aponta falta de profissionais
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Privacidade ou 
interesse público? 

As pessoas públicas têm 
direito à privacidade? 
Sem dúvida que sim

Porém, com o acréscimo 
do adjetivo “relativo”, 
para ficar claro que não 

se trata de dogma absoluto e, 
em determinados momentos, 
possível a flexibilização. A 
salvaguarda tem alcance 
universal. No Brasil há a 
proteção contida no art. 5º, 
X, da Constituição: “são in-
violáveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem 
das pessoas”.

A tutela da intimidade é 
conceito recente na história 
da Humanidade. Incorporado 
ao ordenamento jurídico de 
muitas nações, ainda suscita 
controvérsias quanto à sua 
incolumidade e exceções em 
algumas circunstâncias – a 
exemplo do confronto entre a 
privacidade pessoal e o direi-
to da sociedade à informação 
de interesse público. Surge, 
agora, a polêmica do exame 
de Covid-19 do mandatário da 
nação, em tempos de aguda 
crise sanitária mundial.

De que lado pende a ba-
lança da equidade? Teria o 
direito de manter incógnito 
o resultado do teste a que se 
submeteu ou teria a obriga-
ção de divulgá-lo? Os brasi-
leiros têm o direito de saber 
se o representante eleito foi 
ou não infectado pelo vírus 
que ceifa milhares de vítimas 
mundo afora e, sabidamente, 
contaminou dezenas de in-
tegrantes da comitiva que, 
ao seu lado, se deslocou aos 
Estados Unidos?   

Chamou atenção sua re-
sistência a mostrar o exame 
– ao passo que outros líderes 
mundiais, a começar de seu 
ídolo Donald Trump, acorre-
ram às câmeras para exibir o 
resultado negativo do teste. 
Bolsonaro chegou a alegar 
que todos têm direito ao 
anonimato e a indagar: “Por 
que pra mim tem de ser di-
ferente?” Ao analisar o caso, 
o presidente do TRF da 3ª 
Região afirmou: “Não se trata 
de personalíssimo direito à 
manutenção da privacidade 
dos resultados dos exames, 
senão de informação que se 
reveste de interesse público”.

Levado o feito ao STJ, o Mi-
nistro Presidente entendeu 
que não havia a obrigação 
de mostrar o exame, pois “a 
todo e qualquer indivíduo 
garante-se a proteção à sua 
intimidade e privacidade, 
direitos civis sem os quais 
não haveria estrutura mínima 
sobre a qual se funda o Esta-
do Democrático de Direito”. 
Bem se destaca a divergência 

exegética. E o Direito não é 
ciência exata; ao revés, vem 
sempre sustentado por con-
cepções interpretativas. 

A hipótese em análise 
encerra um confronto de 
direitos em que deve pre-
valecer o interesse superior 
da sociedade sobre o ínfero 
do indivíduo – não importa 
quem ele seja (e o debate 
não é novo, confira-se, por 
exemplo, a discussão sobre 
a proibição de fumar em 
determinados locais). Como 
um raio de sol na escuridão, 
a questão está dirimida no 
art. 93, IX, da Constituição. 

Ao definir que todos os 
julgamentos nos órgãos do 
Poder Judiciário serão pú-
blicos, a Carta ressalva que 
a lei poderá restringi-los “em 
casos nos quais a preserva-
ção do direito à intimidade 
do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse pú-
blico à informação”. O tema 
chegou ao STF. No entanto, a 
AGU antecipou-se e, antes de 
qualquer decisão, remeteu o 
resultado dos exames. Diante 
disso, o ministro relator não 
entrou no mérito do tema e 
deu a ação por encerrada por-
quanto o pleito de divulgação 
estava atendido.

Sem o julgamento definitivo 
pela Suprema Instância, a 
controvérsia permanece. A 
nosso ver, chega a ser um 
truísmo observar que as fran-
quias do indivíduo, seu direito 
de vedar aos olhos do público 
aspectos pessoais que prefe-
re resguardados, cedem ao 
interesse da sociedade. Se 
desfruta, como todos, de uma 
esfera inexpugnável na vida 
privada, em assuntos que se 
confinem à sua estrita intimi-
dade pessoal e familiar, tudo o 
mais do comportamento que 
afete o interesse coletivo, os 
negócios de Estado, a condu-
ção do governo seguramente 
não está protegido pelo ins-
tituto da privacidade. 

Todo e qualquer gesto ou 
fato de seu universo nestas 
hipóteses está sujeito à di-
vulgação – sobretudo para 
escrutínio da população. 
Haveria uma exceção: caso 
fosse o mandatário objeto 
de investigação, por eventual 
cometimento de ato ilícito 
(como se sujeitar a contato, 
em grupo aglomerado, sendo 
portador do vírus, a peri-
clitar infecção a terceiros). 
Nesse caso específico, outro 
direito individual, constitu-
cionalmente resguardado, 
prevaleceria: o direito a não 
produzir prova contra si, ou 
seja, não se auto incriminar.

 
(*) - É vice-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil de São Paulo. 

Ricardo Toledo Santos Filho (*)

IGP-M varia 
0,01% na 2ª 
prévia de maio

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) variou 
0,01% no segundo decêndio 
de maio. No segundo de-
cêndio de abril, este índice 
apresentou taxa de 1,00%. 
“A queda de braço entre 
os preços dos alimentos 
e dos combustíveis segue 
influenciando o resultado 
do IGP. Em maio, as fontes 
de pressão se inverteram 
no IPA. 

A taxa do grupo alimenta-
ção desacelerou e os preços 
dos combustíveis passaram 
a cair menos. Os aumentos 
autorizados nas refinarias 
devem contribuir para ace-
leração do IGP-M até o final 
do mês”, afirma André Braz, 
Coordenador dos índices de 
Preços. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) 
passou de 1,36% no segun-
do decêndio de abril para 
0,18% no segundo decêndio 
de maio. 

Na análise por estágios de 
processamento, os preços 
dos Bens Finais intensifi-
caram a queda passando 
de -0,02% em abril para 
-0,33% em maio. A maior 
contribuição para este re-
sultado partiu do subgrupo 
alimentos in natura, cuja 
taxa passou de 8,18% para 
-0,90% (AI/FGV).

Ernani Reis (*)

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM
-AP), decidiu na terça-feira 
(19) adiar para a próxima 
semana a discussão em ple-
nário do projeto de lei que 
estabelece um teto para as 
taxas de juros cobradas nas 
operações com cartões de 
crédito e cheque especial. 
O tema é polêmico e já re-
sultou no posicionamento 
contrário à medida pela 
Febraban.

Se por um lado a proposta 
tende a parecer positiva no 
combate ao endividamento 
familiar e aumento da ina-
dimplência em tempos de 
Covid-19, o modelo pos-
sui exemplos traumáticos 
como o plano cruzado no 
passado e dispara o alerta 
de intervenção na política 
de preços das instituições 
financeiras. Por mais ele-
vadas que as taxas de juros 
sejam, elas também funcio-
nam como um limitador do 
uso desenfreado das linhas 
de crédito rotativo, produ-
tos que não são indicados 
para fluxo de caixa e, sim, 
para antecipação de algum 
pagamento com a quitação 
rigorosamente no dia do 
vencimento.

E neste cenário de crise com a 
chegada do Coronavírus, fazer 
mais com menos vai além da 

competitividade e uma forma de as-
segurar a sobrevivência da empresa. 

Para o contador, o momento exige 
ainda mais atenção, porque ele pre-
cisa correr para se atualizar com as 
constantes mudanças de legislação 
e ter uma atuação mais estratégica 
com seus clientes. E como fazer tudo 
isso ao mesmo tempo?  Investindo em 
produtividade! Pensando nisso, a ao³, 
empresa de gestão na nuvem, reuniu 
dicas valiosas. Confira: 
 1) Mobilidade - Mobilidade e pro-

dutividade são quase sinônimos, 
mas adotar soluções móveis exige 
que contador e cliente estejam 
engajados no mesmo propósito 
e para isso, é necessário cons-
cientizar sobre os benefícios de 
fazer tudo em qualquer hora e 
lugar. No modelo tradicional, 
quando a empresa contrata um 
novo colaborador, ela envia, via 
motoboy ou sedex, os docu-
mentos e o contrato de trabalho 
do profissional para o contador 
iniciar os trâmites burocráticos. 

  É um processo que consome tem-
po e recurso. Agora, com um apli-
cativo o cliente pode fotografar 
os papéis e inserir as informações 
diretamente no software que vai 
gerenciar isso. A rotina é otimiza-
da e ambos ganham mais tempo. 
A mobilidade possibilita escalar 
o atendimento com eficiência e 
sem perder qualidade. 

 2) Relacionamento - Investir em 
canais de atendimento digitais 
é outra alternativa para ganhar 
mais produtividade. Quanto mais 
fácil for a interação do cliente com 
o escritório contábil, mais ágil 
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O contador precisa correr para se atualizar com as constantes mudanças de legislação.

Os impactos econômicos causados 
pela pandemia do novo Coronavírus 
são refletidos em todo o mundo. No 
Brasil, com esse cenário de insegu-
rança e incertezas, as empresas es-
tão cautelosas em relação ao futuro. 
Uma das principais preocupações 
é sobre como serão encarados os 
contratos firmados antes da sanção 
da Lei 13.979/20, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública. 

As relações comerciais têm sido 
fortemente impactadas e inúmeras 
empresas enfrentam dificuldades 

para cumprir com obrigações con-
tratuais anteriormente definidas. 
Sob esse aspecto, muitas organiza-
ções precisarão renegociar cláusulas 
e estabelecer eventuais acordos. 
“Apesar de não existir um posiciona-
mento sobre os efeitos jurídicos de-
correntes das medidas de prevenção 
adotadas para diminuir os impactos 
da Covid-19, o entendimento pos-
sível é de caracterizar a pandemia 
como caso fortuito, considerando 
as medidas que já foram tomadas e 
as que ainda estão por vir”, explica 
Ana Rita Petraroli, sócia-fundadora 

do Petraroli Advogados. 
Os descumprimentos contratuais 

que tenham como causa evento ex-
traordinário ou imprevisível, como 
é o caso da pandemia, caracterizam 
hipótese de força maior ou onerosi-
dade excessiva. O contratante de-
verá comprovar o impacto causado 
pela pandemia da Covid-19, para 
justificar o descumprimento da obri-
gação contratual, sempre levando 
em conta as peculiaridades de cada 
contrato e de cada uma das partes. 

“A interpretação contratual de-
pende das circunstâncias, mas os 

efeitos jurídicos devem ser avaliados 
minuciosamente. Para que os impac-
tos da pandemia sejam considerados 
como evento de caso fortuito e, 
assim, haja a possibilidade de re-
visão ou encerramento contratual, 
é fundamental a comprovação de 
que o seu cumprimento se tornou 
extremamente oneroso ou da im-
possibilidade do cumprimento das 
obrigações”, destaca a advogada. 

Já nos contratos com a administra-
ção pública ou daqueles regidos pelo 
Código de Defesa do Consumidor, 
deve ser analisada tutela especí-

fica, para ser caracterizada força 
maior ou onerosidade excessiva, 
por terem regras que tratam do 
interesse público e do consumidor. 
“Assim, considerando não haver 
culpa por nenhuma das partes, o 
devedor, em tese, não responderá 
pelos possíveis prejuízos causados. 
Casos extraordinários ocorrerão, 
se no contrato constar o dever de 
responder pelo inadimplemento, 
mesmo na hipótese da ocorrência 
de eventos deste tipo”, conclui Ana 
Rita. Fonte e mais informações: 
(www.petraroli.com.br).

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1054584-
40.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rafael Pilat Curado Portasio, CPF 
386.543.448-73, que o Joy Aparecida Luchini Neubern Fonseca lhe ajuizou 
uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança, objetivando 
sua procedência, devendo ser julgada totalmente procedente, decretando-
se o despejo do réu e a extinção do contrato de locação, condenando-os a 
pagar os alugueres vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, bem 
como o IPTU devido acrescido de juros moratórios, custas e despesas 
processuais devidamente corrigidas, além dos honorários advocatícios a 
serem arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Estando o réu em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir do prazo supra, querendo, conteste a ação, sob pena de 
revelia e de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na 
inicial.Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Produtividade: quatro dicas para 
otimizar a rotina do contador

Expandir os negócios e aumentar o faturamento sem ter que investir mais é um desafio para empresas 
de todos os setores, inclusive o contábil

será o trabalho. Veja o exemplo 
dos bancos: hoje, temos inúmeros 
meios para nos comunicarmos 
com o nosso gerente: aplicati-
vo, Internet Baking, telefone e 
e-mail. E otimizar isso ajudou o 
segmento financeiro a se aproxi-
mar mais dos seus consumidores 
e consequentemente, fidelizar, 
além do ganho de eficiência. 

  Usar meios de relacionamento 
digitais também traz benefícios 
porque ajuda na adoção proces-
sos automatizados. Resumindo, 
quando uma solicitação chega via 
aplicativo, por exemplo, vira uma 
solicitação estruturada e segue 
um fluxo de trabalho dentro do 
escritório, mas isso já é o tema 
da próxima dica. 

 3) Automatizar rotinas - Fazer 
mais e ainda mais rápido está 
intimamente relacionado com ter 
rotinas automatizadas. Existem 
uma série de outras tarefas que 
podem ser automatizadas e um 
exemplo de atividade que conso-
me muito tempo é a escrituração 
fiscal. E já existe tecnologia, co-
nectada com a Receita Federal, 
para que qualquer nota gerada 

com o CNPJ da empresa, seja 
automaticamente capturada e 
enviada para o escritório con-
tábil. Ou seja, acabou o dilema 
de no final do mês, o contador 
ficar solicitando os arquivos e o 
cliente ficar procurando esses 
documentos para enviar. 

 4) Transformar de dentro para 
fora - Na jornada de transfor-
mação digital, é natural que 
as empresas invistam mais em 
inovações direcionadas para os 
serviços diretamente ligados aos 
clientes finais. Porém, para acele-
rar a produtividade é necessário 
olhar para dentro também. Os co-
laboradores e a gestão precisam 
de soluções tão modernas quanto 
aquelas que podem ser oferecidas 
aos clientes. A retaguarda deve 
ser digital e o contador tem que 
ter claro, por exemplo, qual é a 
rentabilidade da sua carteira de 
clientes – volume, tempo e custo 
da escrituração dos documentos 
versus o que foi contratado –  e 
tudo isso só será possível se em-
barcar na digitalização completa. 

Fonte e mais informações: (www.
ao3.io).

Teto para os juros: 
sonho ou pesadelo?

O tema é polêmico e já resultou 
no posicionamento contrário da Febraban.

infomoney.com/reprodução

É financeiramente perigo-
so “estimular” o uso dessas 
linhas, ainda mais em tempos 
de crise. A consequência 
dessa intervenção pode 
tornar a liberação do crédito 
ainda mais rigorosa, além de 
abrir espaço para o aumento 
dos juros dos financiamen-
tos, já que os bancos irão 
aumentar o provisionamento 
de perdas. Tabelar as taxas 
e congelar os limites de cré-
dito dos clientes de maneira 
impositiva não tira o poder 
de escolha dos bancos para 
quem e como emprestar o 
dinheiro.

Há ainda uma mensagem 
negativa para o mercado 
em não respeitar a inicia-
tiva privada. Certamente, 

os juros precisam baixar, 
mas por meio do estímulo 
à concorrência, que pode 
ser conduzido inicialmente 
pelo Banco do Brasil e pela 
Caixa, por exemplo. O tex-
to proposto originalmente 
limitava o percentual em 
20% ao ano, mas o relator 
da medida, senador Lasier 
Martins (Pode-RS) decidiu 
elevar o valor para 30%, 
no intuito de diminuir a 
resistência de algumas 
bancadas contra a medida. 
Devido às divergências 
causadas pelo tema, o pre-
sidente do Senado marcou 
uma nova reunião para 
amanhã (22).

(*) - É analista da Capital Research 
(www.capitalresearch.com.br).

O que muda nos contratos em tempos de pandemia
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Juliane Borsato Beckedorff Pinto (*)     

A nova legislação regulamenta a gestão de dados de 
pessoas físicas e prevê sanções, desde advertências, 
paralização das atividades, até uma multa que pode 

variar de 2% sobre o seu faturamento bruto, que podem 
chegar aos R$ 50 milhões, por infração. 

Ou seja, a ANPD (Autoridade Nacional de Prote-
ção de Dados), que está sendo criada e formalizada, 
vai atuar pela adoção de processos para a proteção 
das informações de clientes e colaboradores e multar 
quem descumprir as normas. E mesmo com esse 
novo prazo, uma série de medidas ainda precisam 
ser adotadas pelo mercado. Para o setor da contabi-
lidade, a LGPD traz um desafio ainda mais complexo, 
uma vez que a atividade central dos profissionais 
contábeis é justamente lidar com dados pessoais 
dos seus clientes e dos clientes deles. 

Na rotina de um contador, principalmente com 
eSocial, um volume significativo de arquivos é 
trafegado diariamente, já que ele é o responsável 
a ajudar a garantir que empresas e pessoas físicas 
operem dentro da legalidade e estejam em compliance com as 
suas obrigações fiscais - que merecem sigilo e cuidado. Com a 
nova lei, escritórios e contadores autônomos precisam se adequar 
até a entrada da lei em vigor. E por onde começar? 

A primeira etapa é importante para todos negócios, indepen-
dente do setor, porque ajuda a determinar a melhor estratégia. 
Para isso, é necessário fazer uma análise profunda de todos os 
processos organizacionais e principalmente quais informações 
e por onde elas são coletadas, o fluxo de compartilhamento, 
utilidade e o prazo que elas ficarão armazenadas nos ambientes 
online e offline, físico ou digital. 

Também é importante comunicar ao cliente a finalidade do dado 
solicitado e ter consentimento dele para arquivar e repassar para 
terceiros, caso seja necessário. O consentimento do indivíduo é 
apenas uma das dez bases legais do art. 7° para o tratamento das 

conhecimento. Investir em treinamentos dos cola-
boradores é uma maneira de conscientizá-los sobre 
a seriedade da lei, o que ela determina e quais são 
as suas sanções. 

Tudo isso, claro, adaptado ao cenário da sua em-
presa e entendendo quais são os seus processos e o 
tipo de informações que seu escritório manipula. Até 
porque também será preciso arquivar documentos 
que atestam o cumprimento das regras de compliance 
- em casos de auditoria e/ou solicitações da ANPD. 

E uma das ferramentas à disposição da ANPD para 
fiscalizar é a apresentação, a qualquer momento, de 
um "Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pes-
soais", que deverá conter a descrição dos processos 
e os mecanismos de mitigação de risco. A empresa 
terá de seguir uma política de proteção e todos os 
colaboradores precisarão de treinamento adequado 
para garantir que eles entendam e executem esses 
procedimentos. Muitas consultorias estão apostando 
em workshops para ajudar nessa adequação e com 
a pandemia, um caminho seguro são os webinars. 

Neste cenário, se ainda havia uma resistência do 
setor de contabilidade em relação à nuvem, a chegada da LGPD 
pode mudar isso. Adotar soluções digitais é uma forma de as-
segurar essa camada a mais de segurança aos dados, uma vez 
que fornecedores de plataformas em nuvem seguem rigorosos 
protocolos e são responsáveis, por contrato, por tudo que é ar-
mazenado nos seus sistemas. Além disso, digitalizar o escritório 
é uma forma de dar rastreabilidade à operação, criar controles 
de proteção para cada tipo de conteúdo e estabelecer níveis de 
acesso e compartilhamentos. 

Ou seja, a digitalização é aliada do contador para estar em dia 
com a nova legislação, trazendo a Transformação Digital para 
dentro de casa e faltando alguns meses para a entrada em vigor, 
ela pode ajudar a acelerar processos e garantir que o escritório 
esteja em total conformidade dentro do prazo e, ainda, melhorar 
a experiência do seu cliente. 

(*) É consultora de pós-venda da ao³. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), prorrogada para 03 de maio de 2021, ainda gera muitas dúvidas e desafios para as empresas. 
Apesar da sua vigência ainda estar em tramitação no Poder Legislativo, merece atenção. 

#tenhacicatrizes

Octávio Alves Jr. 

O que a formação do grafite e do 
diamante pode nos ensinar?

Octávio Alves Jr. 

Quimicamente falando o grafite e o diamante são 
compostos por carbono puro, o que os diferencia 

é a sua estrutura cristalina, ou seja, a maneira como 
os átomos de carbono estão arranjados no reticulado 
cristalino material. Esta forma de organização dos 
átomos é definida pela condição externa de tempe-
ratura e pressão em que as ligações entre os átomos 
foram formadas.

Todos os seres humanos são também praticamente 
iguais, nós fomos concebidos da mesma forma (esper-
matozoide + óvulo), naturalmente ou em laboratório. 
Fisiologicamente somos todos iguais, precisamos 
comer, dormir, tomar água etc. Nossas capacidades 
são muito parecidas, embora cada um de nós tenha 
certas competências mais desenvolvidas que outras. 
Além disto, nós experienciamos os sentimentos como 
o medo, a alegria, e a tristeza da mesma forma. Por-
tanto, entre nós existem mais semelhanças do que 
diferenças. A condição externa onde fomos criados, 
define a nossa programação mental e esta tem grande 
influência sob os destinos da nossa vida e até onde 
conseguiremos chegar.

Portanto, tanto no caso do carbono como no caso 
do ser humano, o ambiente externo tem impacto 
determinante no que será criado.

No grafite, cada átomo de carbono está ligado a 

outros 3 átomos formando um hexágono, já no dia-
mante, cada átomo de carbono está ligado a outros 
4 átomos, formado um tetraedro. Esta diferença na 
sua estrutura cristalina, leva a que estes materiais 
tenham propriedades físicas bastante diferentes, que 
os leva a terem aplicações muito diversas.

Em função das suas propriedades, o grafite é usado 
para aquecimento, produção de energia, lubrificação e 
produção de aço. Já o diamante é um ótimo abrasivo, 
sendo usados em aplicações severas de perfuração 
de rochas e no mercado de joias. O diamante é caro e 
associado ao luxo e status, enquanto o grafite é rela-
tivamente barato a ponto se ser utilizado para escrita.

No nosso caso, a maneira como reagimos e nos 
adaptamos ao ambiente externo muda completamente 
o impacto que podemos causar na nossa vida e na vida 
dos outros a nossa volta. Nossa criação, educação e 
o meio onde fomos criados vai formando no nosso 
inconsciente um sistema de crenças e valores que 
guiará nossos comportamentos, atitudes e hábitos.

Pais e professores severos e/ou colegas menos 
acolhedores, criarão adultos mais inseguros, tímidos, 
com falta de amor próprio, carentes, com necessidade 
de aprovação dos outros e com menos tolerância ao 
risco. Estes terão um sistema de crenças do tipo: a 
vida é difícil, eu não sou capaz, preciso me proteger, 
tenho que ter cuidado a todo momento, não posso 
me expor pois serei criticado, e assim por diante.

Em outro cenário, pais mais amorosos e partici-
pativos, professores mais inclusivos e generosos e/
ou colegas mais acolhedores, criarão adultos mais 

seguros, mais donos de si, com maior tolerância ao 
risco e que precisam menos da aprovação dos outros. 
Estes terão um sistema de crenças do tipo: a minha 
vida é boa, posso conseguir o que eu quiser, sou bem 
aceito e descolado, posso falar o que penso sem medo 
de recriminação, tenho muitas qualidades, e assim 
por diante.

Um sistema de crenças com muitas limitações e 
amarras, nos dificulta a aproveitar tudo o que a vida 
tem de bom para nos oferecer e nos impede de fazer 
aquilo que realmente queremos.

O destino dos átomos de carbono é definido pelo 
meio e ponto final. No nosso caso não, cada um de nós 
pode mudar esta programação “padrão” que temos 
no nosso inconsciente, podemos avaliar o que está 
nos desfavorecendo e dificultando o nosso caminho 
e mudar para que possamos ter uma vida mais plena 
e cheia de realizações.

No ambiente VUCA em que vivemos (Volátil, 
Incerto, Complexo e Ambíguo), precisamos cons-
tantemente estar dispostos e preparados para mudar 
nossas crenças, paradigmas e hábitos para adaptar-nos 
mais rapidamente às novas condições e exigências do 
mundo exterior. A nossa realização pessoal e profis-
sional passa por estarmos atentos ao que está indo 
bem, de forma a reforçar esses traços, e ao que não 
está indo tão bem para que possamos “atualizar-nos” 
e assim podermos aproveitar as oportunidades que 
o mundo nos apresenta.

Na medida que nos mantemos na nossa zona de 
conforto, ou seja, seguimos vivendo com aquela 

programação padrão que nos foi imposta pelas 
condições onde fomos criados e educados, nos 
privamos de viver na nossa plenitude e atingir todo 
o nosso potencial.

E então, você está preparado para mudar? Você 
está preparado para abandonar os hábitos, com-
portamentos e crenças que não estão te ajudando 
a seguir na direção dos seus sonhos?

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Ex-
ecutivo internacional com larga experiência em vendas, 

marketing e desenvolvimento de negócios. Master practi-
tioner em programação neurolinguística (SBPNL). Alumni 

do IBGC e da Kellogg School of Management. Cursos 
executivos na Sloan MIT School of Management e na 

Singularity University. Professor convidado nos cursos 
de pós-graduação da FGV. Criador de conteúdos em áu-
dio e vídeo sobre Liderança e Desenvolvimento Pessoal 

no LideraCast. Trabalhos de Expansão de Consciência 
e xamanismo no Instituto Tadashi Kadomoto, Instituto 

Cambará e O&O Academy.

informações. Por isso, a importância de realizar um inventário dos 
dados coletados e aplicar a base de gerenciamento mais adequada. 
Além disso, é fundamental criar uma política de segurança, que 
determinará como cada dado pode ser manipulado. 

E para obter o tão falado consentimento do cliente, por um meio 
que demonstre a aceitação clara do titular, o contador precisa 
criar um mecanismo para comprovação dessa permissão (opt-in) 
e uma forma de revogação (opt-out), que precisa ser tão fácil 
quanto a de aceite. Por exemplo, por meio de uma mensagem no 
celular (daquelas que respondemos 1 para sim e 2 para não) o 
cliente aceita (opt-in) o envio semanal de um informativo sobre as 
principais mudanças de legislação e se resolver não receber mais, 
é só clicar no final do próprio boletim e pedir para sair (opt-out). 

Outra medida essencial de um plano de adequação à LGPD são 
os treinamentos e a conscientização. O contador precisa engajar 
as pessoas que trabalham com ele e a melhor ferramenta é o 

dúvidAs e desAfiOs pArA As eMpresAs

O desAfiO dA LGpd 
pArA Os COntAdOres 
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Como se manter 
equilibrado em 

período de quarentena

Desde o nosso 
nascimento, vivemos 
diversas adaptações 
no meio em que 
estamos inseridos

Nos primeiros meses 
de vida, o bebê possui 
muitos desafios fisio-

lógicos, que variam desde 
aprender a sugar para se 
alimentar, até entender tudo 
o que sente e, de alguma for-
ma, comunicar o seu desejo 
ao seu cuidador. Estamos 
aprendendo, interpretando 
e nos ajustando ao meio em 
que vivemos desde sempre. 

Inicialmente, os aconteci-
mentos gerais em nossa vida 
podem nos parecer insolúveis 
ou até mesmo com um peso 
emocional maior do que po-
demos suportar, mas os dias 
nos mostram caminhos e 
formas de convivermos den-
tro da nova realidade, algo 
muito positivo e favorável na 
natureza humana. 

Com o Coronavírus, grande 
parcela da população mun-
dial está sendo submetida a 
viver em isolamento social. 
Com isso, as pessoas estão 
sendo forçadas a revisitar 
lugares internos que estavam 
adormecidos há muito tempo, 
por causa da rotina corrida 
e, muitas vezes, por não dar 
prioridade a si mesmo. Fato 
é que podemos usar esse 
revés a nosso favor e, como 
sempre, nos adequar a este 
novo cenário da melhor ma-
neira possível. 

Muitas empresas estão se 
mobilizando e orientando 
seus colaboradores nessa 
fase de quarentena, com 
muitas atividades que pos-
sam agregar à vida de cada 
indivíduo - seja no âmbito 
pessoal ou profissional. Por 
mais que as instituições 
estejam oferecendo essas 
direções, cabe a cada um 
buscar a melhor forma de 
se adaptar ao momento que 
estamos vivendo. 

Na empresa em que atuo 
como executiva de RH, es-
tamos realizando atividades 
para preservar a saúde física, 
emocional e social dos nossos 
colaboradores. Durante esse 
mês de quarentena, observa-
mos que as iniciativas feitas 
para apoio emocional têm 
mais adesão que as outras. 
Muitas pessoas que nunca se 
permitiram sentir angústia ou 
ansiedade, pelo menos não 
tinham tempo de se perceber 
assim, estão com essas emo-
ções e sensações afloradas 
devido ao distanciamento 
social. 

E já que aflorou, por que 
não olhar? Não é pecado ter 
dificuldade em lidar com a 
emoção, pelo contrário, é 
natural. Por isso, se eu pu-
desse lhe deixar um roteiro, 
escreveria os passos abaixo 
como caminho: 
 1) Assumir e falar (tor-

nar público): assumir 
o que estamos sentindo 
e falar sobre isso para 
alguém. 

 2) Buscar ajuda pro-
fissional: entender 

que você pode pedir 
ajuda profissional para 
aprender a lidar com 
os sentimentos e emo-
ções. Não há neces-
sidade de resolvê-los 
sem suporte. Contar 
com um psicólogo para 
desenhar um caminho 
de autoconhecimento 
pode ser mágico. 

 3) Buscar o que te dá 
prazer: a partir do 
momento que você 
buscou entender o que 
sente e pensa, fazer a 
manutenção de tudo 
isso, inserindo em sua 
rotina atividades que 
tragam prazer real e 
que possam se tornar 
uma dedicação sem 
peso, proporcionam 
leveza e te levam di-
reto para o momento 
presente; 

 4) Observador de si 
mesmo: estar dispos-
to a ser um constante 
observador de si, en-
tender seus mecanis-
mos, seus limites, suas 
fortalezas e aprender a 
se respeitar dentro da-
quilo que “está”, afinal, 
ninguém é nada! 

Quando temos a muscula-
tura do autoconhecimento 
bem desenvolvida, ou seja, 
conseguimos olhar para 
dentro de nós e perceber “do 
que somos feitos” (qual nosso 
repertório, quais as crenças), 
o que nos intimida, o que nos 
dá medo, o que aciona nossa 
raiva, o que aciona nossa 
ansiedade e tantas outras 
emoções, passamos por 
qualquer circunstância mais 
preparados e fortalecidos. 

Afinal, a “ferramenta” de 
autoconhecimento não é para 
mudar a si próprio, mas para 
entender quais são nossas 
limitações e, a partir delas, 
saber como lidar. Incentivar a 
prática de autoconhecimento 
nos levará a uma sociedade 
livre de diversos problemas 
sociais que enfrentamos atu-
almente. Para as empresas, 
ter um colaborador com o 
olhar para dentro, certamen-
te trará o sucesso para fora. 

Gostaria de deixar nesse 
texto, uma receita de bolo, 
de como podemos construir 
uma vida plena e feliz ou até 
mesmo de como podemos 
passar por esse momento 
de quarentena com tran-
quilidade. Porém, a maior 
contribuição que eu posso 
deixar é a lembrança de que 
a nossa realidade é constru-
ída por nós, sendo assim, 
pode ser reconstruída a cada 
momento e essa tarefa está 
apenas em nosso poder e de 
mais ninguém. 

Não existe uma fórmula 
mágica, mas podemos nos 
tornar disponíveis emocio-
nalmente para entender o 
quanto é importante ser 
alguém melhor para nós 
mesmos e para os outros, e 
essa construção é individual 
e intransferível. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
na Embracon Administradora 

de Consórcio Ltda. 

Brenda Donato Endo (*)
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PIS-Pasep: distribuição de 
saldo a participantes

O Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep autorizou a dis-
tribuição aos participantes do saldo registrado na rubrica 
“Reserva para Ajuste de Cotas” em 30 de abril deste ano, 
somada às demais reservas e retenções. A decisão está 
publicada no Diário Oficial da União de ontem (20).

De acordo com a resolução, a distribuição será efetuada 
mediante crédito na conta individual do participante, em 
31 de maio de 2020, de valor correspondente a 1,2% do 
saldo da respectiva conta antes do crédito da atualização 
monetária. O Fundo PIS-Pasep é resultante da unificação 
dos fundos constituídos com recursos das contribuições 
para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) (ABr).

O setor de alimentos e os há-
bitos das famílias brasileiras 
não são mais os mesmos. Os 
carrinhos estão mais cheios, 
e as idas aos mercados, mais 
espaçadas, aponta pesquisa 
da Nielsen Brasil. Na última 
semana de março, a frequên-
cia de compras caiu 6,5%, 
enquanto o número de itens 
no carrinho subiu 22%. A 
procura maior está entre os 
produtos para cozinhar em 
casa, como massas, arroz, 
feijão, farinha, óleo e produ-
tos frescos, mostrando que a 
cozinha tem sido o principal 
cômodo das casas nesses 
tempos de quarentena. 

Além de alimentos prá-
ticos para o dia a dia como 
biscoitos e snacks de frutas, 
por exemplo, que gerou um 
aumento de 11% na categoria 
“industrializados”, a formação 
de estoques na despensa 
favoreceu supermercados, hi-
permercados e atacarejos, que 
vendem quantidades maiores. 

As pessoas estão optando por produtos com maior 
praticidade e um bom custo benefício.
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Alimentos mais procurados 
nas gondolas pela sua maior vida útil

Rodolfo Carvalho (*) 

Estratégias que outrora eram 
assertivas e bem sucedidas, já 
não funcionam tão bem hoje. 

Por isso, muitas vezes é preciso recuar 
e se perguntar: “o que eu posso fazer 
diferente para adequar o meu negócio 
aos novos tempos?” ou ainda, “será 
que uma nova abordagem estará em 
linha com a cultura que eu quero para 
minha empresa?” 

Um exemplo clássico de reposiciona-
mento que vemos no mercado e que deu 
certo é da Havaianas. O famoso chinelo 
de tira azul e sola branca da década 
de 1990 foi o principal responsável da 
queda nas vendas da marca. Por quê? 
Simples, o produto não possuía um 
diferencial e ainda despertava uma 
percepção de baixa qualidade para o 
consumidor. E foi nesse momento que 
a empresa decidiu, não só aumentar o 
leque de opções, como passar por um 
rebranding. 

Com o slogan “Todo mundo usa”, os 
chinelos começaram a fazer parte da 
vestimenta de figuras famosas em di-
versas situações cotidianas: na padaria, 
na praia, no shopping. A partir daí, já 
sabemos o resto da história. Contudo, 
vale dizer que nem tudo são flores 
quando decidimos investir no reposi-
cionamento da nossa marca. Muitos 
de nós conhecemos o Dollynho, uma 
simpática garrafa de refrigerante, que 
estampa as clássicas propagandas de 
Dia dos Pais, Dias das Mães, Páscoa e 
outras datas com apelo emocional do 
calendário. 

Os comerciais, que por muitas vezes 
foram alvos de memes na internet, co-
meçaram a mudar. A presença de nosso 
amiguinho, antes tão comum nas casas 
brasileiras, passou a ser substituída por 
propagandas mais bem elaboradas e 
com um bom investimento tecnológico 
e de marketing. O que a marca não 
previu foi que essa mudança teve um 
efeito contrário do esperado: a queda 
nas vendas.

Rebranding: o que você precisa 
saber para reposicionar sua marca
O mundo está mudando rapidamente e, junto a esse movimento, os padrões de consumo e trabalho também

Isso porque o público-alvo do refri-
gerante se concentrava nas classes C 
e D, uma vez que o produto era mais 
barato. Quando os consumidores per-
ceberam a mudança, logo imaginaram 
que o refrigerante passaria por uma 
reformulação e, consequentemente, 
ficaria mais caro. Foi nesse momen-
to que a Dolly logo voltou com suas 
estratégias antigas e reconquistou 
seu público. 

Diante desses dois cenários, reuni 
algumas dicas para te ajudar como e 
quando modificar suas estratégias de 
mercado e posicionamento institu-
cional, conhecidas como os 4 P’s do 
marketing: 
	 •	Produto: aqui, falamos de oferta, 

podendo ser tanto um produto, 
propriamente dito, ou um serviço 
realizado. Esse pilar, portanto, se 
refere ao núcleo do seu negócio. É 
nessa fase que precisamos enten-
der se ele atende às necessidades 
do público-alvo, qual o nome dele, 
se ele é atrativo e quais seus dife-
renciais; 

	 •	Preço: como o próprio nome diz, 
o preço diz respeito ao valor do 
produto. A grande questão desse 
pilar não se limita ao quanto os 
potenciais consumidores podem 

pagar pelo seu produto, mas, sim, 
qual a percepção do público em 
relação à sua marca; 

	 •	Praça: em tradução livre do inglês 
placement, essa etapa diz respeito 
ao local em que os consumidores 
te encontram. Aqui falamos de 
e-commerce, televendas, lojas 
físicas, marketplace. Portanto, é 
nesse pilar que estudamos a aces-
sibilidade do produto; 

	 •	Promoção: ao contrário do que 
se pensa, neste caso, a promoção 
nada tem a ver com liquidação, 
mas com as soluções adotadas para 
promover sua marca. Nessa fase, é 
necessário analisar os canais que 
utilizados para dar notoriedade 
ao seu negócio, seja por meio do 
marketing digital, boca-a-boca e/
ou assessoria de imprensa, etc. 

Por isso, a figura de um profissional 
de comunicação e de marketing é tão 
importante para sua marca. Assim, 
você poderá entender se realmente 
chegou o momento de mudar as estra-
tégias e não correr o risco de mexer 
em time que está ganhando. 

(*) - É CEO da Incentivar.io, primeiro software de 
incentivo do Brasil. 
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crescimento mais consistente 
até o final deste ano, de 2% a 
4%, devido ao maior número 
de refeições feitas em casa”, 
pontua. Em 2019 as Indús-
trias de biscoitos, massas 
alimentícias pães e bolos 
industrializados alcançaram 
um faturamento de R﹩ 36,7 
bilhões em 2019. Juntas, as 
categorias somaram 3,3 mi-
lhões de toneladas em volume 
de produtos vendidos. 

A corrida ao supermercado, 
no entanto, gerou alguns exa-
geros, por exemplo, comprar 
a quantidade de produtos 
equivalente ao que seria 
consumido no ano todo. “Esse 
panorama é um lembrete so-
bre a necessidade de seguir 
impulsionando as cadeias de 
suprimento e logística, de 
modo a contar com flexibilida-
de suficiente para responder 
às mudanças do comporta-
mento de consumo mediante 
a eventos como a COVID-19”, 
pontua Zanão (AI/Abimapi). 

Do total das compras feitas em 
março, 61% foram nesse tipo 
de varejo, conquistando mais 
de 2,2 milhões de clientes em 
abril, e os hipermercados, mais 
de 560 mil. 

De acordo com Claudio 
Zanão, presidente-executivo 
da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi), 
as pessoas estão optando por 

produtos com maior shelf life, 
praticidade e um bom custo 
benefício, o que gerou, entre 
fevereiro e maio, um aumento 
médio de 20% no volume de 
vendas das categorias Abimapi. 
Com boa parte da população 
brasileira em quarentena e res-
taurantes fechados, as pessoas 
abasteceram as despensas e 
estão cozinhando mais.

“Macarrão, biscoito e pão são 
de consumo básico e devem ter 
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Rodrigo Silva (*)

Há um aumento considerável 
na quantidade de gases tóxicos 
na atmosfera. 

Um grupo de cientistas 
norte-americanos publicou 
um estudo recente a partir de 
amostras de gelo (com mais 
de 15.000 anos) coletadas no 
Tibet que está ajudando a co-
munidade científica a revelar 
as características ambientais 
daquela época. Mas o que mais 
nos chamou a atenção sobre 
esse estudo foi a presença de 
mais de 33 populações de vírus, 
das quais 28 são totalmente 
desconhecidas. Mas você deve 
estar se perguntando: “se esses 
microrganismos estão conge-
lados, como poderiam causar 
algum tipo de malefício?”. 

A resposta está em estudos 
anteriores que evidenciaram 

algum tipo de atividade biológica 
desses micróbios mesmo em 
baixíssimas temperaturas e que, 
portanto, há possibilidade de 
“ressuscitá-los”. Mais uma vez, 
este tipo de pesquisa alerta para 
um tema largamente debatido 
na comunidade científica: as 
mudanças climáticas. A NASA 
(Agência Espacial Norte Ame-
ricana) revelou em seus estudos 
que há um aumento conside-
rável na quantidade de gases 
tóxicos na atmosfera desde a 
Revolução Industrial no século 
XVIII e XIX e que isso leva, como 
consequência, ao aumento da 
temperatura global.

Não descartando a evidência 
de que as variações de tem-
peratura são eventos cíclicos 
naturais, há plena convicção 
de que as ações antrópicas 
(aquelas causadas pelos seres 
humanos) são responsáveis 

pela aceleração drástica desse 
processo, revelando que o 
aquecimento atual está ocor-
rendo aproximadamente dez 
vezes mais rápido que a taxa 
média de aquecimento da re-
cuperação da Era do Gelo.

Pois bem. Agora vamos juntar 
as duas informações: mudan-
ças climáticas e presença de 
microrganismos no gelo glacial 
de milhares de anos atrás. O 
que temos? De acordo com os 
cientistas, há duas possíveis 
respostas para isso. A primeira 
está relacionada à perda de 
biodiversidade (diversidade 
de formas de vida) microbiana 
devido ao derretimento do gelo, 
o que dificultaria as pesquisas 
sobre esses arquivos micro-
bianos e sobre as condições 
climáticas daquela época.

A segunda, muito mais peri-
gosa, porém não excludente da 

primeira, se refere à liberação 
desses micróbios para o am-
biente em que vivemos, o que 
poderia (não há estudos sobre 
isso) levar a outras pandemias 
em função da periculosidade 
desses “novos” vírus.

Portanto, essa caixa de Pan-
dora (com muitas coisas que 
ainda desconhecemos) pode 
ser aberta a qualquer momen-
to caso não fiquemos atentos 
às evidências das mudanças 
climáticas que se apresentam 
cotidianamente por meio de 
diferentes formas (efeito es-
tufa, acidificação dos oceanos, 
eventos climáticos extremos 
etc.) e que, sem a menor sombra 
de dúvida, afetam nossas vidas.

(*) - É biólogo, doutor em Ciências 
e coordenador do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Aquecimento global: novos vírus e novas doenças estão por vir?


