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A geração Z, de nascidos a partir de 1997, está conquistando 
o mercado de trabalho. São jovens que já nasceram conectados, 
muitas vezes com um computador ou celular em mãos. Por conta 
disso, muitas empresas se questionam: como conquistar público tão 
difuso e com tanto acesso à informação? Pensando nisso, a Cogni-
zant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, 
preparou estudo com as principais tendências de comportamento 
da geração Z.   

Geração Z: já nasceram conectados

Estamos em uma crise global sem precedentes na história recente. 
Todas as cadeias produtivas estão sendo impactadas e, independente 
do segmento, é difícil encontrar empresas que tenham se preparado 
com plano de contingência para manter os seus objetivos estratégi-
cos diante desse cenário. Até mesmo negócios que não tiveram seus 
processos interrompidos perderam eficiência devido à realocação em 
função da migração de foco não planejada.   

Automação Inteligente pode ajudar

Há empresas que têm um único propósito: registrar o comportamento 
online dos consumidores. Isso inclui os sites visitados, as informações 
sobre os produtos adquiridos e os itens procurados. Algumas empresas 
até criam um perfil sobre a pessoa, vendendo-o aos anunciantes para 
que possam reproduzir anúncios personalizados. No entanto, existem 
medidas que as pessoas podem tomar para se proteger contra isso. Neste 
contexto, as informações confidenciais dos usuários serão usadas para 
a criação de ofertas de produtos similares, exibição de preços mais altos 
dependendo da sua localização, e até mesmo para prever - com um certo 
grau de precisão  –, o que a pessoa necessita ou está buscando.   

Ferramentas para proteger sua privacidade

iStock

Negócios em Pauta

Opções de Cursos 
O período de isolamento social tornou-se uma ótima 

oportunidade para fazer um curso rápido pela internet. 
Nas primeiras oito semanas de quarentena, cerca de 60 
mil pessoas inscreveram-se em um dos 12 cursos livres 
gratuitos do Centro Paula Souza na modalidade Massive 
Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online 
Aberto e Massivo. Qualquer um pode se inscrever e co-
meçar a estudar na hora que quiser, basta acessar o site 
(mooc.cps.sp.gov.br) e se cadastrar com login e senha. Os 
conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, 
vídeos, jogos, avaliações e exercícios.    Leia a coluna 
completa na página 3

CPS/Reprodução

vELOCIDADE, PRODutIvIDADE, EFICIêNCIA E OtIMIZAçãO

O setor financeiro e, 
mais especificamente, o 
negócio dos bancos, mudou 
tremendamente ao longo da 
última década. 

A tecnologia tornou-se parte 
fundamental do negócio e 

foi absorvida pelos bancos para a 
oferta de novos produtos e servi-
ços. Mas isso foi apenas o começo. 
O que veremos nos próximos dez 
anos fará com que os bancos como 
os conhecemos hoje pareçam algo 
da era glacial. Isso porque, no pas-
sado, os bancos eram construídos 
para durar e, agora, precisam ser 
construídos para mudar e evoluir 
constantemente. 

Essa necessidade vem do fato de 
que o mercado vem sendo ocupado 
por novos entrantes, que estão 
reinventando a oferta de serviços 
com processos automatizados, flu-
ídos e, principalmente, com novas 
experiências que estão deixando 
para trás os desajeitados processos 
manuais com os quais nos acostu-
mamos. E não falamos de poucas 
empresas. Na América Latina, hoje, 
temos muito mais fintechs do que 
instituições bancárias em funcio-
namento. Somente no Brasil, são 
377 fintechs operando, contra 27 
bancos. E essa relação é mais ou 
menos a mesma em outros países. 

Todas estas empresas estão 
criando novos serviços e oferecen-
do novas, e melhores, experiências 
aos clientes. Muitos destes serviços 
estão sendo criados do zero, cons-
truídos para atender ao desejo do 
cliente que, cada vez mais acostu-
mado com a experiência oferecida 
por empresas como Amazon e 
Google, hoje vê seus bancos com 
outros (e mais exigentes) olhos. 

Para a grande maioria dos ban-
cos tradicionais, a rapidez com que 
esta mudança vem acontecendo é 
uma ameaça, e séria. Os pesados 
investimentos realizados por eles 
em sua estrutura legada de TI 

Ousadia ou morte: não há meio termo 
para o setor bancário 
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surgem hoje como uma camisa 
de força, ou uma bola de ferro 
presa ao concreto. O desafio que 
se coloca hoje a estas instituições 
é justamente transformar o que é 
visto hoje como ameaça em opor-
tunidade e vantagem competitiva. 

E para isso, é preciso uma nova 
abordagem. Ousada, é verdade, 
mas a única possível diante da onda 
de mudanças que o setor terá pela 
frente. Quando se fala em tecno-
logia, quem quiser sobreviver e se 
manter no mercado, vai precisar 
aprender a configurar e integrar, 
ao invés de codificar e customizar; 
terá que aprender a trabalhar com 
cloud elástica, ao invés de usar 
workloads on-premise; e terá que 
melhorar continuamente. 

Em um setor imprevisível como 
o bancário, a agilidade deixa de 
ser algo "bom para se ter" e se 
transforma em item básico de 
sobrevivência. E não estamos 
falando apenas da capacidade 
de fazer escolhas a partir de um 
espectro limitado de opções. Não. 
Os bancos que quiserem atender 
às demandas de seus clientes 
precisarão ser ágeis de verdade, 
e isso será mais importante, até, 
do que a escala conseguida por 
alguns deles. Estamos falando de: 
•	 Reinventar	as	experiências	fim	a	

fim de seus clientes, oferecendo 
serviços bancários móveis, rápi-
dos e fáceis de usar; 

bancos tradicionais, eles contam 
hoje com ativos significativos. Seu 
grande desafio está em combiná-
-los com a agilidade apresentada 
hoje pelas fintechs e bancos digi-
tais, parecendo-se mais com estes 
do que com os bancos que nossos 
pais costumavam frequentar. Para 
isso, é preciso que estas institui-
ções se livrem das amarras criadas 
por suas estruturas legadas. 

Um caminho para isso é a adoção 
de um conceito chamado composa-
ble banking, uma nova abordagem 
que prevê o desenvolvimento e a 
prestação de serviços financeiros 
baseados na montagem rápida e 
flexível de sistemas independen-
tes, que ofereçam desde score de 
crédito até inteligência artificial. 
Ela tem ajudado instituições tra-
dicionais a oferecer novas experi-
ências aos seus clientes, competir 
com as fintechs e responder a esta 
necessidade de mudança, sem re-
nunciar a seus ativos construídos 
ao longo de décadas. 

O fato é que não é possível prever 
o futuro, mas pouca gente duvida 
que o ritmo das mudanças deve 
se acelerar cada vez mais e, para 
enfrentá-las, é preciso centrar o 
foco na conquista da agilidade. 
É ela que fará a diferença. Não 
importa onde o banco estiver, ele 
precisará responder rapidamente 
às mudanças no mercado, novas 
demandas dos clientes, ações dos 
concorrentes, o surgimento de no-
vas regulamentações e a escalada 
de tecnologias inovadoras. 

Agilidade será a senha para o 
futuro e ela não deve estar apenas 
no final do processo de projeto de 
arquitetura, por exemplo. Ela de-
verá permear toda a organização. 
Essa é a escolha que os bancos têm 
de fazer hoje. 

(Edgardo Torres-Caballero é Pós-
graduado em Comércio Internacional 

e Gestão pela FGV, é é Diretor Geral 
da Mambu para LATAM).

À ESPERA DO 5G: O MOMENtO DE INvEStIR 
EM INFRAEStRutuRA é AGORA     Leia na página 6

News@tI

Planejamento tributário, Estratégias para 
Redução de tributos no Período Pós Covid-19

@A carga de impostos gira em torno de 40% do fatura-
mento de uma empresa, um valor bastante expressivo. 

É fundamental, portanto, estudar meios para reduzir esse 
montante de forma legal. Para tanto, o Prof. Sr. Silvio Crepal-
di vai ministrar o curso " Planejamento Tributário, Estratégias 
para	Redução	de	Tributos	no	Período	Pós	Covid-19"	que	visa	o	
aperfeiçoamento profissional do participantes, além de analisar 
o efeitos da carga tributária nos negócios empresariais; conhecer 
as vantagens e desvantagens existentes em cada um dos regi-
mes de tributação em vigor e, também capacitar os profissionais 
para interpretar e aplicar corretamente a legislação tributária 
incidente sobre a atividade econômica das empresas, por meio 
de estudos de caso e cálculo dos tributos. Informações pelo te-
lefone: (11) 2440-5029 ou pelo e-mail viviane.treina@gmail.com. 
  Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

•	 Não	contar	mais	com	dados	ar-
mazenados em silos, mas utilizá-
-los para criar relações com os 
clientes com comunicação mais 
rápida e simples; 

•	 Usar	a	criatividade	e	a	tecnologia	
para amenizar a complexidade 
de controle de grandes estru-
turas legadas criada por novas 
regulações; 

•	 Projetar	novos	serviços	bancá-
rios que tirem vantagem do novo 
panorama de tecnologia. 

Pode parecer um desafio enor-
me, e os riscos envolvidos por vezes 
servem como justificativa para que 
alguns membros do board queiram 
distância deles. Por outro lado, é 
preciso levar em conta também 
que os grandes bancos contam 
com cartas importantes na manga 
para este jogo: 
•	 Uma	 base	 de	 clientes,	 cujos	

relacionamentos já existentes 
devem facilitar a oferta de novas 
iniciativas e serviços; 

•	 Uma	 situação	 financeira	 sóli-
da, que lhes permite financiar 
inovação sem a necessidade de 
investimento externo; 

•	 Um	grande	volume	de	dados	
de clientes, que permitem 
prever demandas e criar novas 
ofertas; 

•	 Marcas	reconhecidas	e	que	têm	
a confiança dos consumidores. 

Por mais que o novo momento 
pareça querer deixar de lado os 

Mais de 5 milhões
O número de casos confirmados 

do novo Coronavírus no mundo ultra-
passou a marca de 5 milhões ontem 
(21), de acordo com o mapeamento 
em tempo real feito pela Universidade 
John Hopkins, dos EUA. A instituição 
contabilizava 5.014.943 pessoas já 
infectadas pelo Sars-CoV-2, além 
de 328.462 óbitos, o que significa 
uma taxa de letalidade de 6,5%. Os 
EUA lideram em número absoluto 
de mortes, com 93,43 mil, seguidos 
pelo	Reino	Unido	(35,79	mil)	e	pela	
Itália (32,33 mil) - (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-espera-do-5g-o-momento-de-investir-em-infraestrutura-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/jovens-de-ate-22-anos-ja-nasceram-conectados-e-com-mais-acesso-a-informacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aqui-estao-3-ferramentas-uteis-para-proteger-sua-privacidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/apos-pandemia-como-a-automacao-inteligente-pode-ajudar-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
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Coluna do Heródoto

O suplente é o pivô da 
crise. A constituição 
brasileira abriga mais 
uma jabuticaba, cada 
senador tem direito a 
dois suplentes. 

São três senadores e 
seis suplentes por 
estado. Vale também 

para o Distrito Federal. Eles 
sonham com o momento 
que vão assumir o mandato 
e garantir visibilidade para 
um outro voo político e as 
benesses garantidas com o 
bolso do contribuinte, como 
ajudas de custo, plano de 
saúde e odontológico. Mas 
para isso  precisa ficar como 
titular do mandato durante 
um determinado período, 
como é costume no Senado 
Federal. 

Geralmente o primeiro 
suplente é um desconhe-
cido empresário que não 
tem voto, mas tem dinheiro. 
Banca a campanha, ou me-
lhor compra a suplência, e 
depois negocia qual o perí-
odo que vai senatoriar a seu 
favor e aos que representa. 
Não há pressa, o mandato 
é de oito anos e há tempo 
suficiente para que o cargo 
seja irmanamente dividido 
entre o financiador e o finan-
ciado. É um jogo que tem o 
beneplácito da mais recente 
constituição brasileira, a de 
1988. 

Por que não um só se-
nador por estado sem ne-
nhum suplente? Ninguém 
quer assumir a paternidade 
dessa jabuticaba. A sede 
pelo poder coloca o titular 
e o suplente em campos 
opostos. É inevitável. Este 
arma uma ampla campanha 
através da mídia para atacar 
o senador pelo estado do Rio 
de Janeiro. Planta notícias 
que atacam o passado do 
senador e sugerem que 
tem ligação com as milícias 
que dominam os morros da 
capital do estado. 

Teria referendado um 
acordo tácito com a bandi-
dagem para que não des-
cessem dos morros e não 
atacassem a classe média 
ilhada nos prédios à beira 

mar. Como uma pessoa 
como essa poderia ser se-
nador da república.? Nem 
mesmo com o apoio de seu 
tutor, detentor de grande 
apoio popular e dos votos 
no estado. Era um vira casa, 
um político sem caráter, que 
merecia uma investigação 
mais profunda da Polícia 
Federal ainda que protegido 
pela toga senatorial. A guer-
ra fica cada vez mais intensa 
com a formação de blocos de 
apoio de lado a lado. 

O suplente conquista aos 
poucos a máquina burocrá-
tica do partido e tem mais 
armas para congelar a ação 
do titular. Quem vai levar a 
melhor nessa disputa políti-
ca ninguém sabe. O acordo é 
que o financiador receberia 
em troca ao financiamento 
do titular metade do man-
dato. Quatro anos para cada 
um. Contudo o senador teria 
que pedir afastamento para 
que o suplente assumis-
se, mas isso ele descarta 
totalmente. A questão é 
que o senador admite que 
daria ao financiador os dois 
últimos anos de mandato e 
não quatro como espalhava 
o suplente. 

Sem acordo resta uma 
guerra de versões que en-
volve políticos de vários 
matizes, da esquerda e da 
direita. O senador Saturni-
no Braga diz que sofre um 
linchamento político, mas 
que não abre mão de sair na 
rua. Repara que as pessoas 
fazem piadinhas e sente 
o desprezo da população. 
Argumenta que a mudança 
dos ventos políticos impe-
dem que abra mão de parte 
do mandato para o suplente 
Carlos Luppi, o novo dono 
do PDT - o Partido Demo-
crático Trabalhista -  funda-
do por Leonel Brizola. 

Os melhores suplentes de 
senadores são filho, filha, 
esposa ou sócios de ativi-
dades comuns. Alguém de 
confiança que não mude de 
lado e não espalhe boatos 
que possam pôr em risco o 
mandato do titular.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Suplente 
perigoso

Escritórios de advocacia se tornam 
alvos de 'sequestros virtuais'

Guilherme Gueiros (*)

O escritório, que tem como clientes 
nomes de peso como Madonna, 
Elton John, Lady Gaga, Drake e 

LeBron James, além de empresas como 
Facebook, Sony e HBO, teve seu ban-
co de dados invadido por hackers que 
exigiram, inicialmente, US$21 milhões 
(R$122,9 milhões) em bitcoins para não 
divulgar os arquivos na internet.

Segundo o New York Post, o caso está 
sendo investigado pela Polícia Federal 
americana - FBI. Já se sabe, no entanto, 
que o ataque foi realizado por meio de 
um vírus que já fez vítimas como Brooks 
International, Kenneth Cole e Travelex, 
tendo esta última desembolsado US$2,3 
milhões para recuperar os arquivos 
roubados.

Este tipo de programa malicioso, co-
nhecido por Ransomware, normalmen-
te se reveste de um anexo inofensivo em 
uma mensagem de e-mail que, quando 
executado, invade o dispositivo infor-
mático (computador, smartphone etc.) 
e bloqueia os arquivos encontrados, por 
meio de criptografia, impossibilitando o 
usuário de utilizá-los. A partir de então, 
os criminosos exigem o pagamento de 
um resgate, normalmente em cripto-
moedas, sob a ameaça de apagá-los ou 
publicá-los na rede.

Como se vê, os criminosos, entre ou-
tros alvos, têm visado os escritórios de 

advocacia em razão da 
sensibilidade das infor-
mações, protegidas por 
sigilo profissional, cujo 
vazamento pode trazer 
consequências devasta-
doras aos clientes, o que 
torna estas organizações 
mais suscetíveis ao paga-
mento do resgate.

No Brasil, o cenário 
não é diferente. Tra-
dicionais bancas de 
advogados já foram 
vítimas deste tipo de 
golpe, o qual, na maio-
ria das vezes, parte de 
computadores localiza-
dos em outros países, 
redundando em maiores 
complexidades para 
investigações policiais .

Sob o enfoque da lei penal brasileira, 
a invasão de dispositivo informático 
para obter, modificar ou destruir dados 
e informações configura crime previsto 
no art. 154-A do Código Penal e o uso 
posterior para fins de extorsão é delito 
distinto e autônomo que também deve 
ser punido.

A Polícia Federal mantém em suas 
superintendências Grupos de Repres-
são a Crimes Cibernéticos (GRCC) e, 
em âmbito estadual, dos 26 estados 
da federação, 15 possuem delegacias 
especializadas para a investigação 

de crimes cibernéticos 
(Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mi-
nas Gerais, Mato Gros-
so, Pará, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Sergipe, São Paulo 
e Tocantins), além do 
Distrito Federal.

Em tempos de pan-
demia, quando todas as 
atenções estão voltadas 
para a contenção do 
Coronavírus, é preciso 
redobrar o cuidado com 
os vírus informáticos. 
Visando a mitigação de 
riscos, os escritórios de 
advocacia devem inves-
tir em tecnologias de 

segurança da informação, adotar me-
didas de prevenção (como a realização 
de backups periódicos, por exemplo) 
e promover a conscientização de seus 
colaboradores para uma navegação 
segura na web.

Endossando a campanha educativa 
lançada pela Interpol neste mês de maio, 
é preciso “lavar as mãos cibernéticas” 
(#washyourcyberhands), e, no caso 
de um ataque, como orienta a KPMG, 
investigar a causa, em sua raiz, para se 
proteger e prevenir novos ataques.

(*) É advogado criminalista e sócio do Urbano 
Vitalino Advogados.

São Paulo, sexta-feira, 22 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“No Brasil, 
tradicionais bancas 
de advogados já 
foram vítimas deste 
tipo de golpe, o 
qual, no mais das 
vezes, parte de 
computadores 
localizados em 
outros países, 
redundando 
em maiores 
complexidades 
para investigações 
policiais.”

Freepik

De acordo com a Info-Security Magazine, criminosos cibernéticos roubaram 756 gigabytes de dados 
sigilosos do escritório de advocacia novaiorquino Grubman, Shire, Meiselas & Sacks, que incluem contratos, 
números de telefone, endereços de e-mail, correspondências pessoais e termos de confidencialidade de 
diversas celebridades no ramo do entretenimento.

News@TI
UOL EdTech entra para o Mapa Global 
de OPM da Holon IQ

@  O UOL EdTech, companhia especializada em tecnologia para 
a educação, entrou para o Mapa Global de OPM realizado 

pela Holon IQ, empresa australiana de consultoria especializada 
em educação. A empresa do Grupo UOL é uma das poucas fora 
do eixo China, Europa e Estados Unidos a serem citadas no 
levantamento. Para Alex Augusto, CEO do UOL EdTech, este 
é um reconhecimento importante do mercado internacional. 
“Neste mapa estão os principais players de edtech do mundo 
que estão abrindo caminho neste mercado. Ter o UOL EdTech 
nesse mapeamento global como o principal do mercado da 
América Latina nos mostra que estamos abrindo caminho para 
a oferta digital de educação por aqui também”, afirma Alex.

Programa da CNI e MCTIC seleciona instituições 
para aprimorar metodologias de gestão da inovação

@A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

abriram chamada para selecionar instituições interessadas em 
aperfeiçoar metodologias de gestão da inovação (GI) com foco na 
transformação digital do setor produtivo. O projeto, realizado com 
o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
vai selecionar até 15 entidades. Além do investimento inicial alocado 
na seleção e alinhamento conceitual das entidades participantes, foi 
aprovado recurso para a segunda fase do projeto, a fim de que as 
instituições realizem um projeto-piloto em empresas. As inscrições 
para a chamada do programa Nagi Digital poderão ser feitas no site 
do projeto (http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/ mei/
programas-mei/nagi-digital/) a partir de segunda-feira (25).

B2W Digital está com inscrições abertas para 
processo seletivo online do Programa de Estágio

@A B2W Digital - líder em e-commerce na América Latina 
e detentora das marcas Americanas.com, Submarino, 

Shoptime e Sou Barato - abre as inscrições para o Programa 
de Estágio B2W 2020, com vagas para São Paulo e Rio de Ja-
neiro. A companhia, que tornou seu processo de contratação e 
ambientação todo virtual neste contexto de isolamento social, 
fará a seleção para o programa de forma online e gamificada, 
trazendo referências do universo dos games em todas as etapas. 
A B2W oferece aos estudantes a oportunidade de desenvol-
verem suas carreiras em um ambiente dinâmico, colaborativo 
e com autonomia. A companhia quer atrair pessoas diversas, 
com diferentes visões de mundo para agregar ainda mais, e 
que tenham muita vontade de aprender, paixão por inovação 
e foco em resultados. Os aprovados no programa receberão 
bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de benefícios 
como vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e descon-
to em compras nos sites do grupo. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 7 de junho pelo site https://estagio.b2w.io/. Os 
candidatos também poderão acompanhar o programa pela 
página da B2W Digital no Linkedin, Facebook e pelo perfil 
do Instagram.

Vagas para desenvolvedores e programadores

@A Valemobi, empresa brasileira que oferece soluções full 
services para o mercado financeiro, está com 10 vagas de 

emprego abertas. As oportunidades são para Desenvolvedor 
Android, Desenvolvedor IOS, Programador Sênior, Programador 
Java Sênior e Especialista DevOps Sênior. Todas as vagas são 
presenciais, para início imediato e atuação na sede da empresa, 
localizada no Alto de Pinheiros, próximo ao Shopping Villa Lobos, 
em São Paulo. Porém, durante a pandemia da Covid-19, os traba-
lhos serão realizados remotamente, no esquema home office. O 
profissional deve ser formado em Ciências da Computação, En-
genharia, Sistemas da Informação ou áreas afins. As contratações 
podem ser em regime CLT ou PJ. Os salários e exigências variam 
conforme a posição e experiência do candidato. Para participar 
dos processos seletivos, os interessados devem encaminhar seus 
currículos para laura.moraes@valemobi.com.br.

ricardosouza@netjen.com.br

ABIMAQ e Spin Startups debatem 
a transformação da indústria

O presidente executivo da 
ABIMAQ, José Velloso, par-
ticipou de uma live realizada 
pela aceleradora de startups 
Spin Startups, no dia 12 deste 
mês, e apresentou as transfor-
mações da indústria perante os 
cenários de crise. A reunião via 
internet também contou com 
participação do CEO da Spin, 
Beny Fard.

Questionado sobre como a 
indústria de máquinas está 
vendo a situação da pandemia 
e o que ela pode fazer para mi-
nimizar seus efeitos deletérios, 
Velloso pontuou um histórico 
de problemas enfrentados na 
economia brasileira, as medidas 
adotadas e as soluções criadas 
para manter as empresas fun-
cionando.

O executivo da ABIMAQ 
adiantou que a economia veio 
de uma crise de 2014/2015, 
não conseguiu se recuperar e 
já está em outra. “Não saímos 
daquela crise porque ela dei-
xou uma quantidade enorme 
de desempregados no Brasil 

e muita gente abaixo da linha 
da pobreza. Ou seja, os efeitos 
deletérios dela não foram re-
solvidos e, em 2019, a nossa 
economia estava começando a 
melhorar e os próprios números 
da ABIMAQ e da indústria para 
2020 traziam boas previsões”.

Velloso também destacou que 
um dos grandes entraves para 
o crescimento econômico está 
relacionado ao Custo Brasil e 
alertou que abrir um negócio 
no País, empregar capital hu-
mano e honrar os tributos são 
alguns dos piores problemas 
enfrentados por possíveis in-
vestidores. “O Brasil é o país 
que tem a carga tributária mais 
injusta do mundo. Sem carga 
tributária tão alta seriamos mais 
competitivos”.

Quanto às medidas adotadas 
pela ABIMAQ para mitigar os 
efeitos deletérios do novo Coro-
navírus, Velloso adiantou que a 
entidade tem trabalhado junto 
ao governo federal para garantir 
a manutenção do emprego e das 
atividades do setor.

Guilherme Gueiros.
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D - Cannabis Medicinal 
Pacientes e profissionais da área médica interessados em se aprofundar 
em questões relacionadas à cannabis para uso medicinal, contam com um 
Centro de Excelência Canabinoide (CEC) totalmente dedicado ao tema 
a partir da próxima segunda-feira (25). É quando será lançada a clínica, 
com estrutura física. Situada em São Paulo e pioneiro na América Latina, 
se torna referência global ao proporcionar bem-estar e qualidade de vida 
das pessoas, além de capacitar profissionais de saúde e contribuir para 
o desenvolvimento científico. É um dos primeiros empreendimentos da 
área de cannabis medicinal acelerados pela The Green Hub. Saiba mais 
em: (www.cecmedic.com.br).  

E - Ajuda a Empreendedores
A Escola de Administração de Empresas da FGV anuncia uma nova 
plataforma gratuita o ‘Ideia ao Negócio’, com o objetivo de ajudar 
no desenvolvimento de novos negócios. Trata-se de um conjunto de 
ferramentas para dar os primeiros passos na estruturação de um novo 
empreendimento. Conta com três blocos: a Ideação, com ferramentas 
que vão ajudar a repensar a essência, o foco do empreendimento; o 
segundo passo é o Desenvolvimento do Cliente, em launchpad, em que 
são compartilhadas as ferramentas para construir o negócio na lógica 
de Customer Development de Steve Blank; os Fundamentos do Negó-
cio apresentam todos os pontos essenciais para um plano de negócios. 
Verifique em: (http://ideiaaonegocio.com.br).

F - Transformação Social
O Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, foi reconhecido 
pelo Prêmio Latinoamérica Verde como uma das melhores práticas de 
Sustentabilidade da América Latina, devido ao seu trabalho na transfor-
mação social. A entidade é uma certificadora com sede no Equador que, 
anualmente, premia e conecta as melhores práticas ambientais e sociais 
do continente latino americano. Neste ano, 2450 projetos foram inscritos 
e destes, 500 foram certificados. No Brasil, apenas 27 iniciativas foram 
reconhecidas, e o Consulado da Mulher integra este time, na categoria 
“Desenvolvimento Humano, Inclusão Social e Redução da Desigualdade”. 
Outras informações: (http://consuladodamulher.org.br/curso/home/). 

A - Iniciativas Verdes
A Prefeitura SP lançou a plataforma de mapeamento de iniciativas 
verdes. A iniciativa, que faz parte do programa Green Sampa da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, objetiva fomentar negócios 
sustentáveis, tecnologias verdes e qualificação profissional, promovendo 
o desenvolvimento econômico sustentável do município. Na plataforma, 
o empreendedor cadastra a sua startup e apresenta a solução tecnoló-
gica que poderá contribuir com as problemáticas da cidade. Após isso, 
a Prefeitura identificará as demandas de empresas privadas e do setor 
público e cruzará com as soluções inovadoras de startups verdes. Mais 
informações: (www.adesampa.com.br/greensampa). 

B - Cabine para Desinfecção
O empreendedor e engenheiro Alaor Ferreira da Cruz Junior criou em 
sua startup, em Goiânia, uma máquina capaz de fazer a desinfecção 
de pessoas, roupas e equipamentos, para ser utilizada em empresas, 
estabelecimentos comerciais, espaços públicos, além de ambientes 
hospitalares. Em um formato de cabine, a Asepsis Machine, necessita 
apenas estar ligada em uma tomada de energia elétrica para que 60 
micropontos lancem jatos com uma mistura de hipoclorito de sódio 
e água, fórmula indicada pela OMS para promover em 15 segundos, 
a esterilização do que estiver em seu interior. A máquina está em 
conformidade com as especificações da NR12. Saiba mais em: (http://
asepsismachine.com.br).

C - Mentoria para PMEs
A Locaweb, uma das pioneiras em serviços digitais, lançou o projeto 
#JuntosNoDigital para ajudar pequenos e médios empreendedores a 
enfrentar a crise. A plataforma oferece cadastro para mentoria com 
especialistas da empresa e conteúdo aberto sobre presença no digital, 
finanças, e-commerce e marketing. “O momento pede criatividade e 
inovação, por isso, é essencial nos aproximarmos ainda mais dos clientes 
e da sociedade para fornecer as melhores informações e conteúdos, para 
juntos resistirmos a essa crise”, afirma Luís Carlos, Gerente de Marketing 
da Locaweb. O agendamento da mentoria pode ser realizado pelo link: 
(www.juntosnodigital.com.br). 

G - Combate ao Coronavírus
A Itaúsa, holding de investimentos que tem em seu portfólio empresas como 
Itaú Unibanco, Duratex, Alpargatas e NTS, fará doação de R$ 50 milhões 
para combater os efeitos do Coronavírus no País. As famílias Villela e Setubal, 
acionistas controladores da Itaúsa, também doarão outros R$ 50 milhões para 
contribuir com os esforços de combate à pandemia. A doação total  será des-
tinada ao programa ‘Todos pela Saúde’, projeto lançado em abril com doação 
de R$ 1 bilhão pelo Itaú Unibanco, com o objetivo de combater os efeitos da 
Covid-19 sobre a sociedade brasileira. Os recursos aportados no programa são 
administrados por um grupo de especialistas de diversos setores da saúde. 

H - Doações de Álcool
O Campari Group continua com a produção e doação de álcool 70% para 
as principais instituições de saúde de Pernambuco atuantes no combate 
ao novo Coronavírus. Iniciada em abril, a primeira doação de tonéis de 
mil litros foi realizada para cinco hospitais, mas, com a constante evolu-
ção do contágio do vírus e continuando o plano de fornecimento de três 
meses pela empresa, o reabastecimento já está acontecendo e três novas 
instituições também entraram na lista. Os hospitais beneficiados desde o 
começo da ação são os que têm atuado na linha de frente de combate à 
doença: Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço, 
Hospital da Mulher, Hospital Dom Élder Câmara e Instituto Materno Infantil. 

I - Expansão do Segmento
A Sumitomo Rubber do Brasil, empresa japonesa detentora das mar-
cas de pneus Dunlop e Falken, continua apostando no crescimento do 
mercado de caminhões e ônibus. A empresa acaba de implementar uma 
capacidade de produção de 1.000 pneus por dia no país, mais cedo do 
que o planejado, considerando a importância do mercado de pneus para 
caminhões e ônibus no Brasil. Desde 2019, a Dunlop investe na produção 
nacional para o segmento de veículos pesados, com o objetivo de garantir 
um fornecimento maior de pneus para caminhões e ônibus voltados ao 
mercado brasileiro e, desta forma, minimizar os riscos ligados à importa-
ção desses produtos. Outras informações: (www.dunloppneus.com.br). 

J - Saúde e Bem-estar
Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a manutenção de uma alimen-
tação balanceada e saudável é imprescindível para o equilíbrio nutricional 
e de todas as funções do corpo humano, incluindo o fortalecimento do 
sistema imunológico. Com o objetivo de promover mais saúde e bem-estar, 
a Sodexo Benefícios e Incentivos, referência em serviços que levam mais 
qualidade de vida às pessoas e às organizações, acaba de lançar um E-book 
especialmente elaborado com orientações sobre alimentação e que ajudam 
a manter o organismo saudável, atuando também como uma maneira de 
proteção contra o novo Coronavírus. A publicação está disponível no site: 
(https://www.sodexobeneficios.com.br/qualidade-de-vida/viver-bem/).

A segurança das 
crianças precisa de 
atenção especial 

durante a quarentena

Na última seguda-
feira (18), foi 
comemorado o 
Dia Nacional de 
Enfrentamento ao 
Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes

Essa data foi criada 
para ser um alerta 
sobre a vulnerabili-

dade dos menores frente 
aos riscos de abusos e ex-
ploração e hoje, em meio 
à quarentena forçada pela 
pandemia da Covid-19, 
ganha uma importância 
ainda maior. Pode parecer 
um contrassenso, mas é na 
intimidade do lar onde as 
crianças estão confinadas 
que reside também o maior 
risco de abusos sexuais 
contra elas.

Em 2019, o Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos apre-
sentou relatório afirmando 
que quase 90% dos casos 
de violência sexual contra 
crianças e adolescentes são 
registrados no ambiente 
familiar. Em 2018, o Disque 
100, telefone do ministério 
para atender casos dessa 
natureza, recebeu 17.093 
denúncias de violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes. 

Desse total, 13.418 de 
abuso e as demais direcio-
nadas à exploração sexual. 
Pelos registros, 73,4% das 
vítimas foram meninas e 
18,6% meninos. Os outros 
percentuais não continham 
identificação do sexo. Mas 
isso não significa que existe 
um perfil de risco. A violên-
cia sexual contra a infância 
pode atingir a todos, sem 
distinção de gênero ou 
condição social. Sem a de-
núncia, é impossível para a 
polícia saber o que ocorre 
dentro de cada lar. 

Por isso, a prevenção 
assume papel ainda mais 
importante. É preciso ter 
atenção redobrada sobre 
as crianças. Mudanças de 
comportamento e humor 
podem ser indícios de que 
algo não vai bem. Também 

é fundamental ensinar às 
crianças desde cedo sobre 
a necessidade de proteger 
seu corpo. Abraços e beijos 
em outras pessoas, mesmo 
que conhecidas, não devem 
ser forçados. Outro fator 
aumenta o risco na quaren-
tena, a internet. 

Mesmo que a criança es-
teja protegida em ambiente 
seguro, o perigo pode estar 
nas mãos dela, no smar-
tphone. Utilizada como en-
tretenimento, a rede expõe 
as crianças aos criminosos. 
Eles podem entrar em 
contato via redes sociais e 
estar cometendo abuso com 
mensagens impróprias ou 
solicitando o envio de fotos, 
por exemplo. A criança pode 
estar sendo vítima silencio-
samente mesmo sentada no 
sofá, ao lado dos pais. 

Na Espanha, por exemplo, 
foi registrado aumento de 
25% nos downloads de ma-
terial pornográfico infantil 
em março, segundo dados 
divulgados pela Europol. 
Essa é uma atividade cri-
minosa que, como o vírus, 
coloca todo o mundo em 
risco, independente de 
distâncias ou fronteiras. 
Para evitar, os pais devem 
orientar bem seus filhos 
sobre os perigos de conta-
to com desconhecidos na 
internet e, periodicamente, 
verificar seus celulares e 
computadores. 

Quando os cuidados não 
impedem o crime, todos 
que tiverem conhecimento 
de casos de violência contra 
crianças ou adolescentes 
podem denunciar pelo Dis-
que 100. Vizinhos, amigos 
e familiares não podem se 
omitir. Todas as delegacias 
de polícia do Estado de São 
Paulo estão aptas a receber 
as denúncias e agir. 

Se tiver conhecimento de 
um caso de violência, rom-
pa o isolamento, coloque 
uma máscara e vá até uma 
delegacia. A segurança de 
nossas crianças pode de-
pender disso.

 
(*) - É presidente do Sindicato 

dos Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo.

Raquel Kobashi Gallinati (*)Levantamento feito 
pelo IBRE/FGV aponta 
que 53,5% dos 1300 

consumidores consultados 
afirmam que sua família so-
freu algum tipo de impacto 
em seus trabalhos - quase 
metade desses (43,9%) ficou 
impedida de trabalhar em 
virtude do isolamento social. 
Os efeitos atingiram mais as 
famílias de menor renda, que 
ganham até R$ 2.100: 20,6% 
delas foram afetadas.

Outros 24,9% tiveram re-
dução salarial proporcional 
à jornada de trabalho, 14,7% 
informaram que pelo me-
nos um membro da família 
teve o contrato de trabalho 
suspenso, e 12,7% citaram 
que uma pessoa do núcleo 
familiar amargou a demis-
são. O resultado justifica a 
queda no consumo: 78,3% 

Os efeitos atingiram mais as famílias de menor renda.
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A cidade de Wuhan, na Chi-
na, onde foram registrados 
os primeiros casos do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2), 
proibiu a caça, a venda e o 
consumo de animais selva-
gens pelos próximos cinco 
anos. Segundo comunicado 
divulgado na quarta-feira 
(20), as novas normas já 
têm efeito imediato e são 
estruturadas em 10 pontos 
principais. A ideia é que 
com isso seja mais difícil 
conseguir qualquer tipo de 
licença para a venda desse 
tipo de carne.

Entre as justificativas para 
a decisão, estão a proteção 
da fauna selvagem em vias de 
extinção, a proibição da caça 
aos animais e o reforço de 
campanhas educativas e pu-
blicitárias sobre a proteção 
dos bichos. Só serão permi-
tidos os abates dos animais 

Há a suspeita de que o mercado público de Wuhan tenha sido o 
primeiro local de transmissão do novo coronavíru.
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Segunda parcela 
do 13º para 
aposentados e 
pensionistas

O INSS começa, na pró-
xima segunda-feira (25), a 
pagar o 13º de aposentados 
e pensionistas. O depósito 
da segunda parte desse 
abono anual será realizado 
no período de 25 de maio a 
5 de junho. A antecipação 
do 13º é uma das medidas 
anunciadas pelo governo 
federal para o enfrenta-
mento da pandemia da 
Covid-19.

Segundo o Ministério da 
Economia, em todo o país, 
35,8 milhões de pessoas 
receberão seus benefícios 
de maio. O INSS injetará na 
economia um total de R$ 
71,5 bilhões. Desse total de 
pagamento referente a maio, 
30,8 milhões de beneficiários 
receberão a segunda parcela 
do 13º, o equivalente a R$ 
23,8 bilhões (ABr).

A prévia da Sondagem da Indústria 
de maio sinaliza avanço de 2,4 pontos 
do Índice de Confiança da Indústria 
(ICI) em relação ao número final de 
abril, para 60,6 pontos. Essa leve 
alta da confiança é resultado de uma 
reavaliação das expectativas dos 

empresários para os próximos três e 
seis meses. O Índice de Expectativas 
apresenta variação de 4,6 pontos, 
para 54,2 pontos, o que seria uma 
devolução de 10% da perda sofrida 
em abril. O Índice de Situação Atual 
aponta estabilidade, passando de 67,4 

pontos, para 67,7 pontos. O resultado 
preliminar de maio indica recuperação 
de 3,7 pontos percentuais do Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada da 
Indústria (NUCI), para 61,0%, ainda 
se mantendo em patamar muito baixo 
em termos históricos (AI/FGV).

Pandemia já afeta trabalho 
de 53,5% das famílias

A maior parte das famílias brasileiras já sente mais de perto os efeitos da pandemia no dia a dia
empresas prestadoras de 
Serviços e 59,6% das em-
presas de construção. No 
comércio, apenas 26,6% 
das empresas passaram a se 
utilizar deste artifício.

Ainda analisando o setor 
de Serviços, em que 45,8% 
das empresas reduziram o 
pessoal, os segmentos mais 
afetados foram os serviços de 
alimentação (64,7%), trans-
porte rodoviário (57,5%) 
e serviços de alojamento 
(57,1%). Mas em outros 
setores, alguns segmentos 
reduziram seu quadro de 
funcionários com ainda 
maior frequência. Foram os 
casos de empresas produ-
toras de couros e calçados 
(68,3%), na indústria, e na 
construção de edificações 
não residenciais (61,9%) - 
(AI/FGV).

responderam que só estão 
comprando produtos e ser-
viços essenciais, percentual 
um pouco mais baixo que em 
abril (79,1%). Nesse quesi-
to, as famílias mais pobres 
também sofrem mais: 89% 
delas consomem somente o 
essencial.

O estudo também con-
sultou 2528 empresas com 

o objetivo de compreender 
como estavam se adaptando 
à nova fase de isolamento 
social. Em todos os seto-
res, exceto no Comércio, a 
maioria afirmou ter adotado 
parcial ou integralmente o 
home office como uma das 
estratégias para enfrentar o 
período, adotado por 80,4% 
das indústrias, 68,6% das 

China veta consumo de animais 
selvagens em Wuhan

selvagens caso a finalidade 
seja a “pesquisa científica, 
o controle da população e o 
monitoramento de doenças 
epidemiológicas”.

Apesar de ainda não se saber 
qual animal fez o chamado 
“salto de espécie” do novo 
Coronavírus, há uma grande 
suspeita de que a transmissão 

tenha ocorrido em um mer-
cado público de Wuhan. Um 
estudo recente descartou 
que o pangolim, um mamí-
fero muito consumido na 
Ásia, teria sido responsável 
pela transmissão, mas ainda 
há suspeitas sobre morcegos 
ou outros animais selvagens 
(ANSA).

Prévia da Sondagem da Indústria sinaliza avanço
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O iminente risco 
para a agropecuária

O agronegócio 
brasileiro apresenta 
saltos de crescimento 
de causar inveja 
ao resto do mundo. 
Passamos de 
importadores de 
alimentos para 
grandes exportadores 

Tais saltos se devem 
à implementação 
de novas tecnolo-

gias, aliadas ao trabalho 
incansável do homem do 
campo. No começo, sem a 
disponibilidade de insumos 
básicos, foram ocupadas 
as áreas férteis próximas 
à costa para cultivo de ca-
na-de-açúcar e café, dada 
a existência de mercado 
externo. Na época, o mer-
cado consumidor brasileiro 
era muito pequeno. Depois, 
tivemos o ciclo da pecuária 
rumo ao interior, sempre 
em terras férteis.

Com a criação da Embra-
pa em 1973, começou-se a 
estudar mais a agricultura 
tropical e, com a utili-
zação de calcário, novas 
variedades de soja, milho 
e capim, conjugados com 
o uso intensivo de fertili-
zantes e manejo sustentá-
vel, o agricultor dominou 
o cerrado. E o agricultor 
brasileiro soube se adaptar 
a esta evolução. Gaúchos, 
paranaenses, mineiros e 
paulistas ocuparam e trans-
formaram o Centro-Oeste. 
Nossa geração conviveu 
com as frases de nossos pais 
e avós. “Ah, se todo chinês 
tomasse um cafezinho!”, 
“ah, se todo chinês comesse 
um bifinho!” Não só a China, 
como toda a Ásia, torna-
ram-se um grande mercado 
consumidor. E o agricultor 
brasileiro estava preparado 
para este momento.

Passamos por várias 
crises econômicas que en-
volveram diversos planos, 
como o Cruzado, Bresser e 
Collor, com hiperinflação e 
muitas perdas para a popu-
lação. Nestes longos anos, o 
único setor que não podia 
ter insucesso econômico 
era o rural. Se não cum-
prisse os famosos índices 
de eficiência, estaria sujeito 
à desapropriação de terras 
para a reforma agrária. 
Vencemos esta fase, com 
perdas, é verdade, mas, a 
reforma agrária, como esta-
va planejada, não vingou e 
saiu do discurso oficial dos 
ditos ‘progressistas’.

Temos a melhor lei am-
biental do mundo, que 
culminou com a promulga-
ção do código florestal de 
2012. Mas, essa lei ainda 
patina na burocracia esta-
tal e não foi implantada, 
fruto da sistemática de 
oposição dos ditos ‘am-
bientalistas’, cujas matri-
zes localizadas nos países 
da América do Norte e Eu-
ropa, tanto mal causam ao 
meio ambiente do planeta. 
A quarentena do Corona-
vírus está mostrando isso, 
enquanto a agricultura 
brasileira está produzindo 
alimentos, energia limpa e 
promovendo o sequestro 
de carbono.

Quando surge uma pro-
posta de regularização 
fundiária, as mesmas vozes, 
agora associadas às classes 
de artistas e empresários 
do mercado financeiro, 
que opinam sobre assun-
tos que pouco conhecem, 
passam a rotulá-la como a 
‘MP da grilagem’, fazendo 
um linchamento público 
de uma boa proposta. Se 

há alguma sugestão de 
melhoria, vamos lá. O setor 
está disposto a ouvir.

Será tudo isso fruto do 
choro rancoroso das viúvas 
da queda do muro de Ber-
lim, depois que perderam 
o embate econômico em 
virtude do fracasso dos 
países da cortina de ferro? 
Precisam de novos dogmas 
para manter seus discursos 
e seus empregos? Não sa-
bemos, ainda.

Mas, o pior está por vir. 
Temos um assunto extre-
mamente grave que já per-
dura por mais de 30 anos 
no Brasil, que é a questão 
indígena. Após o julgamen-
to do caso Raposa Serra 
do Sol pelo STF, pareceu 
ao público em geral que as 
coisas tinham se acertado, 
mas os últimos governos 
continuaram a tarefa de 
demarcações de terras 
indígenas ao arrepio da lei. 

Tal movimento só pa-
rou depois do parecer da 
AGU, publicado durante 
o governo Temer. Agora 
essas mesmas vozes estão 
orquestrando a suspensão 
do referido parecer da AGU 
e mudanças nas condicio-
nantes do caso Raposa Ser-
ra do Sol, especialmente o 
marco temporal definido 
na Constituição de 1988. 
Todas essas vozes repetem 
a teoria de João Mendes 
Junior, que, partindo do 
alvará de 1680, reafirmado 
pela lei de 6 de julho de 
1755, desenvolveu a con-
cepção do indigenato. 

Ocorre que, em pare-
cer primoroso de 16 de 
maio de 2005, o professor 
Dr. José Carlos Moreira 
Alves contradisse a tese 
do indigenato, afirmando 
que, na construção dessa 
tese, houve uma ilação 
evidentemente forçada; 
citando as constituições de 
1891, 1934, 1967 e 1988, 
afirmou em seu parecer 
que “[D]e qualquer sorte, 
como acentuei no início 
deste item, basta, em face 
da atual constituição, que 
não haja, no momento de 
sua promulgação, ocupa-
ção tradicional de índios 
sobre uma área para que 
ela não se considere terra 
indígena.

Para que agora se quer, 
a toque de caixa, rever 
toda a legislação brasi-
leira de mais de um sé-
culo? Para criar nações 
indígenas por todo o 
território nacional, com 
expropriações de milhões 
de hectares de brasileiros 
que construíram seus 
patrimônios nestes anos 
todos, seguindo toda 
a legislação brasileira? 
A história da ocupação 
territorial do Brasil foi 
escrita desde 1500 até 
nossos dias por ações 
desbravadoras, militares, 
diplomáticas e jurídicas, 
resultando em um territó-
rio delineado e uma única 
língua nacional. 

Voltar atrás, raciocinando 
ao extremo, seria devol-
ver o Rio de Janeiro aos 
franceses, o nordeste aos 
holandeses e o centro-oes-
te ao Paraguai e à Bolívia, 
desprezando o fruto da mis-
cigenação entre brancos, 
negros e índios, que forma 
o povo brasileiro. Todos 
somos a favor da proteção e 
apoio aos índios brasileiros, 
porém, respeitando os di-
reitos de quem agiu dentro 
da ordem jurídica vigente, 
que constitui o estado de-
mocrático de direito.

(*) - É presidente da Sociedade Rural 
Brasileira.

Teresa Cristina Vendramini (*)

Atento às demandas do 
público, às inovações 
tecnológicas e às ten-

dências, ele tem ganhado 
novos formatos de empresas, 
bem diferentes dos negócios 
mais convencionais. Estas 
são as foodtechs, um modelo 
de startup que já conquistou 
uma parcela significativa de 
empreendedores e de con-
sumidores. De acordo com 
estudo da Liga Insights, o 
país conta com 332 startups 
voltadas ao segmento de 
alimentos, com soluções que 
agilizam processos de ges-
tão, de produção a entregas. 

Segundo Leonardo Al-
meida, fundador da Menu 
- aplicativo que abastece 
restaurantes conectando 
os principais distribuidores 
e indústrias do mercado 
foodservice com estabele-
cimentos comerciais -, as 
food techs nasceram para 
resolver dores desse merca-
do tão promissor. Até 2050, 
o planeta terá cerca de 9,6 
bilhões de habitantes, pre-
cisando portanto de quase 
30 bilhões de refeições por 
dia (de acordo com a FAO).

Num cenário de incertezas 
com a pandemia do Coro-

Pequenos, médios e grandes comerciantes de alimentação recorreram a aplicativos.
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Uma iniciativa da Asso-
ciação Brasileira para a 
Promoção da Alimentação 
Saudável e Sustentável 
(ABPASS), o ‘Restaurante 
Saudável’, patrocinado 
pelo Carrefour, busca cons-
cientizar consumidores 
e profissionais de restau-
rantes em relação a bons 
hábitos alimentares. Visa 
a identificar, avaliar e pro-
mover os restaurantes que 
oferecem alimentação que, 
além de gostosas, facilita os 
cuidados preventivos com 
a saúde. 

Na linha de frente estão 
os clientes de restaurantes 
que podem tanto recomen-
dar os locais onde gostam 
de comer, quanto dar notas 
aos que já estão no site. As 
avaliações devem ser ba-
seadas em cinco critérios: 
higiene e segurança dos 
alimentos, qualidade dos 
ingredientes, variedade de 
pratos, técnicas culinárias 
adequadas e comunicação 
que incentive refeições 
saudáveis. A iniciativa é 

O objetivo é o de avaliar e promover os restaurantes que oferecem 
alimentação gostosa e facilitam os cuidados com a saúde.
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Foodtechs: empresas 
se destacam ao ajudar 
setor de alimentação

O mercado do setor alimentício está sempre em constante atualização

navírus, pequenos, médios 
e grandes comerciantes de 
alimentação recorreram a 
aplicativos e outras tecno-
logias como plataformas e 
serviços de delivery. “Até 
mesmo os restaurantes que 
não utilizavam algum tipo de 
tecnologia que o ajudasse no 
dia a dia, se viu obrigado a 
aderir a um app de entregas 
na crise. Após esse período, 
as pessoas voltarão a con-
sumir em bares, pizzarias 
e restaurantes, assim como 
os empresários e donos de 
pequenos comércios con-
tinuarão utilizando esses 
serviços em razão da boa 

experiência”, afirma. 
Mais de 50% da balança 

comercial brasileira vêm do 
segmento de alimentos - da-
dos da Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos 
(ABIA) -, exemplos como 
os alimentos do futuro que 
estão surgindo a partir da 
necessidade de prover comi-
da a todo mundo utilizando 
menos recursos naturais. 
Além disso, é possível des-
tacar os meios de gestão de 
de insumos de alimentos. 
Pensando nisso, o aplicati-
vo da Menu ajuda na hora 
das compras com a gestão 
e controle de estoque dos 

estabelecimentos, evitando 
o desperdício e diminuindo 
os gastos de bares, pizzarias 
e restaurantes na hora de 
escolher a matéria prima. 

“Oferecemos aos comer-
ciantes uma forma prática e 
rápida para realizarem suas 
compras por meio do celular 
ou do computador aliado a 
gestão de estoque. Os pro-
dutos acabados representam 
a essência do negócio e má 
gestão de estoque pode 
comprometer, inclusive, a 
sobrevivência do empreen-
dimento”, conclui. Fonte e 
outras informações: (https://
menu.com.br).

Plataforma ‘Restaurante Saudável’ 
valoriza estabelecimentos sustentáveis

tas vão participar de uma 
auditoria e concorrer ao 
‘Prêmio Abpass-Carrefour 
Restaurante Saudável’. 
Além da possibilidade de 
serem reconhecidos, os 
profissionais vão entender 
em que pontos precisam 
melhorar. Para ajudar nesse 
processo, o site tem uma 
área de educação a distân-
cia para ensiná-los a esco-
lher e preparar os alimentos 
de forma sustentável. 

“A iniciativa está alinha-
da ao movimento Act for 
Food, lançado pelo Grupo 
Carrefour Brasil em 2018 e 
que visa à democratização 
de alimentos saudáveis e 
frescos, conscientizando a 
população sobre bons hábi-
tos”, avalia Lucio Vicente, 
Head de Sustentabilidade 
do Grupo Carrefour Brasil. 
O lançamento oficial da 
plataforma será no próximo 
dia 27, às 20h, em live no 
Instagram @restaurante-
saudavel. Saiba mais em 
(http://www.restaurante-
saudavel.com.br/).

essencial, já que a higiene é 
o principal fator de proteção 
da doença e os restaurantes 
estão em funcionamento 
por delivery, modelo que 
requer cuidados com a 
higiene em diversas etapas 
do processo. 

“O consumo de opções que 
se enquadram nesses requi-
sitos ampliará os horizontes 
do público, que entenderá 
as orientações verdadeiras 
em termos de alimentação 
saudável. É comer peito de 
frango com salada? É comer 
comida sem sal? Não tem 

nada a ver, é muito diferente 
desses estereótipos”, afirma 
Almir Neto, fundador da 
ABPASS. O relacionamento 
entre consumidor e profis-
sional também muda quando 
se aprende a comer melhor. 
“Quando a pessoa bem in-
formada for ao restaurante, 
estará apta a demandar um 
prato equilibrado, variado, 
colorido e muito saboroso”, 
completa Almir. 

Vale ressaltar que, no fim 
do ano, os estabelecimentos 
do Rio de Janeiro e de São 
Paulo com as melhores no-

Gustavo Milaré Almeida (*) 
e João Pedro Alves Pinto (**) 

O isolamento social e a paralisação do 
comércio provocaram grandes proble-
mas e continuam impactando negativa-
mente a economia. 

Por consequência, dívidas e prazos 
para pagamento vêm sendo renegocia-
dos, haja vista que credores e devedores 
ainda estão tentando entender quais 
serão os reais impactos dessa pandemia 
e até quando perdurarão as medidas para 
o seu enfrentamento. Essa renegociação 
poderá salvar diversas empresas da fa-
lência ou de uma recuperação judicial. 

Entretanto, para a maioria delas, sobre-
tudo para as de pequeno e médio portes, 
o fôlego de alguns meses talvez não seja 
suficiente, uma vez que a paralisação 
do comércio está levando-as a utilizar a 
reserva que possuem (ou possuíam) em 
caixa, o que, aliada à indefinição sobre o 
término da quarentena e retomada das 

suas atividades, torna a situação ainda 
mais crítica. 

Apesar da existência de projetos 
legislativos na tentativa de contenção 
desse cenário caótico, já é lugar comum 
dentre especialistas que esses motivos 
farão o Poder Judiciário enfrentar uma 
verdadeira enxurrada de processos, 
principalmente de novos pedidos de re-
cuperação judicial, no segundo semestre 
de 2020 ou, infelizmente, até antes, ape-
sar de também estarem de certa forma 
contidos, devido ao isolamento social. 

A situação é ainda mais preocupan-
te se considerado que a ausência de 
reserva em caixa poderá dificultar ou 
até mesmo comprometer o sucesso de 
eventual recuperação judicial, já que 
não basta realizar o pedido: a empresa 
precisa de crédito para seguir operando 
e, assim, cumprir o plano de pagar os 
seus credores. 

Daí porque, mais do que a renegociação 

de dívidas e prazos para pagamento, e 
mesmo que provavelmente ainda não 
seja possível apurar o prejuízo total, 
o momento é de buscar alternativas. 
Enquanto o auxílio do Governo Federal 
às empresas ficar só na teoria, os em-
presários terão que ter criatividade para 
garantir saídas e, claro, nesse sentido, 
necessariamente procurar por formas 
de resolução extrajudicial de eventuais 
disputas/impasses. 

Se os profissionais da saúde talvez 
nunca tenham sido tão exigidos para 
socorrerem tantas vidas num mesmo 
momento, o mesmo parece ser verda-
de sobre a necessidade das empresas 
contarem com advogados e assessores 
financeiros capazes de lhes ajudar a 
salvar os seus negócios. 

(*) - Advogado, mestre e doutor em Direito pela USP, 
é sócio do escritório Meirelles Milaré Advogados; 

(**) - Advogado associado do escritório Meirelles 
Milaré Advogados. 

Pedidos de recuperação judicial 
aumentarão no segundo semestre
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O mundo 
pós-pandemia ideal 
e a futura realidade

Uma data a ser 
rememorada ou 
festejada nos anos que 
se seguirão ao fim da 
epidemia

Em um mundo pós
-pandemia ideal a 
solidariedade perdi-

da seria reencontrada, mas 
no provável cenário após o 
“apocalipse” da pandemia 
os seres humanos, sujeitos 
a pressões ainda maiores 
de recuperação do empre-
go e do equilíbrio psíquico 
perdido, continuarão o seu 
struggle for life (luta pela 
vida) e não terão nem tem-
po nem vontade de exercer 
atos solidários. 

Num mundo ideal a doen-
ça teria nos ensinado a lidar 
melhor com as forças na-
turais e a exercer a melhor 
prática de medicina, isto 
é, a da adoção de medidas 
precaucionais constantes 
e rigorosas, observando 
sempre o princípio de que 
é melhor precaver antes do 
que remediar depois. 

No mundo que teremos 
após o fim das várias qua-
rentenas ou lockdowns, 
facilmente as pessoas se 
esquecerão de que é preciso 
lavar as mãos constante-
mente e de que não se deve 
espirrar ou tossir no rosto 
dos outros. Os que esperam 
com otimismo uma socieda-
de renovada depois do fim 
deste pesadelo talvez até 
experimentem momentos 
de alegria quando, receosas, 
as pessoas frequentarem 
restaurantes, cinemas, te-
atros e outros espaços 
públicos com parcimônia, 
desconfiando da saúde dos 
outros frequentadores. 

No entanto, o tempo mos-
trará que as doses necessá-
rias de elementos lúdicos ou 
com caráter de distração e 
de entretenimento sepul-
tarão paulatinamente as 

precauções e as suspeitas 
em geral, tudo retomando 
o ritmo de sempre.

As necessidades da pró-
pria economia de mercado 
vão provocar até mesmo 
uma retomada veloz das 
atividades, do futebol à 
produção de sabonetes, dos 
remédios aos espetáculos 
musicais. O que terá mais 
peso na balança: o medo de 
voltar a um lockdown per-
manente ou a necessidade 
de criar empregos? 

Para a opinião pública 
quem parecerá mais auto-
rizado a emitir opiniões e 
ditar conselhos ou ordens: 
o infectologista ou o Pre-
sidente? Aos milhões de 
jovens que já morreram em 
guerras ao longo da história 
da humanidade dedicamos 
sempre monumentos e ho-
menagens em determinados 
dias do ano; o mesmo será 
feito, infelizmente, com re-
lação às milhares de vítimas 
desta que não foi, nem será, 
a última epidemia.

Tudo cairá no esqueci-
mento total ou se tornará 
apenas uma data a ser 
rememorada ou festejada 
nos anos que se seguirão 
ao fim da epidemia? Assim 
como as ruínas do que 
restou de Auschwitz nos 
recordam frequentemente 
a monstruosidade do que 
ali foi praticado, mas não 
eliminaram nem eliminam 
definitivamente o antisse-
mitismo e os preconceitos 
e racismos em geral.

Assim também as vítimas 
desta pandemia e os milha-
res ou milhões de empregos 
perdidos com o lockdown 
não serão capazes de nos 
ensinar um novo estilo de 
vida, mais voltado para a 
preservação de vida do 
que para a preservação das 
contas bancárias.

(*) - É professor aposentado 
da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP).

Sérgio Mauro (*)

Arrecadação caiu 
28,9% em abril

Em meio à pandemia da Covid-19, a arrecadação das 
receitas federais no Brasil registrou queda de 28,95% em 
abril, totalizando R$ 101,154 bilhões. A comparação é com 
o mesmo mês de 2019, descontada a inflação. Esse foi o 
menor valor para o mês desde 2006, quando a arrecadação 
totalizou R$ 94,505 bilhões. As informações foram divul-
gadas hoje (21) pela Receita Federal.

As receitas administradas pela Receita Federal, como 
impostos e contribuições federais, chegaram a R$ 93,332 
bilhões, resultando em queda real (descontada a infla-
ção) de 28,79%. Já as receitas administradas por outros 
órgãos, principalmente royalties do petróleo, somaram 
R$ 7,822 bilhões, com queda de 30,75%, em relação a 
abril de 2019 (ABr).

De acordo com o Se-
brae, os setores mais 
afetados pela crise 

são construção civil, ali-
mentação fora do lar, moda 
e varejo tradicional. Aponta 
outros 10 segmentos que to-
talizam mais de 12,3 milhões 
de negócio. Na contramão 
da crise algumas empresas 
têm adotado mudanças 
para atrair consumidores e 
efeito tem provocado novos 
hábitos de compras. 

Para Anderson Locatelli, 
diretor executivo da Troco 
Simples - startup de finan-
ças focada no varejo -, o 
e-commerce nunca foi tão 
essencial. “Todos querem 
receber suas compras em 
casa e evitar contato físico 
desnecessário com o mundo 
exterior”. Aqueles que não 
migraram para as platafor-
mas digitais como as lojas 
virtuais também vendem 
online, mas por meio das 

Todos querem receber suas compras em casa e evitar contato físico. 
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Como se sabe, uma das 
estratégias mais impor-
tantes para minimizar o 
contágio pelo Coronavírus 
é o distanciamento social. 
No entanto, em muitos 
setores, o trabalho precisa 
continuar presencialmente. 
Desse modo, é fundamental 
que as empresas adotem 
estratégias para otimizar a 
segurança de colaboradores 
e demais públicos. 

Entre elas estão tecnolo-
gias que promovam o con-
trole de acesso e aferição 
de temperatura simulta-
neamente, como é caso do 
CAAT. O dispositivo se utiliza 
do sistema de reconheci-
mento facial e conta com 
um módulo de temperatura 
infravermelho. Um recurso 
importante é a capacidade 
de reconhecer faces com ou 
sem máscara. 

Ou seja, os usuários não 
precisam retirar o acessório 
para serem identificados, 
reduzindo as chances de 
contaminação. As funcio-
nalidades do equipamento 
incluem o cadastro de até 
30 mil pessoas, a possibi-
lidade de integração com 
ferramentas de controle de 
acesso, o funcionamento 
sem necessidade de contato 
e a identificação e aferição de 
temperaturas a uma distân-
cia de até um metro.

É importante frisar que 
não é preciso realizar o ca-
dastro prévio caso não seja 
necessário. Outros diferen-
ciais são a exportação de 
dados em tempo real, a segu-
rança, já que o CAAT Quinyx 
distingue faces humanas de 
fotos, e a possibilidade de 
identificação noturna, pois 
conta com infravermelho e 
luzes de LED. Fonte e mais 
informações: (www.acesso-
caat.com.br).

solução rápida e exata para 
controle do Coronavirus.
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Neste cenário atual, os 
programas de fidelidade 
são uma ferramenta que 
ganha ainda mais rele-
vância. Por um lado, eles 
possibilitam às marcas 
conhecer o cliente mais de 
perto, construir vínculos 
com base na oferta de boas 
experiências e acompanhar 
as mudanças nas neces-
sidades das pessoas com 
o objetivo de atendê-las, 
gerando fidelização. Por 
outro, são uma oportunida-
de que o consumidor pode 
aproveitar para ampliar seu 
poder de compra, garantir 
descontos e produtos. 

De acordo com o presi-
dente da ABEMF (Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Fidelização), João Pedro 
Paro Neto, as novas tecno-
logias é que vão possibilitar 
tudo isso. “As mídias digitais 
facilitam o processo de res-
gate de produtos, serviços 
e descontos. Hoje, trocar 
pontos/milhas é muito mais 
simples, o que é bastante 
positivo para os participan-
tes, principalmente nesse 
período em que boa parte 
deles está dentro de casa, 
há muitos comércios físicos 
fechados e as viagens foram 
adiadas”. 

Por isso, os consumido-
res devem estar atentos. 
Pesquisar todas as opções 
de resgate e acompanhar 
as novidades dos pro-
gramas de fidelidade são 
boas estratégias para não 
perder oportunidades. Os 

As mídias digitais facilitam o processo 
de resgate de produtos, serviços e descontos.
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Varejistas enfrentam mudanças 
em lojas físicas e virtuais

As incertezas causadas pela disseminação do Coronavírus estão afetando o comportamento dos consumidores
as redes sociais Facebook e 
Instagram. Pequenos comér-
cios como lojas de roupas 
e acessórios têm adaptado 
suas vendas usando até de 
ferramentas de impulsiona-
mento ou parcerias com in-
fluencers para gerar tráfego 
onde quer que os produtos 
desse pequeno lojista esti-
verem expostos.  

Como forma de agilizar as 
compras e facilitar o troco, 
os mercados  encontraram 
na tecnologia um jeito mais 
prático para diminuir o 
contato com as moedas. 
“O sistema é integrado ao 
sistema de Transferência 
Eletrônica de Fundos (TEF) 
e frente de caixa (PDV) dos 
varejistas. Ao final das com-
pras em dinheiro a entrega 
do troco é feita de forma se-
gura diretamente no CPF do 
consumidor”, explica. Fonte 
e mais informações: (https://
trocosimples.com.br/).

redes sociais. “Os restauran-
tes estão fazendo entregas, 
lojas de roupas vendendo 
no whatsapp e os mercados 
adotando tecnologias que 
facilitam a vida do consumi-
dor”, completa. 

Para continuar vendendo, 
bares, pizzarias e restau-
rantes encontram saída 
por meio de entregas por 
aplicativos deliveries. Os 
consumidores que querem 

comprar comida precisam 
realizar seus pedidos online 
ou por telefone. É possível 
encontrar até restauran-
tes que estão oferecendo 
promoções que incentivam 
o consumo nos próximos 
meses com créditos anteci-
pados, o cliente paga agora e 
retira numa outra data. 

É possível continuar com 
o negócio com simples ferra-
mentas como o WhatsApp e 

Programas de fidelidade ganham 
relevância em cenário econômico instável

programas evoluíram muito 
nos últimos anos e já ofere-
cem milhões de opções de 
produtos e serviços, muito 
além das passagens aéreas.

“E as boas ofertas não 
surgem somente na hora 
do resgate, o consumidor 
precisa ter em mente que 
escolher bem onde fazer 
suas compras, optando 
por estabelecimentos que 
possibilitam o acúmulo de 
pontos/milhas é algo que 
pode ser feito agora, sem 
a necessidade de esperar o 
período de isolamento social 
passar. Isso pode significar 
um bom saldo futuro”, diz o 
presidente da ABEMF. 

Para ele, a mesma tec-
nologia que leva vantagens 
aos consumidores vai pos-
sibilitar boas estratégias às 
marcas. Por meio da geração 
e análise de dados, empresas 
podem evoluir no sentido de 
conhecer esses participan-
tes e personalizar ofertas, 
construindo relações mais 
duradouras e próximas com 
os clientes. “No fim do dia, o 

consumidor vai valorizar e 
priorizar as marcas que es-
tão ao seu lado em todos os 
momentos, que ofereçam 
aquilo que ele realmente 
deseja e precisa, no ins-
tante em que ele precisa”, 
afirma o presidente. “As 
empresas precisam estar 
preparadas para isso”, 
conclui. 

As empresas de fidelida-
de associadas à ABEMF 
faturaram R$ 7,7 bilhões 
em 2019, representando 
um crescimento de 11,6% 
na comparação anual. A 
quantidade de pontos/
milhas emitidos em 2019 
somou 308,2 bilhões, nú-
mero 7,5% maior que o 
registrado em 2018, e foram 
trocados 265,1 bilhões de 
pontos/milhas, 8,2% a mais 
que a soma do ano anterior.  
A taxa de breakage, que 
representa a quantidade 
de pontos/milhas expirados 
no período, ficou em 16,8%, 
uma queda de 1,3 ponto 
percentual em relação a 
2018 (AI/ABEMF). 

Tecnologia 
no acesso 
e aferição de 
temperatura

Marília Cardoso (*)

O vento já não era favorável para os 
unicórnios – startups que atingem valor 
superior a US$ 2 bilhão – muito antes da 
pandemia do novo Coronavírus. 

Chamadas por muitos especialistas 
de incineradoras de dinheiro, a grande 
maioria delas sequer deu lucro. Na busca 
desenfreada por crescimento rápido, a 
maioria se atropela ao colocar dinheiro 
demais em uma única ideia, o que tem 
deixado os investidores em alerta. Nesse 
contexto, quem está ganhando espaço 
são as startups camelos, aquelas capazes 
de sobreviver mesmo em ambientes 
inóspitos.

A mudança de cenário no segmento de 
startups não é nova. Em 2017, nasceu 
o movimento Zebras United, um mani-
festo elaborado pelas empreendedoras 
norte-americanas Mara Zepeda, Aniyua 
Williams, Astrid Scholz e Jennifer Bran-
del. As zebras criticam os valores de 
“crescer rápido e sair de cena”, defen-
dendo startups mais sustentáveis e que 
tenham forte impacto social. O animal 
foi escolhido pelo fato de ser “preto e 
branco”, marcando a realidade e trans-
parência, o que contrasta totalmente 

com os seres mitológicos bilionários.
Mas, há de se convir que 2020 tem 

sido um ano de grande ruptura. A fra-
gilidade da vida, o isolamento social e a 
quebra da economia tem levado setores 
inteiros a repensarem seus negócios. 
Com as startups não seria diferente. 
A farra do dinheiro fácil nas rodadas 
de investimentos parece ter chegado 
definitivamente ao fim. Agora, para 
sobreviver, é preciso ser resistente ao 
ambiente árido e sem fontes de recursos 
abundantes.

Foi então que o investidor Alex 
Lazarow, em sua coluna no Portal En-
trepreneur, defendeu que o modelo de 
unicórnios apregoado pelo Vale do Silício 
não faz sentido fora de suas fronteiras, 
onde o ecossistema é muito menos fa-
vorável. O especialista aponta que fora 
dali, o mascote mais apropriado são 
os camelos, já que eles “se adaptam a 
vários climas, sobrevivem sem comida 
ou água por meses e, quando chegar a 
hora certa, podem correr rapidamente 
por períodos prolongados”. 

Assim como no caso das zebras, pesa 
o fato de os camelos serem animais 
reais e não fictícios. Eles são capazes 
de sobreviver nos lugares mais difíceis 

da Terra, lutando diariamente por sua 
sobrevivência. Lazarow compartilha 
importantes lições a serem apren-
didas com as startups camelos, que 
ganham relevância ainda mais notória 
no contexto atual. Uma delas é so-
bre o perigo de produtos e serviços 
gratuitos. 

“Em mercados mais difíceis e menos 
desenvolvidos que o Vale do Silício, não 
é simples oferecer gratuidades em prol 
do crescimento rápido. As empresas 
precisam gerar receitas para serem 
sustentáveis. “Para atrair clientes, os 
inovadores precisam oferecer uma 
solução que valha a pena pagar e serão 
recompensados se o fizerem”. Afinal, a 
razão de ser de uma empresa do regime 
capitalista será sempre a geração de 
riquezas.

Outro alerta é quanto ao gerencia-
mento de custos. Para ele, os inovadores 
precisam equilibrar a curva de despesas 
com a de receitas. Novas contratações 
– que normalmente são os maiores 
custos dessas empresas – devem estar 
condicionadas ao aumento das receitas. 
Assim como o marketing precisa ser 
escalado em um ritmo adequado ao cres-
cimento da empresa. Da mesma forma, 

o investidor aponta para a necessidade 
de só captar recursos extremamente 
necessários. 

“O capital de risco é uma ferramenta 
poderosa, mas não funciona para to-
dos os tipos de empreendedores”. E 
completa: “camelos tendem a ser mais 
criteriosos em relação a tomar ou não 
investimentos externos, de quem e em 
que termos”. Por fim, o mais importan-
te, em especial em um momento como 
o que estamos enfrentando, é manter 
o foco no longo prazo. “Nem sempre a 
corrida é sobre quem chega ao mercado 
primeiro. É sobre quem sobrevive por 
mais tempo”, afirma. 

A maturidade continua fazendo a 
diferença. A cultura de adaptabilidade 
e resiliência de uma empresa fazem 
muita diferença quando são colocadas 
em situações de apuros. “Os camelos 
crescem em jorros controlados, optando 
por acelerar e investir no crescimento 
quando a oportunidade exigir”. Que em-
presas de todos os portes e segmentos 
sejam mais camelos para encarar esse 
desafiador 2020!

(*) - É sócia-fundadora da Palas, consultoria pio-
neira na implementação da ISO 56.002, de gestão 

da inovação (www.gestaopalas.com.br).

Pandemia desbanca unicórnios e abre espaço para startups camelos



Matéria de capa

“As 
organizações 

devem apostar 
nas tecnologias 

digitais - nas suas 
telecomunicações, 

na sua logística, 
nas suas 

operações, no 
seu dia a dia. 

Sem drama, mas 
também sem 

rodeios: quem 
não conectar suas 
infraestruturas já 

(já!), não terá como 
se ligar à cadeia 
de fornecimento 

global quando o 5G 
chegar.
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A 
internet das coisas deverá aflorar em di-
versos setores da economia. Residências e 
prédios atingirão outro nível de inteligência.

Distribuidoras elétricas, empresas de saneamen-
to, data centers - os processos e os negócios não 
serão mais os mesmos. Empresas e fornecedores 
ficarão 100% conectados. Veremos a nova revolu-
ção industrial 4.0, manufatura avançada e smart 
sendo utilizadas e potencializadas ao máximo. Mas 
a pergunta que fica é: estamos preparados para essa 
tecnologia? Temos condições de desfrutar todas 
as vantagens que ela poderá nos proporcionar? 

InfrAeStruturA. Essa é a palavra-chave. Para 
que as "coisas" de fato se conectem à internet, in-
vestir em infraestrutura é condição sine qua non. 
E isso precisa ser feito agora. As organizações 
devem apostar nas tecnologias digitais - nas suas 
telecomunicações, na sua logística, nas suas ope-
rações, no seu dia a dia. Sem drama, mas também 
sem rodeios: quem não conectar suas infraestru-
turas já (já!), não terá como se ligar à cadeia de 
fornecimento global quando o 5G chegar. Ou seja, 
para esses, game over. 

O que fazer para chegar lá - Você sabe o 
que a transformação digital pode fazer por uma 
companhia? Em última instância, será possível 
extrair e analisar dados, e decisões serão tomadas 
sem a interferência humana. Em linhas gerais, 
isso significa: sugestões de melhorias em eficiên-

conectado, é possível saber quais são os equipa-
mentos que precisam de manutenção preventiva 
ou preditiva. 

Usando algoritmos de inteligência artificial, dá 
para evitar a quebra do ativo, realizando a troca 
de um componente antes da falha. E se falhar, o 
distribuidor pode adequar o estoque que está lá na 
ponta e colocar a equipe do parceiro para atender 
ao cliente de maneira muito mais rápida e mais 
efetiva em termos de custos. Se olharmos para o 
chão de fábrica, teremos uma gestão muito mais 
eficiente. 

A gestão de energia 
da planta poderá ser 
realizada em tempo real, 
sem mais a necessidade 
de uma reunião para sa-
ber quantos quilowatts 
foram gastos. Esse dado 
já estará disponível, e os 
administradores pode-
rão se comunicar com 
todos os setores da em-
presa de forma on-line 
para, juntos, tomarem 
as melhores decisões 
de negócios na mes-
ma hora. Só que nada 
disso será possível se 
não houver um preparo 
prévio. Nada disso será 
possível se não houver 
investimento na base. 

O capital necessário - O que os executivos 
precisam fazer hoje é: adquirir equipamentos pos-
síveis de conexão. Temos que pensar em infraes-
trutura conectável - não precisa estar conectada, 
mas, sim, deve ser conectável. E ser conectável 
não significará trocar o ativo. Em muitos casos, 
já existem soluções que possibilitam tornar um 
equipamento inteligente. Isso vale para residên-
cias, prédios, hospitais, indústrias... 

Moral da história: melhor investir em infraestrutu-
ra agora, antes que seja tarde demais. Até porque, 
se você não fizer isso, seu concorrente o fará. 

(*) - É Vice-Presidente para América do Sul da Schneider Electric,  líder global na 
transformação digital e em gestão da energia e automação.

Já vemos no horizonte a chegada do 5G e a transformação digital que ele traz na bagagem. Muito em breve, mudaremos completamente nossa maneira 
de agir, de interagir, de trabalhar. O 5G potencializará nossas vidas - velocidade, produtividade, eficiência, otimização. 

A digitização estará presente em tudo, no âmbito pessoal e profissional. 

cia operacional, reduções de custos e consumos 
energéticos, até informações para manutenção 
preventiva e preditiva, tornando o ambiente real-
mente inteligente e completamente inserido na IoT. 

Antes dessa fase, entretanto, é preciso investir 
no que chamamos de edge control: softwares para 
supervisão e controle dos produtos conectados. E, 
assim, fazendo o caminho regressivo, chegamos ao 
primeiro passo dessa jornada obrigatória: tornar 
os produtos (ou as coisas) conectáveis. Ou seja, 
transformar o analógico em digital. Infraestrutura, 
meu caro. Infraestrutura. 

Como o 5G impulsiona a transformação 
digital - Fato é que o 5G permitirá conectar 
"coisas" em níveis nunca antes possíveis. 

Pensemos na indústria. Uma fábrica possui 
vários maquinários e precisa pagar um contrato de 
manutenção com uma empresa. Como está tudo 

velOCIdAde, PrOdutIvIdAde, efICIênCIA e OtIMIzAçãO

À eSPerA dO 
5G: O MOMentO 
de InveStIr eM 
InfrAeStruturA 
é AGOrA 
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A parceria estratégica 
Brasil-EUA-China

Como ficarão as 
relações entre 
Brasil e China em 
um contexto pós-
pandemia?

A desconfiança inter-
nacional que surgiu 
após a dissemina-

ção da epidemia com o 
grau de transparência das 
autoridades chinesas em 
relação ao tratamento dado 
ao surgimento da Covid-19 
contaminou setores da 
sociedade brasileira. 

Grupos organizados e 
mesmo autoridades políti-
cas próximas à Presidência 
da República manifesta-
ram-se em redes sociais 
criticando a falta de lisura 
do governo chinês em 
relação ao real nível de 
transmissibilidade, a leta-
lidade e a falta de controle 
das autoridades chinesas 
sobre o vírus. 

A rede de apoiadores do 
presidente norte-america-
no, do presidente brasileiro 
e mesmo congressistas de 
ambos países adotaram 
uma posição crítica pós
-pandemia ao governo chi-
nês. Dada essa conjuntura, 
como ficarão as relações 
entre Brasil e China em um 
contexto pós-pandemia? 

Os argumentos que de-
vem orientar essa resposta 
devem partir I) da história 
das relações bilaterais en-
tre Brasil e China; II) dos 
interesses estratégicos 
entre ambos os países no 
século XXI; III) da forma 
como as relações entre 
Brasil e EUA serão inseri-
das nesse triângulo.

A história das relações 
entre Brasil e China é 
marcada, desde o reco-
nhecimento da República 
Popular da China em 1974, 
por sucessivas tentativas 
de aproximação, que foram 
se consolidando a partir 
dos anos 2000. A formação 
de uma relação estratégica 
entre ambos, que passa pe-
las dimensões econômica, 
política e tecnológica, tem 
na participação conjunta 
no grupo BRICS o simbo-
lismo dessa parceria. 

A busca por reformar 
a ordem internacional 
que esteve presente na 
primeira década dos anos 
2000, somada à ascensão 
chinesa como potência 
econômica global e à 
criação de mecanismos 
de participação contra
-hegemônicos, que Brasil 
e China participam como 
membros, sinaliza a for-
mação de uma parceria 
que extrapolava apenas 
interesses comerciais. 

De fato, as sucessivas 
aproximações entre am-
bos os países resultaram 
na construção de uma 
relação inicialmente de 
trocas comerciais para uma 
relação que contempla a 
China como uma das prin-

cipais responsáveis pelo 
investimento estrangeiro 
direto no Brasil, por ser o 
maior parceiro comercial 
e pelo projeto conjunto de 
lançamento de satélites, o 
programa CEBERS.

Além da história de con-
solidação dessa relação, 
existem interesses estraté-
gicos chineses na América 
Latina. Tanto aqueles de 
ordem comercial, como são 
as importações de commo-
dities, como aqueles de or-
dem tecnológica e política. 
Ao contrário das parcerias 
estabelecidas entre os paí-
ses latino-americanos e os 
EUA, formadas ao longo do 
século XIX e XX, a constru-
ção de relações bilaterais 
entre China e cada país 
da América Latina tem se 
aprofundado desde os anos 
2000. 

A China já se configura 
como o principal parceiro 
comercial de muitos paí-
ses do continente, como o 
Brasil, Colômbia, México, 
Chile, Venezuela. Esse 
aprofundamento é uma 
evidência, afinal, da força 
crescente da economia e 
da diplomacia chinesa, que 
tem uma estratégia reco-
nhecida por ser pragmática 
e indiferente à coloração 
ideológica dos governos 
nacionais.

Diante desse cenário, 
pode-se perceber uma pro-
gressiva influência chinesa 
na América Latina, que 
passa de uma perspectiva 
comercial, para uma pers-
pectiva tecnológica e po-
lítica. E é nessa dimensão 
que o Brasil está inserido 
dentro da estratégia de 
expansão global chinesa. 
Como a maior economia 
latino-americana e líder 
em múltiplas arenas de 
negociação regional, como 
o Mercosul e a Unasul, 
as relações entre Brasil e 
China possuem um teor 
estratégico para ambos.

O fato da China se apre-
sentar como polo de atra-
ção estratégica para muitos 
países do globo — e, com 
isso, desafiar a supremacia 
norte-americana — não foi 
e não é um problema para 
muitos líderes mundiais. 
As relações estratégicas 
com a China, que são be-
néficas para a economia 
brasileira, se tornam um 
problema em função de 
um alinhamento direto e 
automático com os Estados 
Unidos. 

Entretanto, a dinâmica 
internacional tem sido 
ditada por relações mul-
tilaterais e jogos de soma 
positiva. Abandonar essa 
orientação e polarizar 
contra a China implica a 
reversão de esforços de 
décadas da diplomacia 
brasileira e trará prejuízos 
para a economia nacional.

(*) - Integram o Observatório 
de Conjuntura e são professores 

do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

André Frota e Luiz Domingos Costa (*)
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Mas, mesmo após a 
estabilização dos 
casos da doença e 

da retomada das atividades, 
um estudo de André Miceli, 
coordenador do MBA em 
Marketing e Inteligência de 
Negócios Digitais da FGV, 
indica que a prática do home 
office deve registrar um 
crescimento de 30% no país. 

Essa mudança exige plane-
jamento e algumas corpora-
ções já estão se preparando 
para isso. “Nós já estamos 
nos preparando para que os 
aprendizados que temos tido 
na quarentena sejam aplica-
dos na retomada”, diz Tha-
mile Rodrigues de Almeida 
Guerra, diretora de gestão de 
pessoas da Allonda, empresa 
de engenharia com foco em 
soluções sustentáveis, com 
escritórios e operações no 
Brasil e Argentina. 

De acordo com a diretora, 
atualmente 70% da equipe 
dos escritórios está em 
regime de home office e a 
companhia planeja ter na 
fase pós-pandemia 50% do 
seu quadro de escritório 
trabalhando na modalida-
de “flex Job”, que trabalha 
até dois dias por semana 
remotamente. Para garan-

Home Office deve crescer 
30% no pós-pandemia. 

Empresas devem se planejar
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A necessidade do distanciamento social por causa da pandemia do novo Coronavírus impôs a muitas 
empresas e funcionários que se adaptassem ao trabalho remoto

distanciamento físico. Com 
isso, não vamos poder ocu-
par todos os espaços de tra-
balho existentes e o trabalho 
remoto será imprescindível 
para estabelecer um rodizio 
de equipes e para não criar 
a necessidade de adquirir 
um novo espaço físico. Além 
de promover um tempo 
livre para os colaboradores, 
economizando o tempo 
de deslocamento para o 
trabalho”, comenta Felipe 
Cavalcanti, Gerente de De-
senvolvimento Humano da 
Allonda, responsável pela 
operacionalização do projeto 
“Flex Job”. 

Entre os critérios avaliados 
estão a capacidade de plane-
jamento e de disciplina dos 
colaboradores. “Se eles têm 
ou não capacidade de gestão, 
de prioridade”, acrescenta 
Guerra sobre a importân-
cia do profissional realizar 
o trabalho, por exemplo, 
dentro dos prazos exigidos, 
entre outras necessida-
des. Recursos físicos, como 
equipamentos e mobiliário 
adequados também são 
levados em consideração 
nessa avaliação. Fonte e 
mais informações: (https://
allonda.com/\0).

tir que o trabalho remoto 
mantenha a performance 
dos profissionais e a fluidez 
da comunicação entre as 
equipes, o planejamento da 
transição da empresa para 
esse regime terá um diag-
nóstico detalhado que avalia 
os cargos, áreas e perfis dos 
funcionários. 

Será com base no resul-
tado da pesquisa aplicada 
a todos os funcionários dos 
escritórios que serão iden-
tificados os elegíveis para 
o trabalho remoto. “Para a 
Allonda essa flexibilização 
tem a ver também com sus-
tentabilidade, já que atende 
ao tripé econômico, social 
e ambiental. O estudo nos 
permitirá ter escolhas que 
serão positivas tanto para 
a empresa como também 
para os próprios colabo-

radores”, conclui Thamile. 
Flavia Gusmão, consulto-

ra da Be Flexy, afirma que 
esse planejamento permite 
classificar os funcionários 
em três grupos: os que 
ocupam cargos e têm perfis 
que atendem perfeitamen-
te bem às exigências para 
trabalhar remotamente; os 
que necessitam aprimorar 
alguns aspectos observados; 
e aqueles que o cargo ou o 
perfil não apresentam con-
dições mínimas suficientes 
para trabalhar de forma 
remota. Com essa avaliação, 
a companhia consegue se 
organizar de maneira mais 
assertiva, sem prejuízo à 
efetividade e produtividade. 

“Além disso, no retorno 
pós pandemia, serão deter-
minadas recomendações 
mínimas de segurança como 

Georgia Roncon (*)

Ser proprietário de uma empresa nem sempre significa ter 
as características de um empreendedor, por isso muitos ne-
gócios fracassam em seus primeiros anos ou não sobrevivem 
em tempos turbulentos. O êxito de um empreendedor não 
depende apenas de uma ótima ideia ou do capital necessário 
para implementá-la. Muitas pessoas têm ideias interessantes 
e muito dinheiro para investir, mas não conseguem triunfar 
em seus empreendimentos. Por isso, listamos seis caracte-
rísticas que todo empreendedor deve ter para manter um 
negócio de sucesso em qualquer cenário. Confira:
 1) Ter uma grande motivação pessoal - O sucesso 

de qualquer iniciativa depende de muito esforço, de-
terminação e perseverança. Muitas vezes, quando o 
empreendedor trabalha sozinho, e não tem que prestar 
contas perante outra pessoa, sente dificuldade para 
perseverar em seu planejamento inicial. Para dedicar-
se ao seu plano e seguir em frente — sem que esteja 
recebendo um salário ou qualquer feedback que o 
incentive, é necessária muita disciplina. 

 2) Ter flexibilidade e senso de oportunidade - A 
flexibilidade é outra característica importante para 
todo empreendedor que quer permanecer competitivo 
no mercado. É preciso ficar atento às tendências e 
ter senso de oportunidade para adotar alterações nos 
seus serviços e produtos sempre que for necessário. 
Ser flexível na sua forma de pensar, é essencial para 
encontrar solução dos problemas fora dos padrões já 
estabelecidos, usando de criatividade para garantir o 
sucesso do empreendimento.

 3) Ter paixão e autoconfiança - Empreendedores de 
sucesso são apaixonados. Se sentem conectados com 
seu produto, serviço ou missão. A paixão sempre ajuda 
a encontrar motivação e autoconfiança para enfrentar o 
desânimo, o cansaço e seguir adiante. Perder a paixão 
pode ser um indício de que é hora de mudar os rumos 
ou o negócio. Muitos empreendedores criam negócios 
de sucesso para vender e, depois, criam outra coisa 
que os faz se apaixonar novamente. Para além das 
características pessoais, todo empreendedor precisa 
também buscar conhecimento para conquistar espaço 
no mercado.

Seis características de um 
empreendedor para manter o sucesso

Freepik

 4) Estudar o que e como deve oferecer um produto 
ou serviço ao mercado - Ser capaz de se posicionar 
e ajustar conforme necessário é uma parte importante 
do empreendedorismo. Para tanto, você precisa saber 
onde seu produto ou serviço se encaixa no mercado e 
quando é a hora de ajustar um pouco as coisas. Outra 
coisa importante é decidir se você deve ser a cara do 
negócio ou se deve ficar nos bastidores.

 5) Entender como calcular os riscos - Os empreen-
dedores de sucesso sabem que às vezes é importante 
correr riscos. Jogar somente na zona de conforto 
quase nunca leva ao sucesso de uma empresa. Porém, 
não se trata de correr qualquer risco. Avaliar e ousar 
em riscos calculados — com maior probabilidade de 
compensação, é uma parte importante para qualquer 
empreendedor.

 6) Aprender como fazer networking - É uma parte 
importante do empreendedorismo. Muitas vezes conhe-
cer a pessoa certa é o diferencial que leva ao sucesso 
de um empreendimento. Ser capaz de se conectar 
com outras pessoas e reconhecer oportunidades de 
parceria pode levá-lo ao seu objetivo. Descubra onde 
procurar oportunidades de networking e faça questão 
de aprender como ser eficaz.

(*) - Formada em Letras, com MBA em Gestão Empresarial 
e Marketing pela FGV, é empresária e empreendedora, co- founder do ECQ 

Lifelong Learning (https://ecqonline.com.br/).

Albert Deweik (*)

A pandemia da Covid-19 trouxe 
inúmeras mudanças para o mundo, 
principalmente nas relações pessoais. 

Como consequência, o modo como 
empresas e clientes se relacionam 
entre si também mudou. Com a qua-
rentena, as lojas físicas precisaram 
fechar suas portas e quem ainda não 
se encontrava em um ambiente digital, 
teve que repensar essa questão. Com o 
distanciamento social, a demanda por 
atendimentos via telefone aumentou, 
e muito. 

Entendendo o momento, foi apro-
vada, há pouco tempo, uma lei que 
garantiu a suspensão do tempo má-

ximo de espera no SAC por tempo 
determinado. Mas, sabemos que não 
existe só essa maneira de atender o 
cliente, certo? As mudanças no perfil 
do consumidor revelam que eles já 
esperam por serviços digitais e aten-
dimento online. Porém, muitos ainda 
não confiam na tecnologia e temem 
passar por experiências negativas 
utilizando esses meios. 

Portanto, junto a mudança de ce-
nário, é válido pensar em alternativas 
levem em conta também as exigên-
cias do seu público-alvo. Tempos 
difíceis - como esse da pandemia 
do Coronavírus - não se tornam 
pretextos para atender mal! Por 
isso, é tempo de as empresas ficarem 

mais atentas e iniciar mudanças no 
contato remoto de forma organizada, 
entendendo quais alterações preci-
sam ser feitas e criando estratégias 
para que os consumidores da sua 
marca sejam impactados da menor 
forma possível. 

Entre as decisões, destacamos: 
 1) Ser mais empático: a pande-

mia do Coronavírus trouxe para 
o mundo um grande estresse 
geral. E seus clientes - internos 
e finais - não escaparam disso. 
Colocar-se no lugar do outro é 
um cuidado que deve ser redo-
brado; 

 2) Ser proativo: com a crise, todo 
pequeno problema pode se tor-

nar uma grande questão. Desse 
modo, antecipe as adversidades 
e ofereça uma ótima experiência 
aos que entrarem em contato 
com seu negócio; 

 3) Trabalho em equipe: todo o 
seu time precisa estar unido 
e alinhado com as principais 
estratégias que sua empresa 
irá seguir. Portanto, oriente 
toda a sua equipe e torne seus 
colaboradores aptos a reali-
zar cada função exigida com 
maestria. Não se esqueça de 
que, para isso, disponibilizar 
treinamentos recorrentes aos 
funcionários é uma prática 
essencial. 

Acima de tudo, atente-se à trans-
parência durante toda a jornada; 
desde o autoatendimento por meio 
dos serviços online e uso chatsbots, 
mensagens na URA e FAQ’s; e dimen-
sionamento da equipe, cuidando dos 
distanciamentos em operações in 
company e oferecendo uma estru-
tura suficiente para trabalharem em 
home office. 

Assim, a empresa garante, não só 
conter a demanda, como também 
manter alta a qualidade de seu aten-
dimento. 

 
(*) - É CEO da NeoAssist - plataforma tec-

nológica que oferece experiência omnichannel 
para relacionamento com o cliente. 

A mudança no atendimento em tempos de Pandemia




