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Provavelmente você já deve ter escutado o termo economia circular, 
ainda mais com o aumento da preocupação da população com relação 
ao meio ambiente. Isso porque ela propõe novos modelos de produ-
tividade e uma nova maneira de gerir negócios e vidas. Contudo, não 
estamos obrigatoriamente falando de algo único ou novo, mas sim de 
uma onda que se forma debruçada sobre o ombro de muitos outros 
conceitos e seus pensadores. Assim, a economia circular encontrou na 
quarta revolução industrial a "energia" que precisava.     

Quarta revolução industrial

As habilidades comportamentais, antes já apreciadas por recru-
tadores, tendem a ganhar ainda mais relevância durante processos 
seletivos após o fim da crise decorrente da pandemia da Covid-19. 
Questões emocionais também serão medidas com maior força durante 
as entrevistas para analisar a compatibilidade do candidato com as 
expectativas organizacionais da empresa. Segundo Sérgio Margosian, 
gerente para a área de Recursos Humanos da Michael Page, con-
sultoria especializada no recrutamento de média e alta gerência, os 
profissionais que têm algum tempo sobrando durante a quarentena, 
podem aproveitá-lo para trabalhar sua inteligência emocional.   

Habilidades pós pandemia

A complexidade da solidão intriga cientistas do mundo todo. Ela é 
um mal universal, que não necessariamente diz respeito às pessoas 
que vivem sozinhas, mas às que estão isoladas socialmente. De acordo 
com Stephanie Cacioppo, diretora do Laboratório de Dinâmica Cerebral 
da Escola de Medicina Pritzker, da Universidade de Chicago, a solidão 
pode ser definida como "a discrepância entre o que você deseja dos 
seus relacionamentos e o que, de fato, você tem.    

Epidemia da solidão
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Negócios em Pauta

Patrocínios Culturais 
Estão abertas as inscrições, até o dia 5 de junho, para o 

“Programa Banco do Brasil de Patrocínio 2021/2022 – Edital 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”.  O objetivo é 
selecionar projetos para compor a programação dos CCBBs 
de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As 
inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio 
do site (www.bb.com.br/patrocinios), onde se encontram 
o regulamento da seleção e informações sobre os espaços. 
São as seguintes áreas e segmentos: Artes Cênicas, Cinema, 
Exposição, Ideias, Música e Programa Educativo.    Leia 
a coluna completa na página 3

Opera Nacional de Paris/CCBB/reprodução

AssEssORIA E APOIO

Caso você soubesse, 
há um mês, que o 
mundo enfrentaria uma 
pandemia, o que teria 
feito diferente no seu 
negócio? 

A atual situação do mundo 
não era algo esperado. 

Escritórios fechados, pessoas 
em quarentena em questão 
de dias. E quando olhamos 
para os negócios, voltamos à 
pergunta que inicia este texto. 
A maior parte das empresas, 
ao terem que se adaptar 
prontamente às restrições im-
postas pelas autoridades, não 
estavam preparadas para agir. 

E é por este motivo que 
reforço a necessidade de 
um plano de continuidade 
de negócios. É verdade que 
a maioria das companhias 
já têm um plano no papel, 
alguns até mesmo, arrisco 
dizer, já aprovados. Outras 
ainda encontram uma série 
de "obstáculos" no processo - 
contratação de especialistas, 
consultores, aprovação de 
stakeholders e executivos... 
- e temem as dificuldades da 
etapa prática - os processos, 
os colaboradores e os equipa-
mentos necessários. 

Para uma mudança de ce-
nário, é preciso, em primeiro 
lugar, compreender que a 
tecnologia não é mais barreira 
para nada. 

Digo isso porque acredito 
que a tecnologia, inclusive, é 

O plano de continuidade de negócios 
da sua empresa precisa sair do papel
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uma força para o 
bem. E, em um ce-
nário tão incerto, 
quem realizou o 
investimento mais 
assertivo - e a tem-
po! - nos recursos 
certos, dificilmen-
te está sentindo 
os impactos da 
COVID-19. 

Indo além da 
questão da tec-
nologia, quando 
se pensa em mo-
bilidade, em co-
laboradores tra-
balhando remotamente, com 
os equipamentos necessários 
e acesso às informações da 
empresa com segurança, 
ainda há muita resistência 
- principalmente dos depar-
tamentos de Recursos Hu-
manos - sobre performance 
e comprometimento . 

Mas os números, felizmente, 
já nos dizem que o cenário é 
bem mais positivo do que se 

desafios que destaco são o 
de disaster recovery e o site 
backup, que estarão no plano 
de continuidade de negócios 
das empresas impreterivel-
mente. Implementar ambos 
e planejar sua arquitetura 
demandam tempo, o que um 
plano emergencial acaba por 
transformar semanas em ape-
nas alguns dias. 

A demanda por um planeja-
mento é evidente ao olharmos 
ao nosso redor: a realidade das 
empresas nas quais trabalha-
mos, dos negócios que acom-
panhamos no cotidiano, das 
instituições que confiamos e 
acessamos. Nenhum mercado 
está imune à necessidade de 
um plano de continuidade 
de negócios, e infelizmente o 
despreparo, neste momento, 
parece atingir companhias de 
todos os tamanhos - desde o 
comércio que parece ainda 
não parar, até as universida-
des que ainda estão tentando 
entender como manter o en-
sino a distância. 

De uma maneira ou de outra, 
o cenário atual irá mudar a 
maneira como as companhias 
se planejam no curto prazo. 
E este é o momento de re-
ver fragilidades, tirar planos 
do papel e, principalmente, 
atuar de forma a garantir o 
compliance, a segurança e 
a motivação e retenção dos 
colaboradores - e até mesmo 
os clientes. 

 
 (Fonte: José Duarte é presidente da 

VMware Brasil (www.vmware.com.br).
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    Leia na página 6

News@TI

sistema auxilia as organizações na recuperação 
de créditos por até cinco anos

@O sistema Go2Tax foi desenvolvido para apoiar grandes 
corporações com a automatização do Compliance Fiscal. O 

software surgiu no cenário de identificação de pagamento maior 
de tributos. Mapear este valor de forma manual torna-se inviável, 
levando em consideração o alto volume das operações. Para poten-
cializar o conteúdo e monitoramento das alterações fiscais, a Systax, 
empresa de inteligência fiscal com acervo de 20 milhões de regras 
tributárias, tornou-se a parceira que garante ainda mais segurança e 
confiabilidade ao sistema. O Go2Tax consegue fazer um diagnóstico 
retrocedendo até cinco anos de forma rápida. Visando atingir os 
segmentos de indústria e varejo, a ferramenta também pode ajudar 
as organizações no momento de crise vivido, sendo que há casos de 
empresas que pedem empréstimos apenas para conseguirem pagar 
os impostos (http://www.systax.com.br/) ou (https://www.go2tax.
com.br/).   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

pensa. Uma pes-
quisa do Interna-
tional Workplace 
Group (IWC) re-
alizada no último 
ano atestou que, 
dentre seus en-
trevistados, 83% 
escolheriam um 
emprego com al-
gum tipo de flexi-
bilidade e outros 
80% identifica-
ram aumento de 
p r o d u t i v i d a d e 
com o home-offi-
ce. Portanto, além 
de assegurar a 

continuidade dos negócios, 
a empresa que adota o tra-
balho remoto em sua cultura 
também garante benefícios à 
sua comunidade. 

Em relação à parte técnica, 
a migração para a nuvem e o 
end user computing são es-
senciais quando pensamos no 
acesso a qualquer aplicação, 
de qualquer dispositivo e de 
qualquer lugar. Outros dois 

Nenhum mercado 
está imune à 
necessidade de 
um plano de 
continuidade 
de negócios, 
e infelizmente 
o despreparo, 
neste momento, 
parece atingir 
companhias 
de todos os 
tamanhos.

Empregos formais
As demissões superaram as con-

tratações com carteira assinada 
em 860.503 postos de trabalho, 
em abril. Foram 1.459.099 desliga-
mentos e 598.596 contratações. Os 
dados do Caged, divulgados ontem 
(27), indicam que o saldo de abril 
foi o pior da série histórica iniciada 
em 1992. Enquanto as demissões 
tiveram um incremento de 17,2%, 
as admissões caíram 56,5% na 
comparação com abril de 2019.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/contador-pulando-para-o-quintal-do-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/10-fatores-que-te-impedem-de-ser-um-gerente-que-bate-todas-as-metas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quarta-revolucao-industrial-as-pecas-que-faltavam-para-o-advento-da-economia-circular/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-pessoas-estao-se-desconectando-socialmente-e-a-epidemia-da-solidao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/habilidades-que-serao-requisitadas-apos-o-fim-da-pandemia/
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Sete dicas para companhias 
entrarem no e-commerce

O e-commerce tem apresentado 
resultados excelentes durante 
a pandemia da COVID-19: em 

março, a alta nas vendas em territó-
rio nacional chegou a 40%, segundo 
dados da Compre&Confie, empresa 
de inteligência de mercado focada em 
e-commerce. Ao mesmo tempo em que 
setores com pouca expressividade no 
varejo digital – saúde, por exemplo – ga-
nharam espaço, outros, como turismo, 
enfrentam desafios para sobreviverem. 
“Como superar esse cenário? ” e “Como 
melhorar a performance nesse momen-
to?” tem sido questões muito comuns 
para quem lida com o comércio digital 
no Brasil, às quais a tecnologia tem 
se mostrado uma grande aliada para 
respondê-las.

A companhia traça um paralelo en-
tre o comércio eletrônico brasileiro 
e o espanhol, ressaltando que ambos 
cresciam a patamares de pelo menos 
dois dígitos por ano – um ritmo que 
deveria ser mantido em um cenário 
sem Coronavírus. “É possível perceber 
que a maior variedade de produtos 
disponibilizados online, a agilidade 
para entender o consumidor digital e 
os avanços em logística possibilitaram 
evoluções significativas. Neste mo-
mento, é necessário que companhias 
estejam atentas para aproveitar o 
momento em que todo mundo está 
utilizando o comércio eletrônico para 
se fortalecerem”, destaca Marcelo Ber-
nardino, head de Indústria e Consumo 
da Minsait no Brasil.

De acordo com a companhia, forta-
lecer a presença digital neste período 
e no pós-COVID-19 vai depender de 
sete estratégias essenciais apoiadas no 
investimento em tecnologia. “Acelerar a 
digitalização na relação com os clientes 
é um passo essencial”, defende Ber-
nardino. Seguem abaixo as estratégias 
essenciais para esse período:

 1. Investir em plataformas de e-
-commerce ágeis e versáteis para 
realizar promoções personalizadas

 2. Criar canais de distribuição con-
trolada e escalável de produtos 
em função da demanda: um ponto 
especialmente importante para os 

supermercados, que estão enfren-
tando picos altíssimos de consumo 
e podem planejar melhor a cadeia 
de distribuição com inteligência 
e análises capazes de facilitarem 
esse trabalho

 3. Implantar modelos logísticos de 
distribuição logística local, coleta 
e entrega de produtos: algo que já 
é muito aproveitado por grandes 
varejistas. Usar lojas físicas como 
pequenos Centros de Distribuição, 
facilitando a logística.

 4. Fortalecer e expandir os mode-
los de serviço e entrega: o uso 
dos aplicativos de ‘delivery’ por 
exemplo, tem sido uma alterna-
tiva eficaz para restaurantes. No 
futuro, a ideia é que as próprias 
lojas possam fazer parcerias mais 
eficazes ou implantar os próprios 
sistemas de entrega.

 5. Redefinir a logística entre lojas, 
implantando modelos mistos de 
distribuição: em médio prazo, 
mesclar ainda mais as oportu-
nidades de “entrega em casa” e 
“retirada em loja”, cada vez mais 
visadas pelos consumidores, espe-
cialmente pela questão de frete.

 6. Consolidação dos modelos de 
“flagship”: já eram modelos com 

ampla possi-
bilidade de 
crescimento 
e, após a pan-
demia, de-
vem ganhar 
ainda mais 
força. Con-
s u m i d o r e s 
vão valorizar 
ainda mais 
a agilidade 
para comprar 
nesse tipo de 
loja.

 7. Análise avan-
çada  para 
prevenir po-
tenciais crises ou aproveitar no-
vas oportunidades de negócios: 
investir em análise de dados será 
fundamental para que companhias 
tenham sucesso. Quanto maior 
for o investimento em dados para 
entender o cliente, maiores são as 
chances de sucesso.

“Companhias terão de investir cada 
vez mais em dados e tecnologia para 
se consolidar. Hoje, é possível ver a 
diferença que a presença na internet 
traz e como é possível aproveitá-la da 
melhor maneira possível. Sem dúvida, 
estamos atentos a essa tendência”, 
finaliza Bernardino.
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“Acelerar a 
digitalização 

na relação 
com os 

clientes é 
um passo 
essencial 

para as 
companhias 

neste período 
e no pós-

COVID-19”

Freepik

Executivo da Minsait, uma empresa da Indra, faz uma reflexão acerca dos impactos da pandemia para o 
varejo digital e sugere como é possível superar obstáculos com a ajuda da tecnologia

OpiniãO
Salve seus 

funcionários para 
salvar o seu negócio

Em mais de 30 anos 
como empreendedor, 
passei por muitas 
crises. Nos anos 1990, 
cheguei a quebrar. 

Mas hoje, quando olho 
para trás em busca 
de um exemplo que 

possa inspirar soluções nes-
te momento de pandemia, 
não encontro. Essa crise, de 
fato, é muito diferente das 
outras. Para começar, ela 
chegou de modo muito rá-
pido, sem que pudéssemos 
nos preparar. E, mesmo que 
tivéssemos tempo de prepa-
ração, creio que teríamos 
problemas do mesmo jeito. 
Não é segredo para ninguém 
de que nos falta a cultura 
do planejamento de médio 
e longo prazo. 

O empresário brasileiro, 
de modo geral, precisa tra-
balhar melhor sua gestão e 
seu planejamento financei-
ro, exatamente para estar 
mais bem alicerçado para 
enfrentar momentos difíceis 
como este. Agora, porém, 
não é hora de o empresário 
em geral lamentar a falta 
de reservas. É preciso ser 
pragmático e buscar soluções 
para manter o negócio vivo no 
pós-pandemia. Não é hora de 
abandonar os seus sonhos. 

Aqui cabe um parêntese. 
Em momentos de dificulda-
de, sempre pensei de forma 
objetiva: se tenho um pro-
blema, decido empacotá-lo 
e deixá-lo de lado para 
resolvê-lo mais adiante. 
Considero que, enquanto 
estiver vendendo, não tenho 
verdadeiramente um pro-
blema. A lógica é simples: 
com recursos entrando 
no caixa, em breve o dito 
problema poderá ser de-
sempacotado e solucionado. 
A questão no momento é 
que praticamente não há 
venda. Logo, temos  sim, um 
problema. Fecha parêntese.

Para sobrevivermos a essa 
crise, tenho recomendado 
aos franqueados da SMZTO 
Holding de Franquias que 
montem um colchão de 
sobrevivência de 90 dias. 
Ou seja, reúnam recursos 
financeiros para bancar ao 
menos três meses sem a 
entrada de qualquer receita.

É claro que este é um ce-
nário negativo. Mas o lado 
bom de se trabalhar com um 
cenário negativo é que, caso 
a crise dure menos – e tenha 
impactos menores – do que 
o esperado, sairemos dela 
com uma visão otimista. 

Não uma visão de terra 
arrasada, mas sim a visão 
de quem, mesmo diante 
de tamanhas dificuldades, 
conseguiu organizar-se 
financeiramente e, ufa, 
seguir vivo no mercado. 
Tínhamos grandes objetivos 
para 2020. Mas, no atual 
cenário, se igualarmos os 
resultados de 2019, pode-
remos considerar isso um 
excelente desempenho. Aos 
empreendedores brasilei-
ros, sugiro que trabalhem 
com esta meta. E o que 
vier além disso será muito 
bem-vindo.

Na minha opinião, a pri-
meira medida a ser tomada 
por qualquer empresário 

agora é “sentar em cima 
do caixa” e cortar todos os 
gastos possíveis. É preci-
so estudar os pacotes de 
incentivo financeiro do go-
verno – cortes de impostos, 
empréstimos a juros baixos 
etc. –, protelar (quando 
possível) os contratos com 
fornecedores e renegociar 
aluguéis com os shoppings e 
com os donos de lojas de rua.

Ressalva importante: é o 
momento de todos se aju-
darem e não pensarem em 
tirar proveito da situação. 
Assim, quando for renego-
ciar o aluguel, por exemplo, 
não peça logo de cara seis 
meses de carência. O dono 
do imóvel também tem suas 
despesas. Negocie mês a 
mês, à medida em que a 
crise for avançando. Assim, 
a renegociação será positiva 
para todos os atores envol-
vidos – não só para um lado.

Além de reduzir as des-
pesas, é a hora da criati-
vidade para tentar manter 
alguma receita – ainda que 
muito inferior à de tempos 
normais. E cada segmento 
precisa buscar uma solução 
que lhe seja mais adequada. 
Fazer promoções, oferecer 
entrega grátis e ligar para o 
cliente para cultivar o rela-
cionamento são ações que 
podem fazer a diferença. 
Quem presta serviços pode 
acionar os canais virtuais de 
venda para seguir negocian-
do – é claro que o serviço 
propriamente dito só será 
prestado após a pandemia. 
Mas o importante é manter 
um fluxo de entrada de 
recursos em caixa. 

Redes de ensino podem 
apostar na educação a distân-
cia. Já as redes de alimentação 
precisam apostar no delivery. 
Ainda que o faturamento 
seja muito menor do que em 
meses normais, o valor que 
ingressar ajudará a manter a 
folha de pagamentos. Aliás, 
de todos os itens da coluna 
“despesas” que qualquer 
empresário mantém em sua 
contabilidade, o salário dos 
colaboradores é o mais impor-
tante e precisa ser priorizado. 
Mantendo os funcionários 
será possível retomar a ope-
ração daqui a um, dois ou 
três meses, quando a crise for 
embora e a economia começar 
a andar novamente.

A decisão de demitir co-
laboradores nesse momento 
seria uma catástrofe não 
só pelo aspecto social, mas 
também para a saúde das 
empresas pós-pandemia. 
Afinal, uma rede conseguirá 
voltar a operar normalmen-
te daqui a 60 ou 120 dias sem 
o seu capital maior, que são 
os profissionais treinados 
e altamente capacitados 
nas mais diversas funções? 
Definitivamente, a resposta 
é não. Profissionais capaci-
tados não são como peças 
de um carro, que podem 
ser trocados da noite para 
o dia sem qualquer efeito 
negativo. Ou seja, salvar as 
pessoas hoje significa salvar 
o seu negócio depois da cri-
se. Então, salve as pessoas 
para salvar seu negócio.

(*) - É Presidente do Conselho da 
SMZTO e um dos investidores do 
programa de empreendedorismo 

Shark Tank Brasil, do Canal Sony.

José Carlos Semenzato (*)

News@TI
Financiamento coletivo viabilizará consultorias 
gratuitas para micro pequenas empresas

@  Uma campanha organizada pela Federação de Empresas 
Juniores do Estado de São Paulo (FEJESP) irá custear 

consultorias para os Micro e pequenas empresas (MPEs) do 
estado através de doações. O objetivo do Transforme SP é ajudar 
pequenos negócios a enfrentar as consequências econômicas 
do Coronavírus e, ao mesmo passo, investir em educação em-
preendedora no estado. A primeira consultoria já foi realizada 
e muitos MPEs se inscreveram, mas as doações não cobrem os 
gastos para atender a todos os inscritos. Uma empresa júnior 
é uma empresa sem fins lucrativos que oferece serviços e con-
sultorias como empresas comuns do mercado, geralmente por 
preços 35% abaixo do mercado. Além disso, são completamente 
geridas por alunos da graduação com respaldo de professores 
da universidade. As doações podem ser feitas pelo site:https://
fejesp.org.br/transformesp/

Sky.One anuncia parceria com Cloud Girls para 
incentivar maior presença de mulheres em TI

@A Sky.One, uma das 10 melhores empresas para se traba-
lhar segundo o ranking Top 25 Startups LinkedIn Brasil e 

detentora do selo Great Place To Work, acaba de anunciar uma 
nova parceria com o maior meetup de tecnologia para mulheres 
do Brasil, o Cloud Girls. O objetivo da aliança é oferecer novas 
oportunidades de trabalho e contribuir para o crescimento da 
presença feminina no ambiente de TI. A primeira iniciativa foi 
a realização de um webinar, que abordou temas importantes 
como carreiras, tecnologia e mercado de SAP, ministrado 
pela Coordenadora Comercial da Sky.One, Giovanna Saya e 
a Diretora da Intel, Giselle Lanza (https://skyone.solutions/
pb/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_
Cloud_Girls_Sky_One).

ricardosouza@netjen.com.br

Reposicionamento 
de marca
A Uzumaki Comunicação anuncia novo posicionamento de 

marca e passa a se chamar UZMK Conteúdo. Além das áreas já 
existentes - redação jornalística e de redes sociais, produtora 
de vídeos e de podcasts -, a empresa reforça sua operação no 
mercado de saúde e comportamento com a criação de um setor 
de inovação e projetos.

A reestruturação da marca visa a fortalecer o core business 
(saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento) com 
o objetivo de democratizar a informação atendendo o mercado 
de maneira estratégica. Uma conversa que estabeleça conexão 
com pessoas de diferentes classes é um dos pilares da empresa, 
e reforçar esse posicionamento se mantém como uma das pre-
missas deste novo momento.

Sócios UZMK - Da esquerda para direita: Newman Costa, 
Luiz Fujita,Tainah Medeiros e Jefferson Gorgulho Peixoto.
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D - Plataforma de Telemedicina
A VidaClass oferece para clínicas e médicos a sua plataforma de teleme-
dicina de forma gratuita, e com todos os recursos necessários para um 
atendimento adequado à população, em conformidade com os requisitos 
de segurança e proteção de dados. Além de ajudar a diminuir a sobre-
carga do sistema de saúde, a telemedicina desponta como alternativa de 
geração de renda para profissionais cujos consultórios tiveram queda no 
volume de pacientes. O programa estabelece contato do paciente com 
a equipe médica por telefone ou vídeo. As plataformas de atendimento 
virtual são um legado positivo da pandemia para a saúde. Outras infor-
mações: (www.vidaclass.com.br).

E - Subespecialidades da Oftalmologia 
O Instituto Penido Burnier, primeiro hospital oftalmológico do He-
misfério Sul que já atendeu 1,6 milhão pacientes desde sua fundação 
por João Penido Burnier em 1920, completa 100 anos na próxima 
segunda-feira, 1º  de junho. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz 
Neto, presidente do hospital, o aniversário vai ser comemorado com 
um webinar que acontece a partir das 20h, de 1º de junho. O evento 
online abrange as principais subespecialidades da Oftalmologia em sete 
estudos de casos desenvolvidos pela equipe médica do hospital, com a 
chancela de duas entidades internacionais: Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia (PAAO) e Conselho Internacional de Oftalmologia 
(ICO). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: (https://
tinyurl.com/y8pnb2z9). 

F - Vagas para TI  
Com o comércio eletrônico aquecido e na contramão da crise onde em-
presas estão demitindo, algumas outras estão crescendo e continuam 
contratando. A startup Bling (https://www.bling.com.br/) - sistema de 
gestão em nuvem (ERP) - anuncia que está com 10 vagas abertas para 
seu escritório em Bento Gonçalves (RS). Das 10 vagas disponíveis, 5 são 
para desenvolvedor fullstack - que atuará tanto em Front-end quanto 
em Back-end. E as outras 5 para suporte técnico. O processo de seleção 
bem como todas as etapas e testes serão feitos online. Para se candidatar 
basta acessar o link: https://jobs.solides.com/bling). 

A - Imagem Profissional
A partir de segunda-feira (1), a Fundação Paulistana, entidade vinculada 
à Secretaria do Trabalho da PrefeituraSP, disponibilizará no Portal do 
Cate as lives do Elabora, programa de capacitação na inserção de jovens 
e adultos no mercado de trabalho. Gratuitas, as transmissões darão 
orientações de como se destacar em processos seletivos e entrevistas de 
emprego. Ministrada pelos oficineiros do Elabora, os encontros virtuais 
acontecerão semanalmente, sempre das 8h às 10h. Para participar, o 
interessado deve criar uma conta no Portal do Cate, pelo endereço: 
(www.cate.prefeitura.sp.gov.br). Após, basta seguir as instruções da 
plataforma para ingressar na sala virtual. 

B - Alimentação para Crianças
A multinacional americana General Mills - dona das marcas Yoki, Kitano, 
Häagen-Dazs, Mais Vita, Betty Crocker e Carolina - anuncia o aporte de 
R$ 9,6 milhões, por meio de ações de sua fundação filantrópica e com 
doações de produtos, para auxiliar instituições e ONGs que estejam 
atuando com programas para minimizar os danos causados pela pan-
demia da Covid-19 no Brasil. As iniciativas visam garantir alimentação 
para crianças de escolas públicas, das cidades onde a empresa possui 
unidades fabris, e levar auxílio imediato em regiões mais afetadas por 
questões sociais. A companhia contará com o apoio do Instituto Melhores 
Dias e o Ação da Cidadania, que possuem alcance nacional. 

C - Qualificação Profissional
Para gerar novas oportunidades de emprego por meio da qualificação, 
o Grupo Carrefour Brasil fechou parceria com a Digital Innovation One 
- ecossistema open education em desenvolvimento de software - e irá 
oferecer programas de treinamento gratuitos voltados aos interessados 
em melhorar a sua capacitação profissional. Ao todo, serão 25 mil vagas 
em todo o país. Os alunos vão poder conhecer todas as tecnologias usadas 
pela companhia ao longo do curso. Um desses bootcamps (programas de 
treinamento) será organizado pela própria rede, que pretende promo-
ver o impacto social ao patrocinar essas aulas por meio do estímulo ao 
desenvolvimento profissional e da inclusão digital. Inscrições: (https://
digitalinnovation.one/bootcamps/backend-developer-carrefour).

G - Programa de Estágio 
As inscrições para o Programa de Estágio da Boehringer Ingelheim, uma 
das 20 principais farmacêuticas do mundo, estão abertas. Estudantes 
dos cursos de Administração, Comunicação, Contabilidade, Econo-
mia, Engenharias, Farmácia, Bioquímica, Secretariado, Enfermagem, 
Comércio Exterior, Relações Internacionais, Marketing, Publicidade 
& Propaganda, Química e Veterinária, têm até o dia 14 de junho para 
realizarem suas inscrições. Para participar do processo, os candidatos 
devem estar matriculados em cursos universitários com a disponibili-
dade acadêmica de dois anos para estágio. Inscrições em: (https://www.
ciadeestagios.com.br/vagas/boehringer/).

H - Monografias em Finanças
O CFA Society Brazil decidiu prorrogar as inscrições para a 4ª edição do 
Prêmio de Monografias em Finanças em 2020. Os candidatos terão até 
o dia 15 de setembro para garantir a vaga na premiação que incentiva 
a inovação financeira e do mercado de capitais no Brasil, criando uma 
plataforma de divulgação de artigos e gerando um banco de ideias para 
fomentar o desenvolvimento do mercado financeiro nacional. Quatro 
temas foram propostos baseados nas principais exigências e tendências 
de mercado mundial. Quem possui graduação, pós-graduação, mestrado 
ou doutorado no Brasil e no exterior pode participar da competição. O 
regulamento está disponível em (www.cfasociety.org.br/premio). 

I - Baterias pela Internet
A marca de baterias Heliar, da empresa Clarios, mais que dobrou suas 
vendas on-line no mês de abril, comparado ao mês anterior, por meio do seu 
serviço de delivery Heliar Express. Para isso, investiu em uma estratégia 
comercial focada no digital, baseada em automação e posicionamento da 
marca nas ferramentas de busca, oferecendo ao consumidor uma opção 
rápida e inovadora para comprar um produto que era tradicionalmente 
adquirido em loja física. O sistema de entregas está disponível em 87 
cidades brasileiras e tem planos de se expandir para 200 municípios até 
o final de 2020. Para adquirir, basta acessar (www.heliarexpress.com.br). 

J - Vinho do Bem
A Associação Helena Piccardi de Andrade Silva (AHPAS), que oferece o 
serviço de transporte com qualidade e segurança e apoio sociofamiliar a 
crianças e adolescentes carentes em tratamento de câncer, realiza um 
leilão digital de vinhos, no dia 4 de junho, a partir das 20h. Composto 
por rótulos doados pela Evino e pela Adega Alentejana, o leilão contará 
com lotes de diferentes faixas de preço - os mais acessíveis, com lances 
a partir de R$ 96. Entre os destaques estão Château Cos D’Estournel 
Grand Cru Classé Saint-Estèphe AOC 2010 (lance inicial: R$ 2.300), doado 
pela Evino, e Tapada do Chaves Vinhas Velhas 2011 - Alentejo/Portugal 
(lance inicial: R$ 900). Saiba mais em: (http://www.rosanareis.com.br). 

Dia dos namorados na 
pandemia – o que fazer para 

vender mais?

O dia dos namorados, 
comemorado 
tradicionalmente no 
dia 12 de junho, será 
diferente em 2020, 
devido à pandemia

Isso não quer dizer que você 
não conseguirá vender. Quer 
dizer que será necessário se 

adaptar. Com criatividade e oti-
mismo, é possível obter ótimos 
resultados. Por isso, preparei 
6 dicas para que você consiga 
vender mais nessa data.

1) Pense em presentes 
que fujam do óbvio - Como 
estão em casa, muitas pessoas 
têm se aventurado em outras 
atividades, seja para resgatar um 
antigo hobby ou para se livrar do 
tédio. Por isso, você pode vender 
presentes que vão ao encontro 
dessa tendência. Que tal criar 
opções de presente do tipo DIY 
(Do it Yourself) para aqueles que 
gostam de artesanato e de fazer 
as coisas sozinho? 

Ou um kit de culinária, com 
os ingredientes e receita para 
preparação de um prato es-
pecial? Você pode até mesmo 
combinar seu presente com as 
transmissões ao vivo (lives) 
que irão acontecer no dia. O 
Nando Reis já anunciou que 
vai fazer uma live dia 12. Que 
tal acrescentar a letra dele ao 
presente e aproveitar a mesma 
divulgação? Vale até oferecer 
cursos online para casais que 
queiram se desenvolver juntos. 

2) Criar presentes para 
vários perfis de casais - Uma 
boa forma de aumentar seu 
ticket médio é ter várias opções 
de presentes para perfis de 
casais diferentes. Você pode, 
por exemplo, criar opções 
para os casais que estão sem 
se ver durante a quarentena, 
remetendo à saudade. Pode 
criar opções para o “crush” 
que ainda não se tornou real-
mente namorado, por falta de 
encontros. Pode criar opções 
para um amigo presentear 
outro, por estar “encalhado” 
na data. Quanto mais você se 
especializar em um nicho, mais 
vantagens poderá obter.

3) Faça parcerias estraté-
gicas - As parcerias são sempre 
uma boa forma de se destacar 
em datas especiais e, agora, 
elas serão importantes. Procure 
empresas com produtos que 
agreguem valor ao seu, como 
restaurantes, floriculturas, doce-
rias, ou algo mais inusitado, como 
lettering para enviar mensagens 
personalizadas. Ainda, caso você 
não tenha uma ótima estrutura 
logística, pense em parcerias 

para a entrega, garantindo que 
você não atrase nos prazos e 
decepcione seus clientes.

4) Invista em cartões e 
embalagens - A embalagem 
e o cartão são partes funda-
mentais de qualquer presente. 
Como muitas pessoas estão 
comprando pela internet, elas 
não conseguirão fazer um em-
brulho ou escrever um cartão 
como gostariam. Você pode 
se diferenciar exatamente 
nisso. Ao invés de entregar 
o produto em uma caixa de 
papelão comum, com a nota 
fiscal anexada, pense em em-
balagens bonitas e criativas, 
que realmente agreguem valor. 

Pense na possibilidade de 
escrever mensagens persona-
lizadas à mão, caso seu cliente 
não possa fazer isso antes de 
entregar o presente. Tenha 
ideias “instagramáveis”, que 
façam que as pessoas tenham 
vontade de postar o presente 
nas suas redes sociais. Assim, 
sua marca será ainda mais 
lembrada e reconhecida. 

5) Combine dia dos namo-
rados com festa junina - As 
festas juninas, tradicionais no 
Brasil no mês de junho tam-
bém serão prejudicadas pela 
pandemia, já que não é possível 
festejar em aglomerações. Que 
tal combinar as duas datas? 
Crie kits com produtos típicos 
de festa junina para presen-
tear. Faça novas versões do 
tradicional correio elegante 
para que as pessoas possam 
enviar recados de amor. Vale 
até pensar em levar as brin-
cadeiras para as crianças, no 
caso de casais que têm filhos. 

6) Não se esqueça do 
atendimento - Não adianta 
culpar a crise pela queda nas 
vendas se seu atendimento for 
ruim. Prepare-se e prepare sua 
equipe para saber tirar todas 
as dúvidas sobre o produto/
serviço. Tenha estoque sufi-
ciente ou garanta que consiga 
produzir rapidamente caso a 
demanda aumente. Atenda de 
forma ágil. Seja gentil. Lem-
bre-se que essa é uma data 
afetiva e que as pessoas estão 
mais sensíveis que o comum, 
então atenção personalizada e 
empatia farão toda a diferença.

A pandemia da Covid-19 está 
afetando os negócios em todo o 
país. Por isso, usar sua criativi-
dade em ideias simples, aprovei-
tando as datas comemorativas, 
pode ser uma ótima forma de 
aumentar suas vendas e garantir 
a sobrevivência do negócio.  Não 
perca essa oportunidade! 

 
(*) - É doutora em Administração pela 

UNB, professora e consultora.

Luciana Padovez Cualheta (*)

A população ocupada no agronegó-
cio se manteve praticamente estável 
na comparação entre os primeiros 
trimestres de 2019 e 2020, segundo 
pesquisas do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada(Cepea), 
da Esalq/USP. O total no período foi 
de 17,97 milhões de pessoas, baixa, 
provavelmente não significativa esta-
tisticamente, de ligeiro 0,53% no pe-
ríodo. Dessa forma, a participação do 
agronegócio no mercado de trabalho 
brasileiro se manteve praticamente 
estável, passando de 19,66% para 
19,48% entre os primeiros trimestres 
de 2019 e 2020.

O número de ocupados aumentou 
nos segmentos industriais (insumos 
e agroindústria), mas diminuiu no 
segmento primário e ficou estável 
nos agrosserviços. Há uma tendência 
de queda no número de ocupados no 
agronegócio, influenciada pelo seg-
mento primário, que recuou 1,97% 
na comparação entre o primeiro tri-
mestre de 2020 e o mesmo período 
de 2019. Esse resultado “dentro da 
porteira” é reflexo da redução de 
2,75% (143 mil pessoas) nas ativi-
dades agrícolas, uma vez que houve 
apenas ligeira queda de 0,61% (18 

Esse fato reflte o processo de modernização 
da produção agropecuária.

Pe
dr

o 
Ve

nt
ur

a/
A

g.
B

ra
sí

lia

Influenciado pelos im-
pactos econômicos do 
novo Coronavírus, o in-

dicador chegou ao segundo 
resultado mensal negativo 
consecutivo. 

O índice caiu para 81,7 
pontos e atingiu o menor 
patamar desde novembro de 
2017, permanecendo abaixo 
do nível de satisfação (100 
pontos), onde se encontra 
desde 2015. Em relação a 
maio de 2019, a retração 
foi ainda maior: -13,7%, a 
queda mais acentuada desde 
agosto de 2016.

O indicador referente ao 
acesso ao crédito foi o úni-
co entre os subíndices que 
apresentou variação anual 
positiva (+5,4%). Com 93,5 
pontos, porém, o item regis-
trou queda no comparativo 
mensal (-1,8%), após quatro 
meses seguidos de alta. O 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destaca 
que, apesar da percepção 

O índice caiu para 81,7 pontos e atingiu o menor patamar desde 
novembro de 2017.
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Pandemia provoca a maior queda 
da história na intenção de consumo
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
registrou retração mensal de 13,1% em maio – a queda mais intensa desde o início da realização da 
pesquisa, em janeiro de 2010

série histórica, com queda 
mensal de 15,6% e anual de 
18,2%. “Os resultados trans-
parecem a incerteza das 
famílias em relação ao futuro 
profissional e representam a 
insegurança dos brasileiros 
com os próximos meses”, 
diz a economista da CNC 
responsável pelo estudo, 
Catarina Carneiro da Silva.

Influenciada pelo momen-
to atual dos indicadores 
econômicos e pelo pro-
longamento do período de 
isolamento, a maioria dos 
brasileiros também acredita 
que vai consumir menos nos 
próximos meses. A parcela 
de consumidores que acre-
ditam ser um mau momento 
para compra de duráveis, 
como eletrodomésticos, 
eletrônicos, carros e imóveis, 
atingiu 70,1%, percentual 
acima dos 60,7% observados 
no mês anterior e dos 61,5% 
aferidos em maio do último 
ano (Gecom/CNC).

das famílias em relação ao 
mercado de crédito conti-
nuar melhor do que no ano 
passado, os brasileiros já 
demonstram preocupação 
no curto prazo.

“As taxas de juros cada vez 
mais baixas, com um nível 
inflacionário controlado, 
impactaram favoravelmente 
a percepção de acesso ao 
crédito. Contudo, o risco 

de maior inadimplência em 
virtude da crise provocada 
pela pandemia da Covid-19 
contribuiu para a desacele-
ração do consumo”, afirma 
Tadros.

Os brasileiros nunca es-
tiveram tão pessimistas 
com relação à perspectiva 
profissional. Com 88,1 pon-
tos, o indicador atingiu em 
maio seu menor nível na 

População ocupada no 
agronegócio iniciou 2020 estável

Cresceram as 
compras com cartões 
no primeiro trimestre

Levantamento feito pela Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs) mostrou 
que as compras pagas com cartões de 
crédito, débito e pré-pagos cresceram 
14,1% no primeiro trimestre de 2020, 
somando R$ 475,7 bilhões. O resultado 
indica uma leve desaceleração ante 
os semestres anteriores, atribuída 
ao início de quarentena e isolamento 
social no país devido à pandemia da 
Covid-19.

Foram movimentados R$ 297,7 
bilhões (+14,1%) com cartões de 
crédito, R$ 170,8 bilhões (+12,5%) 
com cartões de débito e R$ 7,1 bilhões 
(+78,9%) com cartões pré-pagos. Em 
quantidade, foram ao todo 5,8 bilhões 
de transações com cartões ao longo do 
primeiro trimestre, o que representa 
um crescimento de 15,3%  em relação 
ao mesmo período do ano passado.

As transações mais expressivas no 
início da quarentena foram registradas 
em serviços básicos, educação e saúde 
(+35,3%), varejo alimentício (+29,6%) 
e artigos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cosméticos 
(+21,8%). Na outra ponta, sofreram 
maior impacto setores como tecidos, 
vestuário e calçados (-20,5%) e turismo 
e entretenimento (-17,9%) (ABr).

mil pessoas) nas atividades pecuárias.
Em relação ao nível médio de ins-

trução, dados do Cepea mostram 
que houve redução do número de 
trabalhadores sem instrução ou com 
ensino fundamental e aumento do 
número de trabalhadores com ensino 
médio ou superior. Esses movimentos 
refletem, entre outros fatores, o pro-
cesso de modernização da produção 
agropecuária, que impõe o aumento 
gradativo da mão de obra qualificada, 
e uma mudança na composição da 
mão de obra do setor, com elevações 
de representatividade das ocupações 
industriais e de serviços em compa-
ração com as agropecuárias. (Fonte: 
Redação AI/SI).



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 28 de maio de 20204 Negócios
Empresas 

&

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

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

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

Como reter seu cliente 
em tempos de crise?

É fato – a pandemia 
acelerou a 
transformação digital

Era impossível, dois 
meses atrás, imaginar 
que o mundo iria so-

frer uma crise tão forte a pon-
to de mudar profundamente 
nossas vidas. A nova realida-
de fez com que as empresas 
e nós mesmos mudássemos 
nossos comportamentos, 
processos, hábitos, valores e 
atitudes. No mercado de tra-
balho, as transformações nos 
obrigaram a responder muito 
rápido e buscar soluções para 
nos mantermos em pé. Novas 
estratégias foram traçadas, 
novos canais de comunicação 
e processos foram criados 
e, principalmente, mudou o 
olhar para o cliente.  

Estamos num cenário de in-
certezas políticas e econômi-
cas e a resposta de qualquer 
organização, independente 
do segmento, precisa ser 
rápida e flexível. Diante 
disso, podemos identificar 
três tipos de empresários. 
Para aqueles que conseguem 
manter o negócio, as mudan-
ças estão fazendo a diferença 
e, talvez até, deixem de ser 
temporárias, pois muitos 
enxergaram novos caminhos 
e estratégias para conquistar 
ou fidelizar ainda mais seus 
clientes. 

Infelizmente, outros não 
conseguiram e sucumbiram à 
crise com o fechamento das 
portas. Existe ainda os que 
estão reformulando toda sua 
operação para buscar novas 
oportunidades. O grande 
desafio é saber para onde ir, 
o que deve ser cortado, em 
que investir, e, claro, como 
manter e fidelizar ainda mais 
cada um dos seus clientes. 

Dessas três categorias, é 
possível dizer que aquele que 
não está presente no mundo 
digital virou um fantasma. 

Muitas mudanças estão 
acontecendo, desde o rela-
cionamento com os clientes, 
a forma de fazer negócios, 
como os consumidores estão 
encontrando as marcas e 
como o mundo as vê. Che-
gou o momento do online, 
é preciso investir e apostar 
nisso, afinal muitos só conse-
guiram sobreviver por conta 
da tecnologia. Este é um 
dos primeiros passos para 
manter seus clientes: mostrar 
presença diferenciada no 
universo digital. Analise es-
trategicamente os rumos do 
negócio e o comportamento 
de suas personas, atenda às 
necessidades do seu público 
alvo, encontre soluções para 
os problemas. 

O que sua empresa pre-
cisa oferecer é qualidade, 
criatividade e, claro, um 
custo-benefício relevante. 
Sabe qual o segredo para 
atingir o sucesso dessa for-
ma? Conhecer seu cliente 
como um todo. Afinal, o 
momento exige flexibilidade 
e foco em resultados. Todos 
foram afetados, a pandemia 
chegou de surpresa com 
efeitos imprevisíveis. Porém, 
para nos mantermos firmes 
no mercado, precisamos 
estar flexíveis às mudanças, 
e, principalmente, fortalecer 
a parceria com cada cliente, 
tendo empatia, criatividade 
e proximidade. 

Agora é uma fase em que 
temos de mostrar a importân-
cia do nosso trabalho: sugerir 
novas ideias e ações, investir 
em um bom atendimento 
e criar maneiras diferentes 
nos processos. Tudo isso faz 
a diferença, pois o cliente 
espera que agora, mais do 
que nunca, você supere suas 
expectativas. A relação que 
a empresa constrói com seus 
clientes é a base de qualquer 
negócio. Por isso, seja em 
tempos de crise ou não, o 
relacionamento é essencial 
para o sucesso. 

Já dizia Philip Kotler que 
“reter clientes pode ser de 
cinco a sete vezes mais eco-
nômico do que investir em 
novos clientes”. Então, dê 
um passo à frente e aproveite 
esse cenário para reformular 
sua visão sobre esse que é 
seu principal ativo. Criar uma 
relação de confiança é um 
bom começo, mas agora é o 
momento de fortificar esses 
laços. Esteja pronto para se 
aproximar e se fazer dispo-
nível aproveitando os meios 
que você tem, como as redes 
sociais e o WhatsApp. 

Todos estão procurando 
uma forma de economizar e 
ser mais rentáveis — pois o 
próprio consumidor final está 
revendo orçamentos e aper-
tando o cinto. A vantagem é 
que, quando um cliente é fiel 
à sua marca, você geralmente 
não é lembrado em momen-
tos de cortes. Comprometi-
mento é a palavra-chave para 
reter o cliente. E precisamos 
ir além: entender o negócio, 
suas personas, as estratégias, 
tudo isso é fundamental para 
que possamos atingir um 
resultado efetivo. 

Para sermos assertivos, 
precisamos ouvir mais o 
cliente e encontrar soluções 
que sejam de fato aquilo de 
que ele precisa.

(*) - É designer, especialista em 
atendimento e gerente comercial 

da Smartcom Inteligência em 
Comunicação.

Cristiane Bittar (*)

Em meio ao isolamento social, a saída para muitos têm sido 
o crédito consignado online. De acordo com a Prestho - fintech 
especializada em crédito consignado para a terceira idade -, na 
última quinzena do mês de março, os pedidos de empréstimo 
online cresceram 28%. Além disso, o levantamento mostra um 
aumento de 21,55% nas solicitações de crédito realizadas por 
idosos acima dos 65 anos. 

Com processos práticos e rápidos, o idoso, aposentado e até 
mesmo o servidor federal consegue realizar o pedido de crédito 
consignado diretamente do computador, tablets e celulares. 
Pensando nisso, o especialista Diego Andrade, fundador da 
Prestho, dá dicas de segurança na hora de pedir um empréstimo 
online evitando cair em fraudes.
 1) Verifique a veracidade do site - Verifique no endereço 

do site, no topo do navegador, se contém a sigla “https” 
em vez de “http”.  Essa única letra diferente indica que 
o site está seguro. Outra dica é olhar se tem o símbolo de 
um cadeado fechado, o que indica uma conexão segura 
e criptografada.

 2) Pesquise a reputação da empresa - Procure o nome da 
empresa em sites de confiança, como o Reclame Aqui. Nele, 
é possível ver depoimentos de pessoas que passaram por 
situações negativas com a empresa, evitando que você caia 
no mesmo problema. Outra forma é pesquisar se a empresa 
de fato existe, procurando nas redes sociais, por exemplo.

 3) Não faça pagamentos adiantados - Desconfie se pe-
direm para depositar algum valor adiantado para liberar 
o empréstimo. Isso é ilegal e é bem provável que seja um 
golpe. Também fique esperto se te apressarem para fechar 
o negócio logo. Um empréstimo é algo pensado que requer 
pesquisa e tempo de decisão. Na dúvida, não feche.

 4) Não passe senhas e acesso à conta bancária - Ao 
contratar o empréstimo consignado não é necessário 
informar nenhuma senha de uso pessoal (informação si-

As análises de crédito são feitas através 
dos sites oficiais e aplicativos.
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Porém, com a epidemia 
do Coronavírus e a 
necessidade de qua-

rentena, o trabalho remoto 
se transformou na única so-
lução para a sobrevivência de 
muitos negócios, forçando 
quem não estava preparado 
a se adaptar. 

Levantamento realizado 
pelo IBGE aponta que em 
2018, 3,8 milhões de brasi-
leiros trabalhavam dentro 
de casa, número que já era 
21% maior que o registrado 
em 2017. Agora, de acordo 
com pesquisa da empresa de 
monitoramento de mercado 
Hibou, 6 em cada 10 brasi-
leiros estão trabalhando em 
home office. E este número 
deve aumentar. A FGV proje-
ta que o número de empresas 
que irá adotar o trabalho 
remoto após a pandemia 
deverá crescer 30%. 

Para Douglas Enoki, ge-
rente de arquitetura da 
IT’S Informov, esta é a hora 
de repensar o trabalho nas 
empresas. “A situação atual 
colocou a todos nós uma 
imposição de trabalho que 
antes era flexibilizado por 
determinação de cada em-
presa. Havia muita discussão 
sobre como o home office 

Projetos de escritórios e espaços corporativos devem mudar.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIOGO COSTA ARAUJO, profissão: aux. técnico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliado em Gua-
rulhos, SP, filho de José Neves de Araujo e de Josefa Vicente da Costa de Araujo. A preten-
dente: PRISCILA HARUMI KOYAMA, profissão: coordenadora de negócios, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sergio Shigueru Koyama e de Margarida Takahashi Koyama.

O pretendente: ANTONIO CARVALHAL, de nacionalidade brasileira, aposentado, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1956), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de José de Carvalhal e de Anna Carvalhal. O pretendente: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (27/02/1982), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdeci de Oliveira e de Creuza Pereira Silva.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O futuro dos escritórios 
após a quarentena

O home office era uma prática adotada por algumas empresas, às vezes de forma apenas experimental, 
e vista com cautela por outras

Sem a tecnologia, a eficiência 
produtiva do colaborador em 
home office é muito baixa”, 
explica o arquiteto. 

Nas casas, o impacto do 
home office também aconte-
ce. A tendência é que as pes-
soas passem a se preocupar 
cada vez mais com a criação 
de espaços adequados para 
o trabalho em suas residên-
cias. Isso inclui o estabeleci-
mento de áreas dedicadas, 
com escrivaninhas, cadeiras 
e iluminação próprias, além 
de objetos decorativos e ar-
tigos que atendam os gostos 
de cada um. 

“Trabalhar em condições 
precárias em casa pode re-
sultar em perdas de atenção 
e foco na produtividade. En-
tendo que devemos investir 
cada vez mais nas casas no 
conforto do colaborador, 
com iluminação, acústica e 
isolamento bem pensados. 
Isso se assemelha ao que 
já está sendo aplicado nos 
escritórios, com conceitos 
como biofilia e neuroarqui-
tetura, sempre pensando no 
bem-estar e na produtivi-
dade das pessoas”, resume 
Douglas. 

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

afetaria a produtividade das 
pessoas. De certa forma, o 
que temos observado é que 
a produtividade aumentou”. 
Diante do crescimento do 
trabalho remoto, os projetos 
de escritórios e espaços cor-
porativos deve mudar.

“Áreas colaborativas po-
dem ganhar mais espaço, 
possibilitando que as pesso-
as se reúnam no escritório 
esporadicamente. Como 
consequência, as áreas de 
staff, as mesas fixas, po-
dem sofrer uma redução”, 
acredita Douglas. Neste 
cenário, apenas as pessoas 
cujo trabalho presencial seja 
imprescindível teriam mesas 

fixas no escritório. A maior 
parte do espaço seria ocu-
pado por salas de reunião, 
áreas de descontração e des-
compressão, salas de leitura 
e descanso. Este formato 
se assemelha ao que já vem 
sendo feito há algum tempo 
por gigantes da tecnologia, 
como Google e Facebook. 

Douglas alerta, porém, que 
estas mudanças dependem 
de cada empresa, do tipo de 
negócio e de sua política de 
trabalho. “Vale ressaltar que 
as empresas que investem 
em tecnologia focada neste 
tipo de colaboração remota 
são as que mais deverão 
alterar a forma de trabalho. 

Como contratar crédito consignado pela 
internet sem cair numa cilada

gilosa). O banco, correspondente ou fintechs, geralmente 
pede documentos básicos como RG, CPF, comprovante 
de endereço e comprovante de renda. 

 5) Preste atenção ao tirar dúvidas na internet - Ao tirar 
dúvidas nas redes sociais, muitos golpistas aproveitam 
para atrair pessoas com falsas soluções de crédito. Então 
fique atento aos comentários ou mensagens em seu perfil 
com possibilidades de empréstimos por terceiros. Procure 
o tirar dúvidas nos canais oficiais: site, chat do aplicativo 
ou nos telefones de contato. 

 6) Não colocar dados pessoais nas redes sociais - Não 
deixe endereço, CPF, RG e telefone em comentários 
abertos de redes sociais. Fraudadores podem usar os 
dados e até mesmo ligarem se passando pela empresa. 
As análises de crédito são feitas através dos sites oficiais 
e aplicativos (Fonte: www.prestho.com.br).

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIz EVERSON BRASIL FREIRES, profissão: montador de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/04/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Paulino Freires Sobrinho e de 
Eugenia Brasil Freires. A pretendente: MONIqUE OLIVEIRA DE LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/04/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro José de Santana de Lima 
e de Ivanilda de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO OLIVEIRA ALVES, profissão: auxiliar de extrusão, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 19/05/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Coqueiro Alves 
e de Maria Oliveira Santos. A pretendente: MARLI DOS SANTOS SILVA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Andorinha, BA, data-
nascimento: 06/10/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Otávio Salustiano da Silva e de Albertina dos Santos Silva.

O pretendente: SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 30/05/1996, residente e domiciliado 
em Cabreúva, SP, filho de Cicero Leitão da Silva e de Maria Maxima de Oliveira da Silva. 
A pretendente: GIOVANA RAINE DE SOUzA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Monteiro dos Santos 
e de Suzana Cristina de Souza.

O pretendente: JONAS ALBERTO DOS REIS UCHOA, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Roberto Dias Uchoa e de Eunice Alves dos 
Reis Uchoa. A pretendente: ASMINIA BARROS FARIAS DOS SANTOS, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Farias dos Santos 
e de Tania Maria Barros Bomfim.

O pretendente: ALEx PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pereira da Silva e de Maria José Pereira 
da Silva. A pretendente: BEATRIz RASINO DO NASCIMENTO, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Nunes do Nascimento e de 
Elisabete Aparecida Rodrigues Rasino.

O pretendente: LUIz EDUARDO COSTA, profissão: operador de telemarketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 03/12/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Americo Donizete Costa e de Maria 
Aparecida Soares de Moraes Costa. A pretendente: JÉSSICA FONSECA BEzERRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Temistico 
Bezerra Filho e de Eliane Machado Fonseca Bezerra.

O pretendente: LINCOLN DE MOURA SILVA ARAUJO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1999, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Cicero Manoel de Araujo e de Adriana 
de Moura Silva de Araujo. A pretendente: JHENYFFER SOARES SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano de Freitas Santos 
e de Carmen de Assis Soares Santos.

O pretendente: MARCKSUEL MONTEIRO RIBEIRO, profissão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São José da Tapera, AL, data-nascimento: 31/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva Ribeiro e 
de Aparecida Monteiro Ribeiro. A pretendente: ERILzA DOS SANTOS SILVA, profissão: 
bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 
11/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ernandes de 
Farias Silva e de Maria Nailza dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS BELTRAN DE ASSUNçãO, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Sousa de Assunção e de Karina 
Cristina Beltran de Assunção. A pretendente: JAINE VIEIRA LIMA, profissão: auxiliar 
de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jean Carlos 
dos Santos Lima e de Marli Vieira Lima. Es
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A importância 
do marketing para 

potencializar as vendas 

Já está claro o 
desafio global 
nesse momento, 
e imediatamente 
após a quarentena: 
recuperar o 
movimento 
econômico, muito 
impactado durante a 
pandemia

E grande parte desse 
processo vem, e 
virá ainda mais, 

do comércio digital. Atu-
almente, olhando para o 
mercado, os problemas 
já começam a se mostrar. 
Um relatório semanal que 
monitora vendas no e-
commerce divulgado pela 
Nielsen Brasil apontou 
uma queda importante de 
mais de 15% nas vendas 
de produtos online, que 
ocorreu a partir do meio 
de abril. 

Os números são um re-
flexo do que nos espera 
em relação à situação 
econômica daqui para 
frente. Isto posto, é im-
prescindível, então, que 
os varejistas - sejam eles 
digitais ou não - avaliem 
estratégias que contri-
buam para alavancar o 
potencial de vendas de 
uma empresa. E entendo 
que uma das mais impor-
tantes iniciativas nesse 
sentido é cuidar com mui-
to carinho do marketing, 
já que, sim, ele pode ser 
uma importante catapul-
ta para o faturamento. 

Isso porque o marke-
ting atua diretamente na 
inteligência estratégica 
e competitiva das em-
presas. Essa ferramenta 
poderosa possibilita um 
melhor entendimento de 
seu segmento de atuação, 
possibilitando a criação 
e oferta de produtos e 
serviços que atendam 
à necessidade de seu 
público-alvo. Neste con-
texto, algumas perguntas 
surgem, naturalmente, 
como: por onde começar? 
Quais aspectos são im-
portantes observar para 
aumentar as vendas? É 
preciso investir em fer-
ramentas digitais? 

Vamos lá! A principal 
dica é começar enten-
dendo o momento e 
procurando formas de 
se adaptar. Trago aqui, 
um exemplo real para 
ilustrar o que digo: no dia 
das mães, muitos grandes 
varejistas criaram opções 
de drive thru, em que o 
cliente realizava compras 
por algum canal digital e 
retirava na garagem de 
shoppings ou grandes 

lojas, devidamente prote-
gido e sem sair do carro! 

Iniciativas desse tipo 
tem crescido em todo 
o país. Segundo a As-
sociação Brasileira de 
Shopping Centers, 20% 
dos shoppings centers 
já adotam estratégias 
parecidas por aqui! O 
mesmo tem ocorrido lá 
fora. Só que nos EUA, 
já foi possível medir o 
retorno desse tipo de 
modalidade de entrega. 
A CVS, empresa de venda 
de produtos farmacêuti-
cos e cosméticos, relatou 
um aumento de vendas de 
9% no trimestre, e vem 
testando os drive thrus 
como opção desde então. 

Portanto, pode-se en-
tender que essa é uma es-
tratégia bastante simples 
de se executar, apesar de 
ter o seu pulo do gato: 
para dar certo, precisa ser 
bem comunicada, afinal, 
ninguém pode aderir ao 
que nem sabe que existe. 
E é nesse momento que 
uma boa estratégia de 
marketing é essencial! 

O que nos traz de vol-
ta, a última pergunta: 
é preciso investir em 
ferramentas digitais? E 
a resposta seria: depen-
de! É preciso entender o 
que você considera como 
ferramenta digital. É 
claro, que em momentos 
em que as pessoas estão 
isoladas em suas casas, 
não é possível atingi-las 
fisicamente, o que obvia-
mente, nos faz pensar que 
o digital é a única forma 
de atingi-la. 

A questão aqui é, não 
é necessariamente obri-
gatório investir em fer-
ramentas de métricas, e 
campanhas de Mídia de 
alto custo. É mais impor-
tante, nesse momento, 
conhecer o seu consu-
midor e compreender 
claramente de que forma 
ele é impactado por uma 
informação e, consequen-
temente, como aquela 
informação chegará a ele 
efetivamente. 

Nesse caso, se você é 
um varejista de porte 
pequeno ou médio, por 
exemplo, e grande parte 
do seu público tem uma 
troca boa por whatsapp, 
um comunicado por essa 
plataforma pode resolver. 
Se é grande, talvez essa 
ferramenta seja inviável. 
Por esse motivo, é preciso 
conhecimento, persona-
lização e sensibilidade 
para encontrar o melhor 
caminho. 

(*) - É CEO da S8Wow, uma das 
principais agências de comunicação 
com soluções omnichannel do país.

Sérgio Lima (*)
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Sete em cada dez brasileiros 
(68%) não desejam retornar 
aos seus locais de trabalho nas 
próximas semanas - sendo que 
48% dizem que não se sentiriam 
confortáveis e 20% afirmam cate-
goricamente que não voltariam a 
trabalhar no período proposto. É o 
que aponta a 12ª onda da pesquisa 
Tracking the Coronavirus, realiza-
da semanalmente pela Ipsos com 
entrevistados de 16 países.

O Brasil é a nação que apresenta 
maior resistência ao retorno. Na 
segunda posição, está a Espanha, 
onde 56% dos ouvidos localmente 
demonstram desconforto com a 
ideia de sair de casa para trabalhar 
em um futuro próximo. A África do 
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O uso de novas tecno-
logias, como Inte-
ligência Artificial e 

Machine Learning, tendem a 
se intensificar, com o intuito 
de impulsionar vendas pelos 
canais digitais. “Uma das fra-
ses que mais tenho escutado 
no setor é que as últimas seis 
semanas têm sido equivalen-
tes a seis meses do período 
anterior à pandemia. Isto 
mostra que existe um nível 
de aceleração no uso da tec-
nologia a favor do varejo ou a 
favor do público consumidor 
que nunca foi tão intenso”, 
aponta Rodrigo Cunha, di-
retor de Novos Negócios da 
Neurotech.

Para Edrei Costa, Diretor 
Comercial da Conductor, 
a jornada digital ganhou 
prioridade em linhas gerais. 
Segundo ele, um dos indícios 
deste fenômeno foi uma 
aceleração incrível na ativa-
ção de aplicativos por parte 
de clientes que possuem 
cartões private label. A ex-
plicação é que através deste 
instrumento o cliente conse-
guiu acesso a toda uma gama 
de serviços que permitem 
a ele fazer de forma digital 
tudo o que faria indo até as 
lojas. A própria Conductor 
adiantou o lançamento de 

A crise econômica tem acelerado a transformação digital do setor.
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Segundo o relatório Tra-
balho Remoto no Brasil, 
realizado pela Pence e pela 
Corall Consultoria, 44% das 
pessoas afirmam que gosta-
riam de manter o trabalho 
remoto quando a crise pas-
sar. Foram consultados 80 
líderes de 64 empresas que 
intensificaram o trabalho 
remoto durante a pande-
mia do Coronavírus, sendo 
60% gerentes e diretores 
e 24% líderes de equipes. 
Participaram da pesquisa, 
realizada entre os dias 31 
de março e 3 de abril, 64 
empresas e 80 executivos, 
60% gerentes e diretores 
e 24% líderes de equipes. 

“O trabalho remoto, que 
antes era prática de pou-
cas empresas, considera-
das modernas, e projetos 
futuros de organizações 
tradicionais, vem mu-
dando as relações de tra-
balho. A pandemia vem 
transformando também a 
cultura organizacional, e 
atualmente estão em pauta 
hábitos impensáveis e uso 
de tecnologias e costumes 
nunca experimentados”, 
aponta o relatório. As 
principais surpresas dos 
entrevistados foram a 
adaptação rápida (20%), 
as reuniões mais produ-
tivas e objetivas (16%), 
o bom funcionamento do 
trabalho (14%), a presença 

O trabalho remoto vem mudando as relações de trabalho.
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Confiança da 
Indústria registra 
segundo menor 
valor da série

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) da Fundação 
Getulio Vargas avançou 3,2 pon-
tos em maio, ao passar de 58,2 
pontos (mínimo da série) para 
61,4 pontos, o segundo menor 
valor da série. Esse resultado re-
presenta recuperação de apenas 
7,4% da perda de 43,2 pontos 
observada entre fevereiro e 
abril desse ano. “A Sondagem 
da Indústria de maio sinaliza 
acomodação da situação atual 
em níveis muito baixos e alguma 
calibragem das expectativas 
para os próximos meses. 

Apesar da evolução relativa-
mente favorável de indicadores 
como os de estoque, NUCI 
e produção prevista, ainda é 
cedo para concluirmos se o pior 
momento da crise ficou para 
trás. Para os próximos meses, 
o elevado nível de incerteza 
e de pessimismo em relação 
ao futuro podem colocar em 
xeque uma recuperação mais 
consistente da confiança”, co-
menta Renata de Mello Franco, 
economista do FGV IBRE.

Em maio, dez dos 19 seg-
mentos industriais pesquisados 
apresentaram aumento da con-
fiança. O resultado desse mês 
é atribuído à leve melhora da 
percepção dos empresários em 
relação ao momento presente e, 
principalmente, à reavaliação das 
expectativas para os próximos 
três e seis meses. O Índice de 
Expectativas subiu 5,3 pontos, 
para 54,9 pontos. Já o Índice de 
Situação Atual cresceu apenas 
1,2 ponto, para 68,6 pontos. Am-
bos são o segundo menor valor de 
suas respectivas séries históricas 
(Insight Comunicação).

Varejo acelera transformação 
digital em resposta à pandemia
A pandemia modificou o cenário no varejo e exigiu rápida adaptação com soluções que não serão 
usadas apenas durante a crise. Elas virão para ficar

a dar preferência pelas pla-
taformas online na hora de 
consumir bens e serviços. 

“No começo da pandemia, 
nós vimos os volumes de 
crédito desabarem de uma 
hora para a outra. Mas con-
forme o passar dos dias, de 
uma forma surpreendente, 
notamos que aos poucos o 
volume normal foi sendo 
retomado sem a mudança 
do status do isolamento. Isto 
deixou claro que o varejo es-
tava se adaptando, com cada 
um buscando o seu melhor 
formato”, destaca Cunha. 
Segundo ele, a pandemia 
realmente deixará como 
legado um predomínio dos 
formatos digitais. 

Neste novo momento, o 
varejo físico não vai desa-
parecer, mas será explorado 
muito mais para gerar ex-
periência às pessoas. “Nas 
lojas os clientes poderão 
tocar no produto e ter uma 
relação mais intima, porém 
o fechamento da compra 
será feito online. O novo 
normal vai tornar comum o 
uso de bots para fomentar 
a compra de forma digital, 
mesmo que o consumidor 
esteja dentro da loja física”, 
finalizou (AI/Compliance 
Comunicação).

um produto em parceria 
com a Neurotech justamente 
porque identificou a neces-
sidade de responder imedia-
tamente a essa demanda por 
serviços digitais por parte 
dos clientes. 

Trata-se de um robô in-
teligente de atendimento 
associado ao WhatsApp que 
interage em toda a jornada 
do consumidor, fazendo 
todas as perguntas, respon-
dendo de forma automática, 
´pedindo documentos, sub-
metendo dados aos motores 
no final do processo até 
chegar ao final, se o cliente 
for aprovado, liberando o 
cartão ou a conta digital. 

“O lançamento dessa ferra-
menta não estava previsto 
para esse ano”, disse. A Fort 
Brasil também acelerou seus 
processos de transformação 
digital como resposta rápida 
à pandemia. 

Segundo Juliana Freitas, 
fundadora da empresa, em 
apenas 3 dias foi desenvol-
vido um novo modelo de 
crédito internamente, para 
ajustar o sistema às neces-
sidades do momento.A crise 
econômica tem acelerado 
a transformação digital do 
setor, visto que o isolamento 
social, exigido por questões 
de segurança e saúde pú-
blicas, levou o consumidor 

Home office: 44% gostaria 
de manter após a crise

com foco e produtividade 
(14%) e a disponibilidade 
e comprometimento das 
pessoas (8%). 

A demanda de trabalho du-
rante a pandemia aumentou 
para 56,3% dos consultados, 
enquanto o fluxo se manteve 
para 20% e foi efetivamente 
reduzido para 17,5%. E en-
quanto 44% dos consultados 
desejam manter o trabalho 
remoto após a crise, 10% 
desejam manter as reuniões 
mais objetivas e a economia 
de tempo no deslocamento 
para empresas e/ou clientes. 
Maior flexibilidade é o desejo 
de 9%. Os dois maiores de-
safios que estão vivendo os 
consultados são administrar 
o tempo (45%) e lidar com 
as distrações de casa (34%). 

“A administração do tem-
po é um desafio totalmente 

relacionado à habilidade 
de priorização”, sinaliza o 
relatório. Nesse sentido, 
a maior parte dos times 
tem feito reuniões todos 
os dias (35%), seguido de 
semanalmente (28,4%) e 3 
vezes por semana (12,3%). 
A dificuldade em lidar com 
a comunicação remota é 
um problema para 14% 
dos consultados, enquanto 
não saber se o colega está 
fazendo o que foi combina-
do é uma dificuldade para 
11%, a falta de recursos 
tecnológicos para trabalhar 
remotamente (internet 
insuficiente, computador) 
afeta 10% e a ausência de 
liderança das atividades 
prejudica 6% dos entre-
vistados. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.corall.net).

Brasil é o que tem mais medo de retornar às aulas e ao trabalho
Sul completa o pódio, com 53%. 
Na outra ponta do ranking, figura 
a Coreia do Sul, onde apenas 18% 
dos participantes locais do estudo 
dizem que não se sentiriam con-
fortáveis em voltar aos seus locais 
de trabalho. Logo depois vem a 
Austrália, com 29%; e a China, 
com 35%.

A expectativa de entrevistados 
de todo o mundo para que crianças 
e adolescentes voltem às aulas tam-
bém foi colocada em questão. Mais 
uma vez, os brasileiros encabeçam 
a lista dos mais resistentes a este 
retorno. No Brasil, 85% dizem que 
não se sentiriam confortáveis dei-
xando que seus filhos frequentem 
a escola nas próximas semanas. 

Destes, 44% não permitiriam de 
modo algum que isso acontecesse.

A objeção também é alta na África 
do Sul e na Espanha. Em ambos 
os países, 80% dos ouvidos não se 
sentem confortáveis com a volta às 
aulas de suas crianças. No terceiro 
posto, há outro empate, desta vez 
entre Canadá e Itália, ambos com 
78%. A pesquisa on-line foi realiza-
da com 16 mil adultos de 16 países 
entre os dias 07 e 10 de maio de 
2020, sendo 1.000 entrevistas no 
Brasil. A margem de erro é de 3,5 
p.p.. Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

A maioria não se sente confortável com a 
volta às aulas de suas crianças.
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Pedro Dias

10 Fatores que te impedem 
de ser um gerente que bate 

todas as metas

Pedro Dias (*)

Bater as metas estabelecidas pela empresa é um 
dos principais fatores que podem qualificar o 

seu trabalho de gerente como sendo de sucesso ou 
não. Quando bem estabelecidas, norteiam o caminho 
que a empresa pretende seguir, deixando claro aos 
colaboradores o que é esperado deles. Mas, muitas 
vezes, o que acontece é que mesmo com toda dedi-
cação, as metas não são atingidas. Isso acontece com 
você e seu time? 

Você sabe o que pode estar acontecendo de errado 
nos processos? Algumas coisas! Elaborei os 10 Fatores 
que te impedem de ser um gerente que bate todas 
as metas. Acompanhe a seguir e veja se há alguma 
identificação com eles:

1. Falta de contatos/leads qualificados
O sonho de todo vendedor é receber contatos/

leadscom todas as características que um potencial 
cliente da sua empresa possui e, principalmente, 
com intenção clara de compra. Entretanto, muitas 
empresas focam em estratégias porta a porta, com 
aquisição de listas frias de e-mails, telemarketing, 
etc. Esses meios até geram vendas, mas o problema 
é que, para conseguir uma conversão, o vendedor 
necessita de um esforço enorme – e ainda receber 
vários “nãos” até encontrá-la. Muitas vezes, o tempo 
para esse esforço enorme não cabe em um mês ou 
no período em que a meta é estabelecida.

2. Processo de vendas pouco estruturado
Não ter um processo de vendas estruturado faz 

com que os vendedores não tenham clareza de quais 
passos devem seguir. Com os vendedores “perdidos”, 

as suas ações deixam de ser concisas e consequen-
temente perdem o foco. Uma empresa que não tem 
um processo de venda bem desenhado, não consegue 
analisar o desempenho de seus vendedores e entender 
onde que eles estão acertando e onde precisam se 
desenvolver.

3. Baixo conhecimento do produto/serviço
Muitas empresas deixam de investir ou incentivar 

o estudo contínuo do seu time. Sua empresa pode 
ter o melhor produto ou serviço do mercado, mas 
se o vendedor não tiver o conhecimento técnico, ou 
seja, conhecer seus benefícios e aplicações, as chan-
ces de conseguir boas vendas caem drasticamente. 
Lembre-se, sempre, que a velocidade das mudanças 
e novas informações fazem com que um vendedor 
possa se desatualizar muito rápido. Isso pode afetar 
tanto seu conhecimento sobre o mercado quanto o 
que sua empresa vende.

4. Poucas análises de performance
Uma das piores situações para um gerente é não 

saber como desenvolver seu time. Não ter dados ou 
relatórios precisos da performance de seus vende-
dores tornam suas atitudes de melhorias quase como 
“tiros no escuro” baseadas em suposições.

5. Falta de treinamento/mentoring
Não basta um vendedor estudar sobre o produto e 

mercado em que atua para chegar nas metas espera-
das. Do vendedor mais experiente ao mais novo, todos 
precisam de treinamento contínuo e mentoring por 
parte de seus gestores. Sem essa estrutura, as habi-
lidades técnicas de vendas não são desenvolvidas 
e compartilhadas entre todos e a curva de desen-
volvimento dos mais novos fica maior. Além disso, 
vendedores tendem a se “viciar” em processos, uma 
vez que suas ações viram rotina e acabam deixando 
pontos importantes de fora.

6. Gestão de tempo/organização
Um dos maiores desafios de um vendedor é fazer 

a gestão do tempo e organizar suas atividades. Um 
vendedor que está com excesso de tarefas – ou 
perdendo muito tempo com poucas atividades – fica 
impossibilitado de fazer um trabalho com qualidades 
em pontos que realmente necessitam de mais atenção. 
Por exemplo, fazer um diagnóstico da realidade de 
uma empresa e do mercado em que está inserido 
requer tempo para pesquisa, assim como planejar 
uma solução para os problemas e oportunidades le-
vantados durante o processo e, até mesmo, elaborar 
uma boa proposta.

7. Clima e motivação
É necessário criar uma cultura que realmente atraia 

profissionais qualificados e com um real propósito de 
fazer parte do time. Não basta entregar apenas um 
produto, o importante é quais valores o vendedor vai 
gerar para o cliente. Esse é o primeiro ponto para 
manter alguém motivado: ter um propósito real. Além 
disso, o ambiente de trabalho tem que ser favorável 
para manter o clima. Condições de trabalho como 
ferramentas adequadas para o vendedor, estrutura 
física e incentivos (comissões e bonificações) são 
fatores que uma empresa não pode deixar de lado. 
Afinal, um vendedor sem apoio cai feio na primeira 
escorregada.

8. Contratação desalinhada
Um vendedor desalinhado com a cultura da empresa 

e com o time que vai participar pode gerar intrigas, 
disputas por Leads e outros agravantes que não 
aconteciam antes. O problema não precisa necessa-
riamente ser com a integridade dele, mas também 
relacionado à sua capacidade de acompanhar as 
exigências do trabalho. Esse vendedor vai ser aquele 
que vai demorar mais para aprender, se desenvolver 
e, consequentemente, entregar resultados.

9. Fatores externos
Deixar de bater a meta pode acontecer por conta 

de sazonalidades, problemas econômicos ou mesmo 
por forças da natureza. Não atingir o resultado 
esperado por conta de sazonalidade pode ser de-
vido a meta não sofrer correção nesses períodos. 
É importante reconhecer essas épocas e adaptar 
a receita para elas. Prever essas variações e se 
preparar para elas, também faz toda a diferença. 

10. Gerenciamento de crises
Crises econômicas ou agora, a vivida com a 

pandemia da Covid-19, também são grandes preo-
cupações de toda empresa. Não é possível eliminar 
seus efeitos, mas é possível diminuí-los com uma 
boa estratégia. Em resumo, toda empresa sabe como 
seus produtos ou serviços podem beneficiar seus 
clientes. A ideia é estar preparado para os cenários 
mais adversos possíveis. 

Como você faz para alcançar todas as metas 
traçadas? Compartilhe sua experiência comigo!

Até a Próxima!!

(*) É Consultor EMS/Grupo NC. Membro dos Empreende-
dores Compulsivos. Especialista em Treinamento & 

Desenvolvimento de Pessoas. Autor do livros: Pílulas de 
Gestão e Tenha Cicatrizes. Pedro Dias já capacitou mais 

de 100 mil executivos em todo Brasil. Contato: pedro@in-
stitutopedrodias.com.br e Instagram: @institutopedrodias

São Paulo, quinta-feira, 28 de maio de 20206
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Nesta entrevista ao JORNAL EMPRESAS E NEGÓCIOS, Ataíde 
fala mais sobre sua atividade e das formas de recuperação de 
créditos, que apontou em reportagem anterior*. Ele mostrou 

que empresas de vários portes podem recuperar créditos tributários 
de maneira relativamente rápida e gerar caixa para enfrentar a crise 
da pandemia da COVID-19.

Ele aponta que existem valores pagos a mais em impostos como 
o ICMS, Simples nacional, verbas indenizatórias previdenciárias, 
entre outros. E que esta recuperação pode acontecer de forma 
administrativa e mesmo através de processos judiciais que têm sido 
decididos de forma rápida para padrões brasileiros. Recursos como 
contestação da inclusão do ICMS no cálculo de PIS e COFINS para 
empresas que recolhem sobre lucro real e lucro presumido: “ Em 
média não tem passado de 30, 35 dias para julgamento do mérito. 
E aí já é possível fazer uso do crédito para compensar em impostos 
federais”.

Para Edmilson Ataíde, a existência de impostos pagos a mais se 
deve a tanto a “complicação que o governo vem criando” no sistema 
tributário como à tendência conservadora entre os contadores, que 
preferem “não expor a empresa a risco e em caso de dúvida, tributa 
e vai discutir posteriormente”. 

Já a possibilidade de recuperar estes impostos se dá porque muitas 
medidas que complicam demasiadamente o sistema tributário aca-
bam se tornando “tiros no pé, porque grandes empresas que podem 
pagar um suporte jurídico vão discutir tudo e têm chance de ganhar 
muita coisa”, analisa Edmilson Ataíde. E exemplifica:

-  Se um empresário estivesse montando sua planilha se perguntasse 
há, digamos, 15 anos sobre as alíquotas do PIS e Cofins, eu cravava 
fácil, 3,75% e acabou. Três por cento de Cofins, 0,75% de PIS. Se 
o mesmo empresário me chamar hoje, vamos falar por uma hora e 
ao final ele ainda pode se sentir enrolado, sem saber o que fazer.  

Ataíde não é otimista sobre a reforma tributária anunciada pelo 
governo e hoje discutida em projetos da Câmara e do Senado. Consi-
dera que a sonhada simplificação pregada pelo executivo e legislativo 

“O empresário brasileiro em geral tem muito conhecimento 
técnico, mas na área de gestão, assessoria, apoio, é 
um pouco deficiente. Então nós entendemos que senão 
pularmos para o quintal do cliente, trabalhar lado a lado 
com ele, o nosso trabalho de contadores não sai de acordo”. 
Com esta imagem, o contador Edmilson Ataíde, fundador 
da empresa Hemera, parte do Grupo Atai, explicita a 
vocação dos serviços que presta aos seus clientes. 
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Estas são em resumo as propostas do 
AtaiGroup para recuperação 

de créditos tributários:

Exclusão de PIS e COFINS da base 
de cálculo do ICMS:

Com processo judicial, as decisões de primeira instancia 
tem saído em menos de dois meses, para compensação em 
impostos federais. E também garantem a retroatividade 
de até cinco anos, que pode ser derrubada na decisão 
final do STD, que está para ser julgada.

Não incidência de INSS sobre verbas 
indenizatórias pagas a funcionários 

Pode ser solicitado administrativamente. É possível 
pleitear compensação dos tributos pagos a mais durante 
os últimos 5 anos, com correção pela SELIC. Há discussão 
jurídica sobre outras verbas pagas como terço de férias, 
adicionais de insalubridade e periculosidade.

Restituição de PIS e COFINS de regime 
monofásico nas empresas do SIMPLES Nacional:

Situação criada desde 2009 pela antecipação de PIS  e 
COFINS pelas empresas produtoras de bebidas frias, com-
bustíveis, diesel, higiene e autopeças. Muitas empresas na 
ponta da distribuição não se beneficiam do abatimento e 
pagam estas frações de impostos em duplicidade. 

Exclusão de PIS e COFINS da base 
de cálculo do ISS:

É uma tese que vem ganhando corpo apesar 
de não ter a mesma “maturação “ que a dis-
putado do ICMS. Mas é o mesmo princípio. 
Não é considerada uma aposta para este 
momento, mas deve estar na mira de 
empresas prestadoras de serviços.

O Grupo Atai surgiu da fusão de empresas de contabilidade 
e outros serviços empresariais, resultando num conglomerado 
com cinco unidades, três em São Paulo, capital, uma no ABC 
e outra em Belo Horizonte. 

Atua com assessoria contábil, abertura de empresas, folha 
de pagamento, terceirização financeira, revisão tributária e 
consultoria tributária.

A soma das especialidades permite que o grupo atue junto a 
startups, prestadores de serviços, área de tecnologia, indústrias 
e comércio varejista e atacadista. Atualmente conta com 300 
colaboradores e presta serviços a quase 2 mil empresas de 
variados portes e áreas de atuação.

O GRuPO

AS PROPOSTAS

CONTADOR 
PuLANDO PARA 
O quINTAL 
DO CLIENTE

não será completamente atingida. “Fala-se de um imposto de valor 
agregado, ou outro nome que tem no Senado, querendo simplificar 
demais um sistema muito complexo, por exemplo, ao cravar uma 
alíquota única. O setor de serviços vai ter um sério impacto se isso 
passar do jeito que está. Então acho que talvez não seja com uma 
única reforma que a gente resolva isso. Teria de fazer em alguns 
lances para poder evoluir de forma satisfatória, sem penalizar muito 
este ou aquele setor”, comenta.

Para Edmilson Ataíde é função do contador  “sair do trivial e fazer 
a diferença e impactar de forma positiva o negócio do seu cliente”. 
Lembrando sua atuação em entidades corporativas, ele diz que “o 
contador não pode se acostumar a esta reserva de mercado, porque 
hoje não é possível abrir e tocar uma empresa sem contador”. 

- Muitos esqueceram que a função do contador é subsidiar a ges-
tão do negócio do cliente. Imagine a complexidade de informação 
que o contador tem dentro da empresa, nós processamos tudo, nós 
sabemos de toda a vida da empresa. Temos condição de interferir 
em situações capitais para o sucesso ou fracasso do negócio. Mas 
se o contador não olha esses números, aí o consultor vale. A valori-
zação do contador tem de ser conquistada no dia a dia, não é uma 
mercadoria de prateleira ou algo que uma ação do SESCON (sigla 
dos sindicatos da área de contabilidade), ou do CRC (Conselho 
Regional de Contabilidade), conclui.



Desafios do 
novo normal

O título deste artigo 
expressa o desejo 
de compartilhar 
sentimentos 
vivenciados na viagem 
que fiz aos EUA

Sim, embarquei sex-
ta-feira – dia 24 de 
abril – e retornei após 

quatro dias. Ou seja: precisei 
sair de casa e romper com 
o isolamento social e em 
pleno período de quaren-
tena. Não tinha como adiar 
a assinatura de um con-
trato. Diante de inúmeras 
recomendações familiares, 
parti de Atibaia dirigindo o 
meu próprio carro rumo ao 
aeroporto de Viracopos. Na 
bagagem, além de máscaras 
para reposição e frascos com 
200 ml de álcool gel, levei 
comigo papel toalha, lenço 
umedecido e uma fronha 
para recobrir o encosto da 
poltrona a bordo do avião. 

Medo. Esta é a palavra que 
melhor sintetiza o que sentia 
durante o trajeto. Logo que 
cheguei no estacionamen-
to do aeroporto, levei um 
choque: apenas algumas 
das 1200 vagas cobertas 
estavam ocupadas. A sensa-
ção de vazio me preencheu. 
Tristeza. Foi o que senti ao 
constatar o distanciamento 
entre as poucas pessoas 
circulando no saguão prin-
cipal. Maioria absoluta com 
máscaras, em respeito às 
orientações, espalhava-se 
na sala de embarque. 

Até chegar lá, não tenho 
ideia de quantas vezes fui ao 
banheiro lavar as mãos e me 
higienizar com álcool gel. A 
bordo, com poucas pessoas 
no voo noturno da Azul, 
coloquei venda nos olhos e 
antes de dormir, de másca-
ra, mesmo ainda chocado e 
incomodado com aquela si-
tuação, meus pensamentos 
trilhavam um turbilhão de 
emoções. Ao mesmo tempo 
em que me sentia grato pela 
companhia aérea manter o 
serviço, mesmo amargando 
pesados prejuízos, sofria de 
imaginar milhões de pessoas 
desprotegidas e obrigadas a 
utilizar transporte público. 

“Os governantes precisam 
assegurar o uso de máscara 
em todas as metrópoles”, 
disse a mim mesmo. Recon-
fortado pelo fato de estar 
viajando e poder reviver a 
experiência prazerosa de 
logo mais entrar em con-
tato com outras culturas, 
adormeci. Aquela chama 
do turismo, apesar dos pe-
sares, se mantinha acessa. 
No aeroporto de Orlando, a 
migração viu e fez que não 
viu meu arsenal de álcool 
gel. Aliás, providencial; pois 
a imundice dos carrinhos 
disponíveis no desembar-
que, que se equiparava aos 
carrinhos de Viracopos, já 
justificava o uso constante. 

A cada interação, desde o 
resgate da mala, passando 
pela apresentação do passa-
porte, até chegar na Hertz, 
para locar o carro e seguir 
rumo à Miami, lá ia eu lavar 
as mãos. Assumi para mim 
mesmo que o novo normal 

impunha novos hábitos. 
Apesar do atendimento 
100% digitalizado para 
quem, como eu, já estava 
cadastrado na locadora, 
higienizei o câmbio, a maça-
neta da porta do motorista 
e o volante.

No trajeto pela estrada 
Florida Turnpike, postos de 
gasolina abertos em sistema 
de “take way”. No percurso 
de 380 km e no destino, 
alimentação apenas à base 
do self service de produtos 
embalados. Observei hotéis, 
shoppings e outlets fecha-
dos. Nada de aglomerações 
nos supermercados abertos, 
que impõem restrições à 
quantidade de pessoas com 
acesso às compras.

Cheguei pontualmen-
te à reunião previamente 
agendada. Satisfeito por 
ter conseguido concretizar 
o negócio, que havia sido 
iniciado antes da Pandemia, 
fui direto para o meu apar-
tamento. Na TV, boa notícia: 
exceto Nova Iorque, várias 
cidades em outros estados 
previam poder abrir alguns 
serviços no dia 4 de maio. 
Em área comum do con-
domínio, sem perceber a 
presença de outras pessoas 
por perto, tirei a máscara 
para atender o celular. 

Não demorou para o se-
gurança do prédio fazer o 
alerta. Atendi prontamente. 
Tranquilo, mas sempre aten-
to e cuidadoso, fui às com-
pras no Walmart. Na volta ao 
Brasil, o voo da Azul estava 
lotado. Todos com máscara 
o tempo todo na executiva, 
exceto durante as refeições. 
Sereno, desfrutei da viagem. 
Incrível a capacidade do 
ser humano de se adaptar! 
Aproveitei a experiência 
para fazer apontamentos 
de medidas de prevenção 
que precisam ser adotadas, 
tendo em vista a retomada 
da demanda, com garantia 
de proteção. 

Além da mencionada 
e urgente limpeza dos 
carrinhos em aeroportos, 
sugiro: instalação de equi-
pamentos pulverizadores, 
para borrifar produtos que 
aumentam a higienização; 
equipes treinadas para aferir 
a temperatura; pontos de 
distribuição de máscaras, 
álcool gel e lenços ume-
decidos com campanhas 
de recomendação de uso 
constante e distanciamento 
social sempre que possível.

Assim como os diferentes 
meios de transporte, hospe-
dagem e serviços receptivos, 
incluindo eventos corpora-
tivos, sociais e entreteni-
mento, que são o alicerce 
da Economia do Turismo, 
a sociedade como um todo 
terá que se adaptar. Agora, 
aguardo em São Paulo o 
período recomendado pelas 
autoridades sanitárias para 
retornar ao convívio fami-
liar, mais seguro e confiante.

Novo normal, bem-vindo!

(*) - Contabilista, administrador 
de empresas, pós-graduado em 

Marketing e com formação de 
conselheiro pelo IBGC. É presidente 

do Grupo Tour House; presidente 
do Conselho de Administração da 

Abracorp; membro do CEO Insights – 
IBE/FGV e do LIDE.

Carlos Prado (*)
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 01 de junho de 2020,
às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Dire-
toria; Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem
apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da ins-
tituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procura-
ção deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de maio de 2020.
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter ex-
cepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessi-
dade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o
e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como
a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão
ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organi-
zação Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 22 de maio de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALAnçOs pATRImOnIAIs - em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 - (Em milhares de Reais) DEmOnsTRAçõEs DE REsuLTADOs 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEmOnsTRAçõEs DAs muTAçõEs DO pATRImônIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
(Em milhares de Reais, exceto os dividendos por cota)

DEmOnsTRAçõEs DOs fLuxOs DE cAIxA - méTODO InDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais)

DEmOnsTRAçõEs DOs REsuLTADOs ABRAngEnTEs - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

nOTAs ExpLIcATIvAs às DEmOnsTRAçõEs fInAncEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

ultracargo Operações Logísticas e participações Ltda.
cnpJ nº 34.266.973/0001-99

 José carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

1 cOnTExTO OpERAcIOnAL - A Ultracargo Operações Logísticas e Participa-
ções Ltda. (“Sociedade”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343, em 
São Paulo - SP, tem como objeto: (i) a atuação em operações de logística de 
transporte e armazenamento especializado; (ii) a participação em outras socieda-
des, na qualidade de sócia ou acionista, mediante a aplicação de capital próprio; 
(iii) a administração e operação de instalações portuárias; (iv) a realização de re-
formas, manutenção e construções nas respectivas instalações portuárias de sua 
titularidade; (v) o desenvolvimento de atividades de operador portuário; (vi) a rea-
lização de atividades de movimentação, recebimento, armazenagem e embarque 
de granéis líquidos e produtos químicos, próprios e de terceiros; (vii) a prestação 
de serviços correlatos a tais atividades; (viii) a realização de qualquer atividade 
inerente, acessória ou complementar ao seu objeto. A Sociedade é controladora 
da Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar, que opera no Porto de Aratu no 
Estado da Bahia, no Complexo Industrial Portuário de Suape no Estado de Per-
nambuco, nos terminais de Santos no Estado de São Paulo, no terminal do Estado 
do Rio de Janeiro, no terminal de Itaqui no Estado do Maranhão e no terminal de 
Paranaguá no Estado do Paraná com participação de 50% na União Vopak Arma-
zéns Gerais Ltda. (“União Vopak”). Em 1 de abril de 2018, a controlada Tequimar 
também passou a operar no Porto de Santos no Estado de São Paulo, por meio 
da controlada TEAS Terminal Exportador de Álcool de Santos Ltda. (“TEAS”), con-
trolada indireta pela sociedade.
2 REsumO DAs pRIncIpAIs pRÁTIcAs cOnTÁBEIs - As demonstrações fi-
nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), 
que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas 
na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas a seguir, e foram 
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados, exceto pela 
adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) O resultado é apurado pelo 
princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são demonstrados pelo 
valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contra-
tos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes regis-
trados no momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de 
vendas no resultado conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo 
médio ponderado de amortização de cinco anos) e são revistos à medida que 
ocorrem mudanças nos termos dos contratos. d) Os investimentos em controla-
das, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas estão demonstrados 
pelo método de equivalência patrimonial e os demais ao custo de aquisição, de-
duzido de provisão para perdas. e) O ativo de direito de uso e o respectivo arren-
damento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos 
dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do 
ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada 
do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros 
são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do 
ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no 
balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do 
contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobili-
zado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos finan-
ceiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação 
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acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor re-
cuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consi-
deração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível compre-
ende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados 
conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levan-
do em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos 
e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, 
quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cam-
biais incorridos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras 
foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 26 de maio de 2020.
3 ADOçÃO DOs pROnuncIAmEnTOs EmITIDOs pELO cpc - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janeiro 
de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a adoção 
do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes na data 
de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: reconhe-
cimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no 
balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos pagamen-
tos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de despesas de amortização de 
ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado financeiro sobre os 
passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. A Sociedade selecio-
nou como método de transição a abordagem retrospectiva modificada, com o 
efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como 
ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de pe-
ríodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do 
CPC 06 (R2):
Ativo circulante
Despesa antecipada (423)
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 127.708
Intangível (10.423)
Total do ativo 116.862
passivo circulante
Arrendamentos a pagar 1.235
passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 115.627
Total do passivo 116.862
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e 
estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - 
Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incertezas no 
tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceitação dos tra-
tamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na 
avaliação da administração da Sociedade, não foram identificados impactos signi-
ficativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que todos os procedi-
mentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão 
amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
4 pATRImônIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e de 
2018, o capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 705.887, dividido em 
11.839.765 cotas com o valor nominal unitário de R$ 59,62. b. Instrumento patri-
monial outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, 
que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordiná-

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores In-
dependentes, devidamente acompanhadas de relatório dos auditores inde-
pendentes, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. 
A DIRETORIA
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passivo 31/12/2019 31/12/2018
circulante
Fornecedores nacionais 1 -
Obrigações tributárias 3 11
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 53 -
Imposto de renda e contribuição social a pagar 227 19
Total do passivo circulante 284 30

não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 677 677
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.746 1.799
Demais contas a pagar 2 2
Total do passivo não circulante 2.425 2.478

patrimônio líquido
Capital social 705.887 705.887
Instrumento patrimonial outorgado 373 70
Ajuste de avaliação patrimonial (1.884) (279)
Lucros acumulados - 571.746
Reserva de lucros 521.731 -
Distribuição de lucros proposta 35.891 -
Total do patrimônio líquido 1.261.998 1.277.424
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.264.707 1.279.932

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.099 34.509
Aplicações financeiras 17.486 11.942
Tributos a recuperar 1.669 1.121
Dividendos a receber 6.222 22.345
Demais contas a receber 32 -
Total do ativo circulante 27.508 69.917

não circulante
Tributos a recuperar 553 554
Depósitos judiciais 5 5
Total do ativo realizável a longo prazo 558 559

Investimentos
Controlada 1.236.225 1.208.986
Outros 416 470

1.236.641 1.209.456
Total do ativo não circulante 1.237.199 1.210.015

Total do ativo 1.264.707 1.279.932

31/12/2019 31/12/2018
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (120) (98)
Outros resultados operacionais, líquidos 24 21

Lucro (prejuízo) operacional (96) (77)
Equivalência patrimonial 34.822 109.700
Lucro antes do resultado financeiro, do 
  imposto de renda e da contribuição social 34.726 109.623
Receitas financeiras 1.450 2.570
Despesas financeiras (330) (351)
Resultado financeiro líquido 1.120 2.219

Lucro antes da contribuição social e do 
  imposto de renda 35.846 111.842
contribuição social e imposto de renda
Corrente (317) (697)

(317) (697)
Lucro líquido do exercício 35.529 111.145
Lucro líquido básico e diluído por cota do 
  capital social (média ponderada anual) - R$ 3,00 9,39

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 35.529 111.145
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego (1.638) 788
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 33 -

Resultado abrangente do exercício 33.924 111.933

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 35.529 111.145
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial (34.822) (109.700)
Juros, variações monetárias e cambiais 20 (21)
Dividendos recebidos 22.385 -
Outros 414 (8)

23.526 1.416
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Impostos a recuperar (548) 91
Dividendos recebidos de controladas e 
  empreendimentos controlados em conjunto (32) 15.623

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1 -
Obrigações tributárias (8) 3
Imposto de renda e contribuição social 542 137
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 53 -

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar 1 59

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (53) -
Demais contas a pagar 1 -

Imposto de renda e contribuição social pagos (334) (119)
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.149 17.210
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquida de resgate (5.544) (11.908)

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (5.544) (11.908)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Dividendos pagos (50.015) -

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (50.015) -
(Diminuição) aumento em caixa e equivalentes 
  de caixa (32.410) 5.302
caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 34.509 29.207
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.099 34.509

capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Ajustes  
de  

avaliação  
patrimonial

Retenção  
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados

Distri- 
buição  

de lucros  
proposta

patrimônio  
líquido  
contro- 
ladora

Acionistas  
não  

contro- 
ladores

patrimônio  
líquido  
conso- 
lidado

saldos em 31 de dezembro de 2017 705.887 5 (1.067) - 460.601 - 1.165.426 987 1.166.413
Lucro líquido do exercício - - - - 111.145 - 111.145 100 111.245
Outros resultados abrangentes: -
Ganho atuarial em benefícios pós-emprego, líquido 
  de imposto de renda e contribuição social - - 788 - - - 788 - 788

Resultado abrangente do exercício - - 788 - 111.145 - 111.933 100 112.033
Dividendos atribuíveis a acionistas não 
  controladores de controlada - - - - - - - (22) (22)
Instrumento patrimonial outorgado - 65 - - - - 65 - 65

saldos em 31 de dezembro de 2018 705.887 70 (279) - 571.746 - 1.277.424 1.065 1.278.489
Lucro líquido do exercício - - - - 35.529 - 35.529 31 35.560
Outros resultados abrangentes: - -
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - 33 - - - 33 - 33
Ganho (perda) atuarial em benefícios pós-emprego 
  de controladas, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social - - (1.638) - - - (1.638) - (1.638)

Resultado abrangente do exercício - - (1.605) - 35.529 - 33.924 31 33.955
Perda/Ganho no reembolso de ações - - - - 362 - 362 - 362
Instrumento patrimonial outorgado - 303 - - - - 303 - 303
Aprovação da distribuição de lucros em Reunião 
  Ordinária dos sócios - - - - (50.015) - (50.015) (7) (50.022)
Reserva para retenção de lucros - - - 522.093 (522.093) - - - -

Destinação do resultado líquido:
Distribuição de lucros proposta (R$ 4,2235 por cota) - - - (362) (35.529) 35.891 - - -

saldos em 31 de dezembro de 2019 705.887 373 (1.884) 521.731 - 35.891 1.261.998 1.089 1.263.087

rias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Ajustes de 
avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios 
pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário independente, são 
reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os 
ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados sub-
sequentemente para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplica-
ções financeiras mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangen-
tes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das 
variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são 
reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. 
d. Destinação e Distribuição de lucros - Os lucros apurados terão o destino que 
lhes for atribuído pelos cotistas. Os lucros a serem distribuídos são mantidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de cotistas. A proposta de 
distribuição de lucros é assim demonstrada:

31/12/2019
Lucro líquido do exercício 35.529
Distribuição parcial de reserva de lucros 362
Total da distribuição de lucros proposta ( R$ 3,0314 por cota) 35.891
5 LucRO pOR cOTAs - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por cota. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por cota em todos os exercícios 
apresentados.
Lucro básico e diluído por cotas 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido da Sociedade 35.529 111.145
Média ponderada das cotas (em milhares) 11.840 11.840
Lucro básico e diluído por cota - R$ 3,00 9,39

Se encerra em 1º de junho o prazo para 
cadastro de instituições financeiras e de 
pagamento que desejam aderir ao Pix, 
sistema de pagamento instantâneos do 
Banco Central. A adequação ao Pix é 
opcional às empresas que possuem até 
500 mil contas de clientes ativas. Para as 
entidades que ultrapassam esse limite, a 
integração é obrigatória. José Luiz Rodri-
gues, especialista em regulação e sócio da 
JL Rodrigues, Carlos Átila & Consultores 
Associados , explica que o Pix é a transfe-
rência eletrônica de fundos que acontece 
em tempo real, sete dias por semana. 

“Com lançamento previsto para no-
vembro, o Pix consiste em um arranjo 
instituído pelo Banco Central para 

disciplinar serviços de pagamentos ins-
tantâneos com velocidade, conveniência 
e segurança. Para que funcione, as ins-
tituições participantes deverão oferecer 
aos seus clientes, usuários finais, uma 
Conta Transacional, que é uma conta cuja 
finalidade é o pagamento e o recebimento 
de pagamentos instantâneos. Esta conta 
pode ser de depósito à vista, poupança 
ou de pagamento pré-paga. 

Tais operações de pagamentos instan-
tâneos contarão com infraestrutura de 
liquidação centralizada, o Sistema de 
Pagamentos Instantâneos (SPI)”, explica 
o especialista. As empresas interessadas 
em disponibilizar essa inovação aos seus 
clientes devem consultar a lista de in-

formações necessárias para cadastro na 
Carta Circular nº 4.006/2020. Os dados 
cadastrais precisam ser enviados por 
e-mail, para o endereço: (pix@bcb.gov.br). 

“O Pix será uma nova modalidade de 
pagamento em adição às já existentes: 
DOC, TED, boletos e cheques. Com sua 
implementação, teremos um ambiente 
de negócios mais inclusivo, que tende 
a aumentar a competição entre institui-
ções participantes e a oferta de serviços 
aos consumidores. O objetivo do Bacen 
é trazer tecnologia, agilidade, inclusão 
e competição para o mercado, sempre 
com segurança e conveniência”, finaliza 
Rodrigues. Fonte e mais informações: 
(http://jlrodrigues.com.br/).

Pix: 1º de junho é prazo final para cadastro de empresas

Thais Mendes (*)

Elas precisaram rea-
dequar ou ampliar os 
benefícios aos funcio-

nários. Afinal, no trabalho 
de formato home office, o 
contratante se responsabi-
liza pelos custos indiretos, 
tais como água e energia, 
mas não com custos como 
equipamentos. O vale trans-
porte é uma necessidade se 
eventualmente necessitar de 
um encontro presencial, mas 
o mesmo não funciona para 
o VR (Vale Refeição) ou VA 
(Vale Alimentação), que fica 
à cargo da empresa.

Esses benefícios podem ser 
cruciais em tempos de crise. 
Daí os gestores devem ficar de 
olho em como os funcionários 
estão se sentindo e se com-
portando. É imprescindível 
monitorar possíveis áreas 
de problema. Isso porque a 
insatisfação do funcionário 
pode levar à busca por outras 

Gestão de benefícios 
com o trabalho à distância
Com a quarentena, a maior parte das empresas tiveram de se adaptar ao trabalho à distância

tor que: horas de trabalho não 
são sinônimos de produção 
quando se trata de trabalho 
a distância.

Do lado do colaborador, é 
importante focar na produtivi-
dade. Se você trabalha em uma 
empresa que está com muita 
demanda, entenda o cenário 
atual e atenda às necessidades 
deste momento em especial, 
salvando a produtividade. Do 
outro lado, aproveite se esti-
ver com baixa demanda para 
se atualizar, fazer cursos e até 
mesmo interagir e conhecer 
mais o negócio. Todos estão 
sendo mais avaliados neste 
momento remoto do que 
pessoalmente.

O que fica de aprendizado é 
manter o bom relacionamento 
do funcionário com a marca, 
garantindo trabalho, eficiên-
cia, transparência e retenção 
de talentos.

(*) - É diretora-executiva e 
cofundadora da GTO RH.

oportunidades de trabalho.
Pensando nisso, algumas 

empresas estão adaptando 
seus benefícios, como entre-
gando pequenos mimos aos 
colaboradores. Aproveitar 
datas importantes, como a 
Páscoa para entregar cho-
colate por delivery, o dia das 
mães com uma lembrança, 
aniversário e até máscaras 
personalizadas com álcool 
em gel, é uma alternativa 
para animar as equipes nesse 

tempo de isolamento social. 
O primordial, no entanto, 

é o contato frequente. Deve-
se tomar cuidado com quem 
pode aprofundar nessa co-
moção coletiva. Esse é o tipo 
de atitude que deve ser res-
peitada pelas organizações. 
Alguns funcionários podem 
ter problemas para adaptação 
ao modelo de teletrabalho. 
Por um lado, pode gerar uma 
queda na produtividade. Mas 
tenha em mente, se você é ges-
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