
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.124

Sábado a segunda-feira, 
30/05 a 01/06 de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 5

A crise em que o mundo vive, por conta da pandemia, provocou inúmeras 
incertezas, como os impactos causados nas empresas e também nas pessoas. 
Do mesmo modo, o período pelo qual a crise deve se estender segue o mes-
mo caminho de dúvidas. "Ao observarmos crises já enfrentadas, é possível 
concluir que elas têm começo, meio e fim. Assim, planejar desde já o que 
fazer para o momento da retomada das operações será crucial para reduzir 
riscos, minimizar custos e maximizar o alcance dos resultados esperados", 
afirma Éder Mutinelli, sócio-líder de consultoria da Mazars.      

O que fazer quando a crise passar? 

Além de seguir todas as recomendações tradicionais para combater a 
COVID-19, uma ótima alternativa para garantir que os momentos entre 
lazer e repouso não sejam inativos é incluir o cultivo de plantas ornamen-
tais na rotina. Mais do que acrescentar um toque especial na decoração 
de ambientes, dando vida a um espaço e deixando o lar mais elegante e 
acolhedor, cultivar plantas em casa é sem dúvida alguma uma das formas 
mais interessantes e agradáveis de aliviar as tensões do dia a dia, relaxar 
e garantir a saúde física e, também, emocional.   

Cuidar de plantas virou passatempo

É notório que a transformação digital está inserida na vida do co-
mércio. Entretanto, é preciso muita atenção e uma real avaliação para 
adotar esse modelo de negócio. Por isso, antes de realizar qualquer 
investimento, sejam pequenas, médias ou grandes lojas, é importante 
ter uma leitura de que a transformação digital deve ocorrer de ma-
neira estratégica, presente em todos os planos das empresas e com 
conhecimento das variáveis entre custos e lucros que ocorrem com 
a virtualização. Desde o início do processo de digitalização, deve-se 
avaliar o impacto das conversões das vendas online.    

Digitalização das lojas brasileiras 

Pixabay

Negócios em Pauta

Reabertura do Comércio
Para colaborar com o varejista na reabertura de sua loja 

de modo que seu cliente se sinta seguro, é que a Associação 
Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o 
Varejo lança o Projeto ‘Loja + Segura’ (www.lojamaissegura.
com.br), que tem um guia com uma série de orientações 
de medidas a serem tomadas para a prevenção ao Covid-19  
e as melhores práticas adotadas nos mercados nacionais 
e internacionais, que reabriram o seu comércio. O projeto 
tem a parceria tecnológica da InfoGo e o apoio da Confe-
deração Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).     Leia a coluna completa na página 3

epgrupo.com/reprodução

MERCADO DE tRAbALhO

REvOLuçãO 4.0: O tRAbALhO DEIxOu 
DE sER O LugAR PARA ONDE vAMOs 

    Leia na página 6

News@tI

Evento online discutirá Covid-19 e suas 
implicações para o mercado imobiliário

@Na próxima quarta-feira, 3, a RE/MAX promoverá o 
evento Real Estate World Connection. Ele reunirá os 

CEOs da empresa de oito países, contemplando cinco conti-
nentes, para discutir as implicações da Covid-19 no mercado 
imobiliário e na economia como um todo. O encontro terá 
como moderadores Peixoto Accyoli, CEO da RE/MAX Bra-
sil, e Ján Repa, Vice-Presidente da RE/MAX Internacional, 
com sede nos Estados Unidos. Ao reunir representantes 
de diferentes países, como Itália, Israel e África do Sul, a 
ideia é debater os diferentes estágios da pandemia e como 
as transações imobiliárias têm sido afetadas por ela (www.
rewc.online).  Leia a coluna  completa na página 2
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Realizar divórcios, compra, 
vendas, doações, partilhar e 
inventários de bens imóveis 
urbanos e rurais no brasil 
agora são atos que podem 
ser realizados por meio de 
videoconferência por todos os 
Cartórios de Notas do país

A norma, que também per-
mite a realização de au-

tenticações de documentos, 
reconhecimentos de firmas, 
procurações públicas, como as 
de fins previdenciários para re-
cebimento de pensão do INSS, 
e atas notariais, já está valendo 
e abrange todos os imóveis e 
cidadãos localizados no País e 
não está restrita ao período da 
pandemia. 

Publicado pela Corregedoria 
Nacional de Justiça do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
órgão fiscalizador dos serviços 
dos cartórios, o Provimento 
nº 100/2020 dispõe sobre a 
realização de atos notariais 
eletrônicos a distância utili-
zando a plataforma e-notariado 
(www.e-notariado.org.br), 
desenvolvida e administrada 
pelo Colégio Notarial do Bra-
sil - Conselho Federal (CNB/
CF), criando ainda a Matrícula 
Notarial Eletrônica - MNE, que 
padronizará e realização de 
atos e a emissão de certidões 
em todo o País. 

Para a realização do ato 
eletrônico, o Cartório deverá 
proceder à identificação dos 
contratantes de forma remota, 
assim como suas capacidades 
para a realização do mesmo. 
A videoconferência será con-

Cartórios passam a fazer divórcios e 
escrituras de imóveis por videoconferência 
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duzida pelo tabelião de notas 
que indicará a abertura da 
gravação, a data e hora de 
seu início, o nome por inteiro 
dos participantes, realizando 
ao término do ato, a leitura 
na íntegra de seu conteúdo e 
colhendo a manifestação de 
vontade de seus participantes. 

"A norma publicada pelo CNJ 
é um avanço enorme para a 
atividade e para a sociedade 
brasileira, que há muito clama-
va pelos atos eletrônicos", ex-
plica Giselle Oliveira de Barros, 
presidente do Colégio Notarial 
do Brasil. "Como agentes re-
gulados pelo Poder Judiciário 
estávamos ansiosos por esta 
publicação, que agora dinami-
zará ainda mais a economia do 
País por meio dos atos públicos 
feitos pelos Cartórios de Notas, 
que garantem autenticidade, 
eficácia e plena segurança ju-
rídica a todos os contratantes", 
completa a tabeliã. 

sui dúvidas e o aceita como 
verdadeira expressão de sua 
vontade. A gravação de todo 
o procedimento, assim como 
seu arquivamento, se dará 
na própria plataforma do e-
-notariado. 

Considerados serviços es-
senciais durante a pandemia 
de COVID-19 pelo Provimento 
nº 91 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), os Cartórios 
de Notas são essenciais para 
o exercício de direitos fun-
damentais das pessoas, para 
a circulação da propriedade 
e para a obtenção de crédito 
como garantia real. Seu fun-
cionamento no Brasil durante 
a pandemia de COVID-19 
acontece em regime de plantão 
presencial, com duração não 
inferior a duas horas, ou vir-
tual, com duração não inferior 
a quatro horas. 

Fonte e mais informações: 
(http://www.e-notariado.org.br).

A norma 
publicada pelo 
CNJ é um avanço 
enorme para a 
atividade e para 
a sociedade 
brasileira, que há 
muito clamava 
pelos atos 
eletrônicos"

Uma vez que se tratam de 
atos importantes para a vida 
das pessoas - como a compra 
e venda de imóveis, doações, 
divórcios, inventários e pro-
curações -, os participantes 
prestarão declaração expressa 
e inequívoca de aceitação do 
procedimento realizado pelo 
Cartório, declarando verbal-
mente na videoconferência 
que o teor do documento foi 
lido, compreendido, não pos-

Para não sair de casa
O Poupatempo lançou uma car-

tilha com informações sobre os 
serviços digitais oferecidos de forma 
remota, com eficiência e qualidade, 
sem a necessidade de sair de casa. O 
material foi produzido para esclare-
cer dúvidas frequentes dos cidadãos 
durante a pandemia. A cartilha está 
disponível no site (www.poupatem-
po.sp.gov.br) e quem acessar vai 
poder consultar os principais serviços 
do Estado por meio do portal e apli-
cativo Poupatempo Digital.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/revolucao-4-0-o-trabalho-deixou-de-ser-o-lugar-para-onde-vamos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-05-a-01-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-05-a-01-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cuidar-de-plantas-virou-passatempo-para-milhoes-de-brasileiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-para-a-digitalizacao-das-lojas-brasileiras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pos-pandemia-o-que-fazer-quando-a-crise-passar/
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Briguei com meu sócio, e agora?
Caio Quincozes (*)

Quando isso acontece, pelo menos 
quatro cenários se apresentam aos 
sócios: buscam a mediação; realizam 

um evento de saída; insistem no litígio; ou 
encerram a empresa

1. Mediação - O diálogo é um importante 
aliado para contornar adversidades e confli-
tos. Do contrário, é plausível que as coisas 
se compliquem exponencialmente, como 
uma bola de neve montanha abaixo. Nesse 
cenário, destaca-se a mediação (regulada 
pela Lei 13.140/2015). A mediação conta 
com ferramentas muito eficientes. Deve ser 
realizada por um terceiro independente e, 
se possível, especializado no tema. Alguém 
que atue como catalisador do diálogo, e não 
como julgador. 

Nesses casos, por vezes, restaura-se 
o relacionamento. Em outras ocasiões, 
encontra-se um meio termo e as partes 
chegam a um acordo. Contudo, é impor-
tante considerar que existem situações nas 
quais, infelizmente, não é possível evoluir 
amigavelmente.

Quando a mediação se dá no ambiente 
de disputa societária, é recomendável que 
as partes contem com assessoria jurídica. 

Em primeiro lugar, para auxiliar no cur-
so do processo de mediação, indicando 
os reflexos e as consequências de cada 
solução considerada. Em segundo lugar, 
para elaboração dos acordos resultantes 
da mediação, que devem ser claros e 
precisos, evitando percalços e equívocos 
interpretativos no futuro.

2. Eventos de Saída - Se recuperar 
o relacionamento não for possível ou 
desejável, os eventos de saída são uma 
possibilidade (nem sempre a mais fácil 
porque envolve, muitas vezes, aspectos 
emocionais e subjetividade nas avaliações 
em relação ao valor da empresa). Nesse 
cenário, vislumbram-se duas principais 
alternativas ao(s) sócio(s): vender suas 
participações; ou deixar a empresa.

A venda da participação societária pode 
ser feita aos demais sócios, a terceiros ou 
à própria sociedade (em compra e venda 
ou resgate, respeitando os limites da lei). 
Essas situações exigem a elaboração de 
instrumentos jurídicos específicos, tais 
como o contrato de compra e venda de 
quotas ou ações e documentação acessória. 
À primeira vista, estes contratos podem 
parecer simples, como fazer a compra e 
venda de um carro. Contudo, são bastante 
sensíveis e complexos. 

Uma empresa é uma entidade viva, 
em constante movimento e evolução. 
Por isso, referidos contratos devem re-
gular temas complexos como a forma de 
composição do preço final da operação 
e o tratamento conferido aos ativos e 
passivos ocultos e contingentes. Não é 
porque a empresa vale 1 milhão de reais 
que o dinheiro recebido por ela será de 
1 milhão de reais. 

Qual será a responsabilidade do sócio ven-
dedor sobre eventos ocorridos até a data de 
sua saída? Haverá alguma confirmação do 
preço por aquele que fica? E se a empresa 
receber um valor que não previsto, o sócio 
que saiu tem direito a parte desse valor? 

Quando operações de compra e venda 
de empresas são feitas sem assessoria 
adequada, questões como essas ficam 
sem respostas e as partes podem assumir 
condições financeiras que desconhecem. 
Por essas e outras que, não raro, quando 
contratos dessa natureza são mal escritos, 

comprometem sua exe-
cução e, invariavelmente, 
acabam em litígio.

Diferentemente da com-
pra e venda, existem situ-
ações nas quais a saída do 
sócio pode ser feita inde-
pendentemente da vontade 
da empresa ou dos demais 
sócios. Vejamos:

. Retirada: o sócio pode 
se retirar da empresa por 
livre e espontânea vontade. 
Nas sociedades limitadas 
constituídas por prazo 
indeterminado, basta que 
notifique os demais sócios, 
com antecedência mínima 
de sessenta dias. Já nas 
sociedades anônimas de 
capital fechado e nas limita-
das constituídas por prazo 
determinado, a retirada 
dependerá de autorização 
judicial.

. Recesso: trata-se de 
hipótese similar à retirada. 
Porém, enquanto a reti-
rada pode ser realizada a 
qualquer tempo, o recesso 
exige que o sócio primeiro 
discorde da maioria em 
determinadas deliberações, 
nos termos da lei. Depois 
disso, o sócio deve notificar a sociedade 
informando seu desejo em sair. Nas socie-
dades limitadas, o prazo para exercício do 
recesso é de 30 dias, contados a partir da 
data da reunião. 

No caso das sociedades anônimas, a 
notificação deve ser enviada em trinta dias 
a contar da publicação da assembleia, e 
a lei confere à empresa o prazo adicional 
de dez dias para reconsiderar a delibe-
ração que levou ao recesso, caso a saída 
dos retirantes coloque em risco a saúde 
financeira da empresa (que terá de pagar 
o retirante).

. Renúncia: por meio dela, o sócio deixa 
a sociedade, renunciando aos seus direitos 
políticos e patrimoniais. Na retirada e no 
recesso, o sócio receberá uma contrapres-
tação que corresponde à liquidação de sua 
participação no patrimônio da empresa, 
incluindo o intangível. Acontece, porém, 
que não existe forma objetiva de quan-
tificar referida participação. É aí que se 
encontra a mais complexa armadilha do 
direito societário e onde frequentemente 
as partes litigam: qual o valor correto 
(ou justo) a ser pago àquele que deixa a 
sociedade?

3. Litígio - Em outras 
situações, o cenário de 
litígio prevalece e, muitas 
das vezes, é resultado das 
tentativas indicadas acima. 
Acontece, por exemplo, 
quando não é possível definir 
o valor que deve ser pago 
pela participação do sócio re-
tirante. Porém, vale observar 
que a discussão em torno da 
quantificação do crédito não 
é o único motivo que leva as 
rinhas ao Judiciário. 

Quando as coisas não estão 
bem, é comum que os sócios 
se utilizem de ações judiciais 
como forma de defesa ou 
ataque (para pedir a saída da 
empresa ou pressionar a ad-
ministração, por exemplo). 
É importante, contudo, que 
os remédios judiciais sejam 
utilizados com parcimônia, 
lealdade e em atenção aos 
interesses da sociedade. Não 
devem ser usados para, única 
e exclusivamente, prejudicar 
suas contrapartes.

4. Encerramento - Por 
fim, o encerramento das 
atividades. Trata-se de al-
ternativa menos comum e 
bastante radical, já que a 

empresa exerce um importante papel so-
cial. Por isso, na verdade, na maioria das 
vezes, a medida se torna uma dissolução 
apenas parcial (juridicamente similar à 
retirada). Em todo caso, o encerramento 
da sociedade pode se dar por consenso ou 
pela via judicial, a pedido de sócios quando 
exaurido seu fim social ou verificada sua 
inexequibilidade.

Nessa hipótese, o passivo da empresa 
deve ser inteiramente liquidado e, caso 
sobrem ativos, devem ser vendidos e seu 
resultado distribuído entre os sócios. É 
importante, ainda, que as partes definam 
se, dali em diante, poderão concorrer uns 
com os outros ou oferecer emprego para 
ex-empregados e clientes, por exemplo. 
Por isso, também nessa hipótese, é impor-
tante refletir e projetar as consequências 
jurídicas.

Não é possível apontar qual dos cenários 
é o melhor. Nenhuma solução pré-determi-
nada e padronizada é adequada. São todas 
casuísticas. O importante é saber que a 
briga e o desgaste nem sempre significam 
o fim da linha. Podem representar, pelo 
menos, novas oportunidades.

(*) - É advogado da área corporativa do escritório 
Marins Bertoldi Advogados.
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“Em primeiro 
lugar, para 

auxiliar no curso 
do processo 

de mediação, 
indicando os 
reflexos e as 

consequências 
de cada solução 
considerada. Em 

segundo lugar, 
para elaboração 

dos acordos 
resultantes da 
mediação, que 

devem ser claros 
e precisos, 

evitando percalços 
e equívocos 

interpretativos no 
futuro.”

Freepik

Nem toda sociedade se mantém firme. O desentendimento entre sócios é, infelizmente, mais comum do 
que gostaríamos

OpiniãO
Uma viagem ao 

centro de nós: a carta 
de um “Terranauta”

Em março de 2020 
nos tornamos 
“Terranautas” – 
exploradores do local 
no qual vivemos.

E fomos convocados 
a ir para casa, com 
destino ao nosso in-

terior e com o objetivo de 
reaprender a viver em co-
munidade. Essa complexa 
missão já dura cerca de 60 
dias e, desta vez, ao con-
trário daqueles chamados 
astronautas, que já foram 
à Lua, não nos preparamos 
para esse momento. Hoje, 
estamos em casa, no planeta 
Terra, e a nossa missão é 
lidar com o afastamento 
social, o confinamento e as 
incertezas.

Alguns de nós possuem 
abrigo, alimento e compa-
nheiros de jornada, mas, 
em geral, os “Terranautas” 
também sentem falta dos 
amigos, amores e de outros 
familiares. Nesse período 
de distanciamento, ainda 
que em casa, cada de um 
nós precisa administrar 
uma série de sentimentos 
e situações: 

. Precisamos entender 
as frustrações - Viver 
em um espaço confinado 
com outras pessoas exi-
ge respeito e tolerância. 
Como os “Terranautas” 
nem sempre selecionam 
toda a tripulação, saber 
cooperar é uma compe-
tência importante para 
um ser humano, com 
isso, a comunicação é 
essencial: precisamos 
entender não só as 
frustrações do outro, 
mas também o que nos 
chateia e o que ajuda a 
nos tranquilizar.

. Compartilhar pode se 
tornar uma experiên-
cia de aproximação 
- Em tempos difíceis, 
a tarefa é de ajudar os 
outros tripulantes. Sa-
bemos que dependemos 
um do outro para nossas 
vidas e, neste momento 
mais do que nunca, o 
trabalho em equipe é 
importante.

. Ainda temos algum 
controle - Mesmo com 
as tarefas distribuídas 
entre os “Terranautas”, 
relembro que temos 
controle sobre algumas 
coisas, como escolher 
o tipo de comida, o 
que bebemos e quan-
do desejamos dormir, 
pois mesmo ‘presos’ em 
casa, ninguém está nos 
dizendo qual livro ler 
ou a que horas acordar. 
Existe um grande obje-
tivo em nossa viagem: 
“aprender a ser mais 
humanos”. Podemos ter 
metas e realizar con-
quistas todos os dias.

. Eu tinha planos - Um 
“Terranauta” não pre-
cisa estar alarmado ou 
ansioso com os riscos 
da “viagem ao seu eu” 
porque sabemos o que 
fazer em situações de 
emergência. Relembro 
que temos contatos de 
fácil acesso e devemos 
distribuir atividades, 
caso não consigamos 
realizar algo sozinhos 
como cozinhar ou des-
cobrir a melhor forma de 
cuidar de um aquário. A 
ajuda de um outro “Ter-
ranauta” pode tornar 
tudo mais fácil, assim 
como apoiar o pode ser 
bem prazeroso.

. Planejar algo agra-
dável para o futuro 
- Com algum tempo de 
sobra, podemos fazer o 
que sempre desejamos, 
mas antes estávamos 
muito ocupados. Os 
“Terranautas” em mis-
sões longas, como a de 
agora, por exemplo, 
podem assistir a filmes 
e ler livros. O “Terra-
nauta” pode resolver 
problemas comple-
xos, ser mais criativo, 
aprender a conviver e 
o mais importante: ser 
mais humano.

. Temos tempo para 
apreciar as coisas - 
Uma das coisas que “mi-
nha equipe” (família) e 
eu adoramos fazer no 
final do dia de trabalho 
é olhar para o horizonte. 
Vemos as luzes da cida-
de surgirem e quando 
entramos no entardecer 
é mágico! Ainda pode-
mos ver o nascer do sol 
e as nuvens de um lugar 
privilegiado e, por vezes, 
subestimado: a janela.

. Outro ponto impor-
tante - É ver que 
nossa felicidade não 
necessita de riquezas 
e objetos valiosos. De 
volta à Terra “normal” 
seremos confrontados 
novamente pelo mate-
rialismo. Certamente 
rebaixaremos o valor 
relativo das ‘coisas’ em 
nossas vidas, um sinal 
que o impacto causado 
pela Covid-19 terá um 
efeito significativo so-
bre cada um.

Eu sou um “Terranauta” e 
acredito que quando a pan-
demia terminar, o mundo 
será um lugar melhor para 
se viver; com menos consu-
mismo e mais benfeitorias 
ao meio ambiente. Tenho 
confiança que sentiremos 
a mudança na sociedade, 
que será mais comunitária, 
mais coerente e muito mais 
amável.

(*) - É professor e Diretor Geral do 
Colégio Marista Arquidiocesano, 

localizado em São Paulo.

Carlos Walter Dorlass (*)

News@TI
Identificador de piso

@  A Isoflex, empresa paranaense de gestão visual 
e materiais para escritório, desenvolveu ideti-

ficadores de piso em adesivo, e uma das opções é 
o da imagem ao lado, produzido em Polipropileno 
e que já vem com a especificação de manter a 
distância de 1,5m, conforme orientação das au-
toridades de saúde. De acordo com a diretora de 
marketing da empresa, Carolina Wolfart Hartmann, a Isoflex vem 
se adaptando aos tempos de pandemia. “Indústrias e comércios 
que estão em funcionamento precisam disponibilizar proteção aos 
seus colaboradores, como máscaras, além de adotar medidas de 
segurança como o distanciamento social. Por isso, remodelamos 
nossos setores de desenvolvimento e produção para atender a 
demanda o mercado", afirma.

Home Office contraproducente

@O período de quarentena apontou a tentativa de realização de 
downloads de aplicativos que fogem do escopo corporativo por 

parte de colaboradores de empresas de diversos ramos. Segundo a 
pesquisa da Navita, especializada em gestão de mobilidade, 15% dos 
dispositivos móveis usados por esses profissionais, entre smartphones 
e tablets, registraram tentativas de instalação de apps de redes sociais 
(como Facebook, Instagram e TikTok), apps de streaming de música 
(como Spotify e WatchMusic) e até mesmo apps de jogos (como 
Modern Combat, NBA e Zombie Infection). De acordo com a Navita, 
esses tipos de programas não costumam integrar o rol de aplicativos 
baixados para fins profissionais em aparelhos corporativos, indicando 
uma mudança no comportamento dos colaboradores em período de 
home-office. O levantamento foi feito em mais de 2000 dispositivos 
móveis e 30 empresas diferentes atuantes nos mais variados segmentos.

ricardosouza@netjen.com.br
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Maratona Bagy de lives
Entre os dias 01 e 06 deste mês, das 9h às 22h, o Bagy plataforma que 

ajuda pequenos e médios lojistas físicos a criar o próprio e-commerce 
em apenas 15 minutos e já sair vendendo, realiza a Maratona Bagy e 
recebe especialistas de diversos segmentos, que darão dicas importantes 
de como ter sucesso no mercado online, além de trocar experiências e 
ajudar lojistas a ingressarem no mundo digital. As lives acontecerão no 
perfil do Bagy no  Instagram (@bagyapp) e serão mediadas por Pedro 
Rabelo, CEO e cofundador da plataforma. O evento contará com 36 
horas de conteúdo gratuito e, mediante um cadastro, os participantes 
terão acesso a todos os conteúdos pós-evento na plataforma da Hotmart.



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/05 a 01/06 de 2020Economia 3

D - Inglês da Flórida
A Really Experience, escola sediada na Flórida, Estados Unidos, 
que dá aulas com professores americanos para brasileiros, passa 
a oferecer gratuitamente, e totalmente online, um curso intensivo 
para quem quer aprender a falar inglês - o Really 30. Sem sair de 
casa, qualquer pessoa poderá efetuar a inscrição diretamente pelo 
site. Os brasileiros terão a chance de, durante a quarentena de 
prevenção ao Coronavírus, ter aulas com professores americanos, 
diretamente de Orlando. O conteúdo trará exercícios diários de 
audição, conversação, interação com o professor e material didático. 
Inscrições e mais informações: (http://really.education/). 

E - Ajuda aos Hospitais
A empresa brasileira Csanmek, especializada em sistemas e solu-
ções para o mercado de saúde, está fornecendo gratuitamente dez 
equipamentos de telemedicina a hospitais públicos da Grande São 
Paulo que atendem pacientes com a COVID-19. O primeiro município 
que recebeu a tecnologia foi Itapevi, com sete consoles entregues. 
A intenção é proteger a equipe médica que está na linha de frente 
no combate. Além dos hospitais de Itapevi, a empresa vai doar os 
equipamentos para outras instituições da Grande São Paulo, com 
tratativas avançadas com representantes de várias prefeituras da 
região. Outras informações: (http://www.csanmek.com). 

F - Parceria Online  
A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da Amé-
rica Latina, e a Ecoville, indústria e rede varejista de produtos de 
limpeza, anunciam uma parceria inédita. A partir desta semana, 
kits de produtos da Ecoville estarão disponíveis para compra no 
e-commerce da Centauro (www.centauro.com.br). Em meio à 
pandemia do novo Coronavírus, a iniciativa visa facilitar o acesso 
dos consumidores – estimulados a permanecerem em isolamento 
social – a itens de limpeza, por meio do marketplace da plataforma. 
Considerada a maior rede de lojas de itens de limpeza do país, a 
Ecoville fará sua primeira imersão no mercado digital por meio do 
marketplace da Centauro. 

A - Formação Profissional
Os cursos para o Novotec, programa que visa preparar o estudante 
para o mercado de trabalho, está com inscrições abertas para sua 
modalidade virtual até domingo (31). O programa é realizado por 
meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação do Esta-
doSP e o Centro Paula Souza. São 10 mil vagas para 8 cursos com 
aulas 100% online. As opções: Lógica de Programação, Banco de 
Dados, Gestão Administrativa e Planejamento Empresarial, De-
senvolvimento Web, Finança na Empresa, Desenvolvedor Mobile e 
Espanhol Básico. Para participar, é preciso ser aluno de qualquer 
uma das séries do ensino médio e se inscrever no site: (http://
www.novotec.sp.gov.br). 

B - Prêmio Comununique-se
Após 17 anos de realização do Oscar da Comunicação, em 2020 
não teremos a premiação que, desde 2003, reconhece o trabalho 
dos melhores profissionais do ano. O Prêmio, que se consolidou 
como o mais importante e desejado do setor, precisará dar uma 
pausa. Tendo consciência da grave situação gerada pela pandemia 
do novo Coronavírus, entendem os realizadores que esse momento 
não combina com celebração. Os veículos, e seus profissionais, bem 
como as empresas patrocinadoras e todo brasileiro, precisam se 
focar naquilo que mais importa: salvar vidas, preservar empregos 
e informar. Mais informações: (www.premio.comunique-se.com.br).

C - Táxi Aéreo 
Com o objetivo de otimizar o fretamento de aeronaves em meio à 
pandemia, acaba de ser lançada a plataforma digital Fly Adam. O 
aplicativo já está no ar e conecta as empresas de táxi aéreo direta-
mente aos clientes para oferecer transporte de passageiros, de carga 
e UTI aérea em voos não regulares. Tais serviços possuem maior 
demanda atualmente, devido às restrições na aviação comercial. 
O usuário pode conferir as melhores opções de voo com conforto, 
agilidade e segurança, sem precisar olhar em diversos sites, preen-
cher formulários e aguardar retorno com as cotações. Trata-se do 
primeiro marketplace especializado em mobilidade aérea no Brasil. 
Mais informações: (https://flyadam.com.br/).  

G - Gestão de Pessoas
Estão abertas as inscrições para o prêmio ‘Valor Carreira 2020’, pesquisa 
realizada pela Mercer em parceria com o jornal Valor Econômico, que 
premia as empresas com os melhores ambientes de trabalho do país, com 
base em oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, 
liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, 
carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. A participação na 
pesquisa, que está em sua 18ª edição, é gratuita e as inscrições vão até 12 
de junho, podendo ser feitas pelo site (www.valorcarreira.valor.com.br). 

H - Máscaras Cirúrgicas 
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciou que está produzindo 
máscaras cirúrgicas na unidade fabril localizada em Betim, como mais 
uma das ações de ajuda no combate ao novo Coronavírus. A fábrica   tem 
capacidade de produzir 1,5 milhão de unidades por mês. Toda a produção 
local será distribuída para funcionários da FCA no país e enviada para 
comunidades e profissionais de saúde nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Pernambuco. A nova linha de produção ficou pronta em menos 
de dois meses - desde a compra e importação do maquinário até a vali-
dação com as autoridades sanitárias - e 39 funcionários se revezam na 
operação em três turnos. O investimento total foi de aproximadamente 
R$ 3,5 milhões.

I - Eventos Adiados
A Francal Feiras comunica que decidiu adiar a realização dos eventos 
simultâneos Expo Festas by Asbrafe, Expo Parques, Candy & Cake Show 
e Natal Show by Abup (Party Experience), agendados anteriormente para 
16 a 19 de abril de 2020, para 27 a 30 de maio de 2021. Tal decisão foi 
amparada pela vontade da maioria dos expositores e pela preocupação 
com a vida e a saúde de todos os envolvidos num evento com grande 
aglomeração de pessoas. A realização não só não atenderia à demanda 
do mercado, que tem na sazonalidade um aspecto fundamental para o 
bom desenvolvimento dos negócios, como também colocaria em risco 
a visitação, prejudicada pelas dificuldades de logística e locomoção.

J - Potencialização de Startups
O boostLAB abriu inscrições para sua sexta edição do programa de 
potencialização de startups em nível avançado, as chamadas Scale-ups. 
O programa do BTG Pactual conta com a parceria e metodologia da 
ACE, uma das maiores empresas de inovação corporativa da América 
Latina. Busca por soluções nas seguintes áreas: Open Banking, Finte-
chs, ERPs, Machine Learning, Artificial Intelligence, Real Estate, Big 
Data, Legaltechs, Insurtechs, Blockchain e Edtechs. Para participar do 
programa, é importante que as Scale-ups tenham ao menos dois sócios 
com dedicação exclusiva. Inscrições devem ser feitas pelo site: (http://
www.boostlab.com.br/). 

Reflexões éticas em 
tempos de Coronavírus 
Será que estamos fazendo 
a coisa certa e agindo de 
forma ética? 

Atualmente, vivemos num 
cenário de turbulências 
e preocupações com os 

impactos sociais e econômicos 
atuais que virão em decorrência 
da pandemia do Coronavírus. 
Com tudo isso, a questão que 
nos assombra é: sobrevive-
remos? Com certeza! Mas, 
também, não há dúvida de que, 
após estes acontecimentos, as 
coisas não serão como antes. 
Retomaremos numa nova rea-
lidade, um ‘novo normal’. 

Enquanto este momento não 
chega, devemos nos questionar, 
como indivíduos, organizações 
e governo: será que estamos fa-
zendo a coisa certa e agindo de 
forma ética? Entenda por certo 
como agir de boa-fé, visando o 
bem comum, a continuidade e 
a prosperidade da sociedade 
de forma harmônica e justa, 
respeitando os direitos indivi-
duais. E como as nossas ações 
e omissões serão descritas e 
julgadas pela história? 

Para responder a essas ques-
tões, é essencial considerar 
tanto a coerência como a visão 
sistêmica, e sempre questionar 
se a nossa forma de pensar e 
agir é ética. Por exemplo, tes-
temunhamos as discriminações 
contra os chineses por conta do 
Coronavírus, e muitas pessoas 
apoiaram. Este comportamento 
é eticamente justificável? Já 
testemunhamos na história 
perseguições e segregações por 
motivos raciais e religiosos e a 
busca por culpados, atitudes 
que pouco colaboraram para 
um mundo mais justo e para 
a resolução do real problema. 

Sem contar a injustiça das 
generalizações. E, ironica-
mente, muitos dos que atacam 
dependem de produtos, insu-
mos ou serviços chineses, e 
não enxergam isto. Num outro 
panorama, estamos nos lamen-
tando pela falta de uma vacina, 
remédios ou meios efetivos de 
prevenção ao vírus, sofrendo 
com o isolamento. Mas, no 
caso de outras doenças, que 
possuem meios efetivos de 
proteção, não os utilizamos 
como deveríamos. Então, o 
que está faltando? 

A força destruidora das fake 
news mostra que não é uma 
mera questão de educação e 
informação tradicionais. Que 
tipo de formação precisamos 
para que as pessoas tenham 
pensamento crítico e saibam 
ser céticas e combatam os seus 
vieses? Para que as pessoas 
tenham empatia e pensem co-

letivamente e de forma ética? 
Em tempos de crise, a ética 
das pessoas, organizações e 
instituições se revela. E temos 
uma fartura de maus exemplos, 
como quando a pessoa tosse 
próximo de outra que esteja 
usando máscara ou não man-
tém distância segura numa fila. 

Ou quando compra o es-
toque de itens de primeira 
necessidade, como álcool em 
gel ou botijão de gás e passa a 
revender por preços abusivos 
ou para estoque excessivo. 
Há passividade e indiferença 
diante da fome, desproteção 
ou desespero do outro. E o 
que dizer dos atos de hostili-
dade contra profissionais da 
saúde e de serviços essenciais 
nos transportes públicos e em 
suas residências? Exemplos de 
individualismo e falta de ética. 

São muitos pontos de interro-
gação, pois, para a população, 
são muitos questionamentos 
que estão sem respostas. Antes 
de retornar a esse novo normal, 
devemos repensar a educação 
e formação no Brasil. Afinal, 
como exigir um comportamen-
to, que não seja individualista e 
movido pelo medo do cidadão 
quando ele não tem acesso ou 
entendimento das informa-
ções? 

Parte das ações que hoje 
testemunhamos pode ser 
explicada pelo baixo nível de 
instrução, porque não é óbvio 
para a população em geral 
entender o que é um inimigo 
invisível como o vírus, ou qual 
o significado de termos como 
disseminação e portador as-
sintomático. E precisamos ir 
além. Temos que incluir as 
matérias de cidadania e ética 
na grade curricular das escolas. 
E mais, fomentar uma cultura 
de coletividade, de confiança e 
de valorização das medidas de 
prevenção. Como colocar estes 
desejos em prática? 

Alguns exemplos: nas or-
ganizações, por meio de um 
plano de gestão de riscos e 
de crises; na nação como um 
todo, fomentando a pesquisa 
e desenvolvimento em áreas 
estratégicas; e, como cidadão, 
adotando novos hábitos, como 
o uso de máscaras diante de 
quaisquer sintomas de gripe, 
como já é feito no Japão há 
muito tempo. É chegada a hora 
de aprendermos e evoluirmos 
para sairmos melhores desta 
crise, rumo a um ‘novo normal’. 

Afinal, o sinal de alerta já foi 
dado, não há tempo a perder. 
Vamos juntos? 

(*) - É professor em ética 
e compliance da FIA Business School 

e diretor de compliance na 
ICTS Protiviti. 

Jefferson Kiyohara (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
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A Demanda por Crédito 
do Consumidor recuou 
24,4% em abril na com-
paração com março, já 
descontadas as influên-
cias sazonais, de acordo 
com dados nacionais da 
Boa Vista. No acumulado 
do ano o indicador caiu 
11,7% contra o mesmo 
período do ano passado. 
Já no acumulado em 12 
meses, o indicador passou 
para o campo negativo e 
registrou queda de 2,5%. 

Considerando os seg-
mentos que compõem o 
indicador, o Financeiro 
ainda apresenta elevação 
de 1,5% em 12 meses, 
enquanto o segmento Não 
Financeiro inverteu a ten-
dência e registrou queda 
de 5,2% na mesma base de 
comparação. O resultado 
de abril confirma o fim da 
trajetória de estabilidade 
do ritmo de crescimento 
que a demanda por crédito 

É fim da trajetória do ritmo de crescimento que a demanda por 
crédito vinha apresentando.
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Projeto abre 
crédito para 
profissionais liberais

Em sessão remota na última 
quinta-feira (28), o Plenário 
do Senado aprovou o proje-
to que abre linha de crédito 
especial para profissionais 
liberais durante a pandemia 
do Coronavírus. Do senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE), 
o projeto foi aprovado na forma 
do substitutivo apresentado 
pelo relator, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), e segue agora para 
a análise da Câmara.

Segundo Girão, o mundo 
inteiro já sente os enormes 
estragos sanitários e econômi-
cos que têm sido propagados 
em virtude da pandemia. E 
que  o cenário atual torna 
especialmente vulneráveis os 
profissionais liberais, que não 
têm salários fixos e, “com a 
paralisação da economia são 
incapazes de exercer suas 
atividades, vendo-se subita-
mente sem quaisquer recei-
tas”. Por isso, acrescentou o 
autor, o projeto se mostra tão 
importante. “Muitos desses 
profissionais não estão tendo 
uma condição mínima de sus-
tentação”, concluiu. 

O relator elogiou a inicia-
tiva de Girão e destacou que 
uma infinidade de pequenos 
consultórios, principalmente 
de dentistas, foi obrigada a 
cancelar consultas, cirurgias 
e procedimentos diversos, 
em muitos casos reduzindo 
drasticamente a única fonte 
de renda desses profissionais. 
Aziz ressaltou que o texto abar-
ca tanto profissionais liberais 
de nível técnico como de nível 
superior (Ag.Senado).

Os setores que mais 
recuaram no período 
foram o de serviços, 

com -1,6% e representa 74% 
do PIB e o da indústria com 
um recuo de -1,4%, ambos 
comparados ao trimestre 
anterior. O destaque positivo 
ficou apenas para o setor 
agropecuário que cresceu 
0,6%.

Claramente, se observa 
que o resultado representa 
a desaceleração do nível de 
crescimento previsto para o 
ano, mas ainda não reflete 
na totalidade do impacto da 
pandemia. Um bom exemplo 

A desaceleração do nível de crescimento ainda não reflete a 
totalidade do impacto da pandemia.
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Com pandemia, PIB do Brasil 
encolheu 1,5% no 1º trimestre
O IBGE divulgou na  sexta-feira (29) o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. Como esperado, 
o dado registrou uma retração de 1,5% comparado ao último trimestre de 2019 e um recuo de 0,3% no 
comparativo anual.

0,3% ao ano registrado no 
primeiro trimestre, vemos 
que ainda há muito espaço 
para piorar nos próximos 
trimestres.

Ao mesmo tempo que 
os próximos dados devem 
confirmar a piora no cenário, 
aos poucos vamos passando 
pelo pico da pandemia por 
todo país. Isso torna possível 
que, caso não tenhamos uma 
nova onda de contágio, seja 
possível que o PIB volte ao 
campo positivo ainda no final 
do final do segundo semestre 
(Fonte: Ernani Reis, analista 
da Capital Research).

disso é a projeção do Banco 
Central divulgada no último 
relatório Focus, que regis-

trou um recuo de -5,89% 
para este ano. Se levarmos 
em consideração o recuo de 

Demanda por Crédito do 
Consumidor caiu 24,4% em abril

vinha apresentando nos 
últimos meses, refletindo 
uma piora na avaliação 
sobre o crescimento da 
economia e o mercado de 
trabalho.

O desempenho do in-
dicador foi influenciado 
pelos dois segmentos, com 
destaque para a segunda 
queda mensal consecutiva 
do setor Financeiro que an-
tes costumava apresentar 

sólidas taxas de cresci-
mento. Ademais, com as 
adversidades provocadas 
pela pandemia, espera-se 
uma piora nas perspecti-
vas sobre o consumo e o 
mercado de trabalho nos 
próximos meses, fatores 
que podem continuar 
afetando negativamente 
a demanda por crédito 
nesse período (AI/boavis-
taservicos.com).
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Vamos desligar 
o varejo? 

Não, apenas adaptar

A crise causada 
pela pandemia do 
Coronavírus expôs 
os brasileiros a 
desafios até então só 
imaginados em obras 
de ficção

Isolamento social, criação 
de hospitais de campa-
nha, bolsas despencando 

e governantes em desacor-
do. Além dos receios pesso-
ais que todos estão enfren-
tando, há nos empresários 
do varejo uma preocupação 
adicional, que é a da pereni-
dade de seus negócios e da 
manutenção dos empregos 
por eles gerados. Quando a 
escada rolante para, há duas 
coisas a se fazer: esperar ela 
religar ou começar a andar. 

Existem formas de se 
movimentar, mesmo num 
cenário tão adverso, que 
são separadas em quatro 
frentes: 
	 •	Despesas - A primeira 

coisa a se fazer é es-
tancar as despesas que 
podem ser cessadas, 
como de serviços que 
não serão prestados. Co-
mece olhando quais são 
as suas maiores despe-
sas, geralmente aluguel, 
pessoas e mercadorias; 
e locadores, mesmo os 
Shopping Centers, es-
tando dispostos a rever 
valores de ocupação, 
condomínio e fundo de 
propaganda. 

  Em seguida, olhe para o 
seu time e avalie quem 
tem férias pendentes, 
o saldo de banco de 
horas, seja criterioso 
e faça os movimentos 
necessários para reduzir 
despesas, sem esquecer 
do papel social do varejo 
na economia. Por fim, 
reveja seus pedidos, ne-
gocie descontos e prazo 
com os fornecedores e, 
na pior das hipóteses, 
cancele aquilo que não 
terá condições de reven-
der. 

	 •	Receitas - Está difí-
cil, mas longe de estar 
impossível. Agora é o 
momento de colher 
os frutos de anos de 
bom atendimento e 
de cultivo de uma boa 
carteira de clientes. 
Chegou a hora da loja 
ir até o cliente, fazendo 
uso de delivery - seja 
via marketplace ou via 
plataforma própria com 
menores taxas, vendas 
por WhatsApp com link 
de pagamento a distân-
cia, venda por “sacola” 
na casa do cliente e 
muito incentivo ao e-

commerce.
  Fique atento às restri-

ções e regulamentações 
da sua cidade, mas em 
muitos casos a proibição 
será apenas para rece-
ber o público e não a 
equipe que pode operar 
como dark store (ponto 
de venda ou centro de 
distribuição que atende 
exclusivamente a com-
pras online). 

	 •	Comunicação e lide-
rança - É nesse mo-
mento que surgem os 
grandes líderes. Mostrar 
para seu time que há um 
porto seguro, que eles 
terão perspectivas e que 
o mundo irá em algum 
momento retomar seu 
ciclo é muito importante 
para acalmar os ânimos. 
Outra dica que pode 
elevar os resultados e 
manter vivo o espírito 
de equipe é a realização 
de reuniões, com o time 
que não está presente e 
mostrar que home office 
não significa férias e 
que, mesmo a distância, 
os objetivos continuam 
presentes. 

	 •	Preparação para a re-
tomada - A situação vai 
passar e, quem estiver 
mais preparado na sua 
retomada, sairá na fren-
te. Aproveite o tempo do 
recesso para inventariar 
e organizar seu estoque, 
planejar seus próximos 
ciclos, capacitar seu 
time, turbinar seu e-
commerce, descrever 
seus produtos, integrar 
seus canais, criar um 
programa de fidelidade 
e tantas outras ativida-
des que podem levar seu 
varejo para um outro 
nível. 

  Lembre-se que foi uma 
epidemia que acelerou 
a Transformação Digital 
na China, que a cada 
greve dos bancos, mais 
usuários de internet 
banking surgem e, sem 
dúvida esse movimento 
vai transformar o varejo 
brasileiro, acelerando 
sobretudo, a omnica-
nalidade. Sem dúvida, 
o momento é um dos 
mais desafiadores, mas 
temos duas grandes 
certezas: ele vai passar, 
e se não fizermos nada, 
as consequências serão 
piores. 

Chegou o momento de 
seguir lutando e se prepa-
rando para o dia em que os 
clientes voltarão a bater nas 
portas das lojas.

(*) - É diretor de Segmento na Linx. 

Daniel Zanco (*)

Augusto Santa Catharina (*)

O Brasil fechou mais de 860 mil 
postos de trabalho em abril. Esse 
número cai para 763.232 desli-
gamentos, quando analisamos o 
acumulado no ano, mas o impacto 
ainda é relevante. A quarentena 
imposta é um dos principais mo-
tivos para a intensificação da crise 
econômica. Para tentar amenizar 
essa situação, o Governo Federal 
permitiu que as empresas ade-
rissem a algumas ações como a 
redução da jornada de trabalho, 
acarretando em redução salarial 
ou, até mesmo, a suspensão do con-
trato por período pré-determinado. 

Apesar de serem medidas cria-
das para impedir um aumento no 
desemprego, o que os cidadãos 
que tiveram seu salário reduzido 
ou perderam o emprego podem 
fazer para continuar com as contas 
em dia? 

Os produtos orgânicos 
vêm registrando cresci-
mento há mais de uma 
década, mas nos últimos 
três meses, a pandemia 
fez o consumidor esco-
lher produtos naturais 
e orgânicos certificados 
pela preocupação com a 
saúde e a segurança do 
alimento. O setor ganhou 
novos consumidores, 
consolidando sua rele-
vância e reconhecimento 
do valor de saudabilida-
de.

“O mês de maio fluiu 
muito bem para os orgâ-
nicos no varejo, apesar 
das quedas de frequên-
cia, compra por impulso 
e tempo de permanência 
na loja por parte dos 
consumidores, a maioria 
deles fez, e continuará 
fazendo, a sua opção por 
produtos frescos, natu-
rais orgânicos e saudá-
veis”, destacou Clauber 
Cobi Cruz, diretor da 

O levantamento que contou com a 
participação de 500 companhias 
do País, aponta que 85% delas 

tiveram redução nas receitas. Além 
disso, 74% estão com maior dificuldade 
para prospectar novos negócios. Entre 
as companhias participantes, 30,1% 
são do setor de tecnologia, 27,4% da 
área de serviços, 12,4% especializadas 
em marketing, 4,8% em educação e 
3,8% indústrias. Outros segmentos 
representam 21,4%.

O estudo revela ainda que 83% das 
empresas registraram diminuição na 
geração de leads pelos canais habituais 
(marketing digital e indicações), sendo 
que mais da metade delas sofreu uma 
queda acima de 25% nos leads recep-
tivos - por exemplo, gerados via site. 
Como reflexo da redução na demanda, 
73% das companhias também notaram 
uma menor produtividade no time de 
vendas. Para suprir o cenário adverso, 
89% das companhias entrevistadas 
intensificaram as ações de prospecção 
ativa nos últimos dois meses. 

“Pela sua eficiência e custo baixo, 
hoje o recurso é a opção mais viável 
para as companhias reverterem a 
tendência de queda nos leads. O ges-
tor não pode simplesmente aceitar a 
redução na demanda receptiva e operar 
o funil de vendas com a metade da sua 
capacidade. Ao agir dessa maneira, os 
efeitos podem ser catastróficos. Metas 
serão perdidas e até times podem ser 
desconstruídos por falta de trabalho”, 

O levantamento feito com 500 companhias do País, 
aponta que 85% delas tiveram redução nas receitas.
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Empresas perderam 
receita e enfrentam desafios 

para conquistar novos clientes
A Ramper - maior plataforma de prospecção digital do Brasil - acaba de lançar o 1º Estudo da Prospecção 
Digital no Brasil para avaliar os impactos da área de vendas nas empresas B2B e ajudá-las a lidarem melhor 
com o momento de turbulência

afirma  Ricardo Corrêa, CEO da Ram-
per. O estudo aponta também que as 
empresas que realizam a prospecção 
ativa por meios digitais sentiram 
menos os efeitos da pandemia. Neste 
grupo, 28% delas informaram que os 
resultados da atividade se mantiveram 
estáveis. 

O levantamento mostra ainda que 
55,4% das empresas já não têm todas 
as métricas que precisam para tomar 
decisões, uma vez que as taxas de 
conversão e o ciclo médio de vendas 
do passado não se aplicam ao momento 
atual. O primeiro passo para essas com-
panhias reverterem o quadro envolve o 
reajuste de todo o processo de vendas. 
“É importante que o gestor tenha em 

mente que a atividade precisa ser feita 
de forma digital para evitar a baixa 
eficiência. Isso porque a alavancagem 
do canal digital possibilita atacar ao 
mesmo tempo vários ICPs (Perfil de 
Cliente Ideal), com cadências simultâ-
neas, e rapidamente gerar as validações 
necessárias para rearranjar o processo 
de vendas”, avalia Corrêa.

Corrêa faz uma análise final sobre 
o 1º Estudo da Prospecção Digital no 
Brasil. Segundo ele, na hora do deses-
pero diversas organizações centram os 
gatilhos nos cortes de despesas, o que 
as leva a desconstruir seu principal 
ativo - o time - e até mesmo a compro-
meter sua continuidade. Fonte e mais 
informações: (www.ramper.com.br).

Maio foi um mês de consolidação dos 
orgânicos para novos consumidores

maior por uma pequena 
diferença ou até mesmo 
por um preço similar. Já 
a implantação do Progra-
ma Nacional de Bioinsu-
mos servirá tanto para 
a agricultura orgânica 
quanto a convencional. 

Com a crescente procu-
ra por produtos agroeco-
lógicos, por grande parte 
dos consumidores, eu 
enxergo que a conversão 
para a agroecologia pelo 
produtor será um passo 
natural”, conclui Cobi 
Cruz. Para a Organis, 
entidade de promoção 
do setor, o orgânico 
cresce não somente na 
mente do consumidor, 
cresce também na men-
te do produtor, “mesmo 
naqueles produtores 
que sempre tiveram um 
preconceito em relação 
aos orgânicos”.

Fonte e mais informa-
ções: (www.organis.org.
br).

Produzidos sem agrotóxicos, alimentos orgânicos buscam mais 
espaço na mesa do consumidor.
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Organis, que prevê uma 
projeção positiva para 
os próximos meses, pois 
a alta dos insumos dos 
produtos convencionais 
e o Programa Nacional de 
Bioinsumos vão impactar 
no mercado em curto 
prazo.

“A pressão dos preços 
dos insumos utilizados na 
agricultura convencional 

irá encarecer os produtos, 
resultando numa diferen-
ça bem menor dos preços 
em relação aos orgânicos, 
ou até mesmo se equiparar 
em alguns itens, como já 
está acontecendo com a 
cebola e a batata. Desta 
forma, o consumidor ten-
derá a dar preferência pe-
los orgânicos, uma vez que 
irá adquirir um benefício 

Veja como avaliar e minimizar os gastos nesse momento

Fr
ee

pi
kSe essas pessoas não tiverem 

uma reserva emergencial, elas 
precisarão escolher as contas que 
serão pagas. Para tentar minimizar 
essa dor de cabeça separamos os 
gastos mais comuns em alguns 
quadrantes para que possam nos 
facilitar a visualização de quais são 
as prioridades e o que podemos 
classificar como “luxo”. 

O primeiro quadrante vamos 
chamar de ‘Gastos fixos essen-
ciais’, ou seja, aluguel, condomí-
nio, financiamento imobiliário, 
convênio médico. Esses são os 
últimos itens a serem cogitados 
para cortar ou não pagar. Já no 
segundo quadrante, destacamos 
os Gastos fixos não essenciais. O 
que é isso? Um exemplo básico 
seria internet ou TV por assinatu-
ra. Muitos têm esse “combo”, mas 
eles não são fundamentais para a 
sobrevivência. Do outro lado dos 
quadrantes, estão os ‘Gastos va-

gastos que não podemos deixar de 
lado, e que infelizmente trazem 
imprevisibilidade. 

E, por último, o quarto quadran-
te são de Gastos variáveis e não 
essenciais, que, normalmente, 
se encaixam no que chamamos 
de lazer, como compras e os fa-
mosos “mimos” que costumamos 
fazer a nós mesmos ou por quem 
gostamos. Entendemos que todas 
as contas e gastos que pudermos 
classificar como não essencial, po-
demos olhar com mais atenção. Até 
quando é possível sustentar esse 
orçamento? São coisas que valem 
a pena? É possível “abrir mão” 
de alguns itens principalmente 
enquanto estiver com a redução 
salarial ou desempregado. 

O quarto quadrante é o pri-
meiro a ser analisado e isso deve 
começar na própria compra de 
supermercado. Quais alimentos 
você realmente precisa comprar? 

O sorvete e o salgadinho são itens 
que te farão falta? Você consegue 
mudar a marca de determinados 
produtos enquanto estiver com o 
orçamento mais apertado? Nesse 
momento mais difícil, sugerimos 
que essas pessoas experimentem 
novos produtos que sejam de me-
nor valor, que busquem renegociar 
com os fornecedores os pacotes 
de serviços essenciais, e reduzam 
a quantidade de guloseimas que 
são itens mais caros na compra de 
supermercado. 

Não existe um segredo para sair do 
vermelho, mas em momentos de an-
siedade e preocupação, precisamos 
de muita cautela e atenção ao nosso 
comportamento. Logo tudo isso vai 
passar e quem conseguir de alguma 
forma se adaptar, conseguirá tirar o 
melhor desse novo cenário. 

(*) - É assessor certificado CFP 
e sócio da Messem Investimentos 

(www.messeminvestimentos.com.br).

riáveis essenciais’, como a nossa 
conta de água, luz, gás. São valo-
res flutuantes, que quanto mais 
utilizamos maior será o custo. São 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171
www.netjen.com.br

Studio Morumbi Fight LTDA.
CNPJ nº 31.857.181/0001-09. Nire nº 35235377952

Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Sócios
Ficam convocados os sócios da sociedade empresária Studio Morumbi Fight LTDA a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária de Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com a presença de titulares de no mínimo 
três quartos do capital social, no dia 08 junho de 2020, às 10:00 horas e, em segunda convocação, com qualquer 
número de titulares do capital social, às 10:30 horas. O conclave realizar-se-á exclusivamente de forma digital, 
através da utilização do aplicativo ZOOM, disponível para celulares smartphones e computadores, através da 
utilização de sinal de internet, cujo o link de acesso é: https://zoom.us/j/91301002238. O referido sistema eletrônico 
permitirá que cada sócio exerça seu direito de voto utilizando-se de recursos de áudio e video, sendo este o único 
modo válido de participação na reunião, estando vedada a utilização de boletim de voto a distância. Para todos 
os fins de direitos, considerar-se-á que a Assembleia fora realizada na sede da sociedade, qual seja a Avenida 
Giovanni Gronchi, nº 5930, sala Q16B, Vila Andrade, CEP nº 05724-002, Morumbi Town Shopping. A Assembleia 
possui a seguinte ordem do dia: (1) deliberar sobre a necessidade de que todos os sócios da sociedade 
integralizem o capital que subscreveram, respectivamente; (2) deliberar sobre a alteração da administração da 
sociedade; (3) deliberar sobre aprovação da prestação de contas dos aportes realizados a título de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital – AFAC pelos sócios Oscar Vieira Lopes e Renata Martins Mendes Gentil destinado 
a montagem da academia; (4) deliberar sobre a incorporação do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
– AFAC em efetivo aumento do capital social e a concessao de prazo para a integralização; (5) consolidação 
do contrato social. Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com especificação precisa 
dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente com a ata da 
respectiva Assembleia Geral. São Paulo/SP, 28 de maio de 2020. Oscar Vieira Lopes.

Cristina Cimminiello – Vida & Consciência – 
Uma obra bela, carregada de fortes emoções, paixão 
e uma realidade impressionante, é o mínimo que 
se poderá delimitar desse romance, inspirado pelo 

espirito Lauro. Com o devido respeito, não se trata de “mais 
um” livro espírita, no qual normalmente sabe-se o final. Neste, 
suas linhas refletem um cipoal de relações pessoais, parentais 
envolvendo o Brasil e o Egito. Um médico vai para o Cairo, 
para proferir palestra. Envolve-se num banal acidente . Um 
homem aparece, caído à frente do veículo que o transportava 
ao local da palestra. Desconhecendo costumes locais, exige que 
o desconhecido seja hospitalizado. A partir desse incidente, 
sua vida sofreria profunda mudança. Pode ser lido por não 
sectários. Inspirador!

Além da Espera

Cássia Ribeiro – Scortecci – Uma realidade 
pungente , que faz doer sem atingir a pele, e sim, a 
alma. Faz-nos pensar: Porque algumas filhas de Eva 
são relegadas, abandonadas a uma “sorte” desigual, 
sem sentido ou conotação, desprovida de valores 
éticos, morais ou de qualquer natureza? A autora, 

reconhecida internacionalmente, lastreou-se num estupro 
coletivo ocorrido na Índia para elaborar  essa obra de cunho 
magistral, para escancarar ocorrências contra meninas e adultas, 
muitas vezes lançadas para baixo do “tapete”. Forte, com suas 
tintas pesadas, todavia realistas, dilacera o coração de qualquer 
ser minimamente pensante. Verdadeiramente impactante!

As Filhas de Eva

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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oNathália Secco (*) 

Contudo, vale reforçar 
que o pensamento 
disruptivo é propa-

gado para além dessas 
companhias e das renoma-
das universidades Stanford 
e Berkeley, se estendendo 
para a mentalidade dos 
moradores, estudantes e 
profissionais da região, que 
possuem sede de conheci-
mento e buscando sempre 
surpreender com novidades 
tecnológicas. 

É justamente por conta 
dessa abundância de capital 
cultural e econômico, cer-
cado por universidades de 
grande relevância no cenário 
mundial, instituições como 
a NASA, uma vasta rede de 
empresas que investem em 
tecnologia e inovação, e por 
uma população com espírito 
empreendedor e até mesmo 
rebelde, que a região é co-
nhecida por ser o berço de 
grandes inovações. 

Por conta dessa mentalida-
de disruptiva, as startups do 
Vale do Silício contam com 
o apoio de investidores de 
capital de risco, ainda que 
97% tendem a fracassar, de 
acordo com pesquisas reali-
zadas pela própria Universi-
dade de Stanford. Contudo, 
o mercado de Venture Capi-
tal tem o apetite necessário 
para apostar em tecnologias 
inovadoras, com propósitos 
bem definidos e com alto 
potencial de escala, podendo 
revolucionar mercados e a 
forma de se fazer negócios 

O que o Vale do Silício pode 
ensinar ao Agronegócio?

Famoso por ser o maior polo de inovação do mundo, o Vale do Silício é o celeiro de empresas de peso 
ao redor do mundo, como Apple, a Google e o Facebook

em alguns casos, não faltam 
propostas inovadoras, mas 
sim uma certa resistência e 
dificuldade operacional em 
migrar do analógico para 
o tecnológico. Por isso, é 
importante estar atento e 
entender o que aqueles que 
estão pensando “fora da 
caixa” podem proporcionar 
para o seu negócio. Aqui, 
posso enumerar diversos 
exemplos, como softwares 
de gestão hídrica, sistemas 
de inteligência artificial e 
uso de drones para moni-
toramento de lavouras e 
aplicação de insumos. 

Vale reforçar, também, que 
os benefícios de se investir 
em uma agricultura mais 
moderna vão além de tor-
nar o manejo agrícola mais 
assertivo e com produtos 
mais competitivos para o 
mercado. Esses recursos 
também vêm para tornar 
o modelo de negócio mais 
sustentável, uma vez que é 
possível gerar uma economia 
maior de recursos naturais, 
com o manejo correto dos 
insumos gerando menos 
impactos ao meio ambiente. 

Assim, ao “transportar-
mos” o comportamento do 
Vale do Silício para a nossa 
realidade, só temos a ganhar 
em diversos aspectos, como 
agilidade, eficiência, recur-
sos, notoriedade, inovação 
e qualidade de vida. Aposte 
nessa ideia! 

(*) - É fundadora e CEO da Orchestra 
Innovation Center, novo polo de 

inovação de Rio Verde, em Goiás. 

ao redor do mundo. 
Esse ecossistema solidifi-

cado de inovação passou a 
ser desenvolvido em meados 
de 1920, quando surgiram os 
primeiros investimentos em 
pesquisas realizadas por alu-
nos de Stanford. E uma das 
principais lições decorrente 
do ecossistema da inovação é 
de que o empreendedor não 
pode ter medo de falhar. Por 
isso, o jargão mais conheci-
do na região é o “erre, mas 
erre rápido”, pois é dessa 
forma que o empreendedor 
consegue aprender com 
as respostas do mercado 
à sua solução e realizar as 
alterações necessárias e, 
até mesmo, “pivotar” a sua 
startup. 

E foi por conta da minha 
rápida - e intensa - passagem 
pela Universidade de Stan-
ford, que percebi o quanto 
essas características com-
portamentais, que fazem 

com que o Vale do Silício 
seja único, são enriquece-
doras para a minha área 
de atuação: o agronegócio. 
Hoje, o Brasil já conta com 
cerca de 70% de seu terri-
tório nacional ocupado por 
agtechs (startups voltadas 
ao agribusiness), de acordo 
com levantamentos recentes 
da Associação Brasileira de 
Startups - a Abstartups. 

Contudo, o centro-oeste 
brasileiro, no qual a principal 
economia é proveniente do 
agronegócio, sendo con-
siderado um mercado de 
referência internacional, 
ainda está engatinhando no 
processo de digitalização do 
setor. E é nesse momento 
que temos que nos espelhar 
na mentalidade disruptiva 
de nossos colegas norte-a-
mericanos e refletir: “o que 
podemos fazer para acelerar 
esse processo?”. 

E o que percebo é que, 

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A ciência econômica se 
subordina à escassez, isto 
é, à limitação dos recursos 
ofertados pela natureza. 

Visando o equilíbrio, 
deveria acompanhar as 
oscilações da produção 
e oferta de empregos; a 
distribuição e consumo 
de bens e serviços; os 
mecanismos financeiros; 
a acumulação de dinheiro; 
as relações econômicas 
com o exterior; as formas 
de competição entre as empresas e 
países, e as respectivas regulamen-
tações legais, entre outros assuntos. 

Os homens inventaram o dinheiro 
aplicando a lei da escassez, tor-
nando-o o bem mais cobiçado do 
mundo, embora o ar, indispensável 
à conservação da vida, é percebido 
como abundante. No capitalismo de 
livre mercado, todo o sistema ficou 
vinculado ao dinheiro e este deve 
promover a circulação da riqueza 
de forma equilibrada entre os indi-
víduos e os povos. Mas a circulação 
acabou estagnada travando tudo. 

Uma parte da sociedade acumula 
bens; outra, dívidas e escassez. A 
ciência econômica deveria ocupar-
se com o equilíbrio, mas na economia 
mundial está ocorrendo o oposto. 
Países como o Brasil mantinham 
o dólar barato com juros elevados, 
inviabilizando a produção e aumen-
tando a dívida. Sem produção não há 
futuro. A produção foi se concentrar 
em regiões de mão de obra de custo 
mínimo e câmbio favorável para ex-
portar, o que ocorre em países onde 
o capitalismo de Estado centraliza 
as decisões.

A globalização econômico-finan-
ceira provocou desequilíbrios em 
todas as direções, subverteu a classe 
política, separou os interesses das 

Desequilíbrio econômico mundial
21 que, ao paralisar tudo, 
evidenciou as incoerências, 
provocando baixas e busca 
por segurança no dólar. 
Superar a consequente 
instabilidade e reequilibrar 
a economia são os novos 
desafios. 

Estamos na era da ace-
leração dos acontecimen-
tos. O momento exige 
flexibilidade e constante 
readaptação às novas si-
tuações que se sucedem 
velozmente. Necessitamos 
de pessoas que consigam 

sentir a intuição e se ponham em 
movimento, ver o que está faltando, 
o que está emperrando e ir ajustando, 
senão aumentarão as falhas, o tempo 
passará, as despesas vão superar as 
receitas. Sem que haja bom preparo 
das novas gerações a precarização 
geral aumenta.

Acredite se quiser, o anticristo, in-
fluencia o intelecto dos seres humanos 
que lhe são dóceis devido a uma certa 
igualdade de querer maligno, seu 
plano é a destruição da humanidade, 
que se acha submersa nas sombras de 
seus próprios erros, retirando-lhe a 
possibilidade de ter vontade própria. 
Por isso as criaturas humanas têm de 
aplicar toda a força de sua vontade es-
piritual para buscar a Luz da Verdade 
e as leis da Criação. 

A vontade e a intuição são decisivas 
para o nosso destino. Quando as pes-
soas se apegam a interesses ligados 
exclusivamente ao material, se atam 
irradiando de forma pesada e negativa. 
Ao contrário, pessoas voltadas para 
objetivos elevados e nobres, irradiam 
leveza e alegria, pois captam isso de 
regiões mais luminosas.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz parte do Conselho 
de Administração do Hotel Transamerica Berrini, 

realiza palestras sobre qualidade de vida. 
Coordena os sites  (www.library.com.br) e (www.

vidaeaprendizado.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7

corporações, das necessidades dos 
países, e rompeu os limites da indi-
vidualidade dos povos. Isso acabou 
despertando reações adversas, pois 
faltou o equilíbrio sadio nas relações 
entre os povos para que o progresso 
de uns não se faça a custo da miséria 
de outros.

Com a dívida atual, estamos em si-
tuação pior do que na crise da dívida 
externa dos anos 1980, pois as políticas 
adotadas exportaram os empregos. 
Com o aumento do déficit fiscal, o 
Brasil será empurrado para o abismo, 
correndo o risco de perder a governa-
bilidade e a autonomia.  

A segurança do país está no patrio-
tismo das Forças Armadas, na saúde, 
na capacidade de produzir alimentos, 
nos minerais, na reserva internacional, 
no bom preparo das novas gerações. 
Sem uma boa administração iremos 
transferir os ganhos para os especula-
dores, atravessadores e para aqueles 
que cobiçam as riquezas. Os países 
passaram a importar de tudo. Deixaram 
de fabricar e de exportar manufaturas. 
Os empregos e renda se reduziram. 
As dívidas subiram para sustentar o 
sistema.

Com a baixa dos juros, sem ter onde 
ser aplicado, o dinheiro foi para as bol-
sas elevando as cotações, mas surgiram 
imprevistos como a pandemia do século 
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Kauê Melo (*)

A realidade corporativa está 
mudando e muitas empresas 
estão adotando, pela primeira 
vez, a experiência do trabalho 
remoto. 

A medida, imprescindível 
em tempos de isolamento so-
cial, é complexa para os mais 
diversos modelos e formatos 
de equipe. Especialmente para 
times numerosos trabalhando 
em grande parte ou em sua 
totalidade em home-office. Por 
isso, o home-office nos coloca, 
como um de seus grandes de-
safios, manter a produtividade 
do time sem comprometer 
a interação. Neste caso, a 
tecnologia segue sendo nossa 
principal aliada.

O mercado corporativo 
conta com soluções que se 
ajustam às dinâmicas que 
o trabalho em home office 
exige; desde oferecer possi-
bilidades de estímulo à cria-
tividade, como softwares de 
gerenciamento remoto e in-
teratividade, até ferramentas 
para facilitar a produtividade. 
Neste cenário, trabalhar com 
duas ou mais telas, usando 
monitores por exemplo, tor-
na-se essencial, pois aumenta 
a imersão no trabalho e oti-
miza a maneira como lidamos 
com as diferentes demandas 
no dia a dia.

Uma definição em conjunto 
e de forma democrática sobre 
o uso dos recursos de tecno-
logia para a rotina de trabalho 
é o primeiro passo. Isso inclui 
a recomendação dos canais 
indicados para tratar diferen-
tes temáticas, especialmente 
questões sensíveis e urgentes; 
seja uma ligação, mensagem de 
texto, e-mail ou, efetivamente, 
uma reunião por videoconfe-

rência com compartilhamento 
de tela, por exemplo.

Fora o planejamento, é pri-
mordial priorizar a segurança 
e saúde mental da equipe. 
Ainda que esteja claro o fluxo 
das informações e quais canais 
são adequados para garantir 
que mensagens importantes 
cheguem ao time, não podemos 
desconsiderar que o momento 
que vivemos requer colabora-
ção e transparência.

Portanto, uma agenda fre-
quente de encontros virtuais, 
por áudio ou vídeo, para bate
-papos rápidos e para a famosa 
pausa do café, pode e deve ser 
mantida. Outra medida que 
contribui tanto para a produ-
tividade quanto para a aproxi-
mação do time é a promoção 
da troca de experiências sobre 
adaptação ao trabalho remoto.

Para manter ou aumentar o 
rendimento de todo um time, 
também é preciso disciplina 
organizacional. E isso passa 
muito por uma rotina de reuni-
ões de orientação, de definição 
de metas e tarefas. É preciso 
ter no radar os passos de uma 
equipe que está separada fisi-
camente, mas que tem todas 
ferramentas para manter uma 
sinergia.

Responsabilidade e engaja-
mento são fundamentais para 
esse novo momento no mundo 
corporativo. E há soluções de 
tecnologia suficientes para 
que essas premissas sejam 
entregues de forma rápida e 
produtiva. A cultura de tra-
balho móvel colaborativa já é 
uma realidade, basta explorar 
diferentes possibilidades e mu-
dar o mindset para o trabalho 
em home office.

(*) - É diretor da divisão de B2B e 
monitores da Samsung Brasil

Como tornar a gestão de equipes 
mais eficiente em período 

de home-office
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Daniel Schwebel (*)

A tualmente, a revolução é outra, as relações 
físicas no âmbito do mercado de trabalho são 
intangíveis perto do conhecimento agregado 

do profissional. A partir do momento em que máquinas 
substituem homens, inteligência artificial e big data 
são protagonistas, a variável "distância" deixou de ter 
valor e é neste timing que vivemos: a Revolução 4.0 no 
mercado de trabalho. 

As habilidades humanas não deixarão de existir, muito 
pelo contrário, as "Soft Skills" serão ainda mais eviden-
ciadas e valorizadas. Competências socioemocionais, 
criatividade, autogestão e perfil empreendedor são 
características do profissional capaz de compreender 
o que o mercado de trabalho espera no futuro. 

A construção da carreira e conceito de ter um em-
prego deixou de ser o local para onde vamos. Explico: 
acordar todos os dias, passar 2 horas no trânsito para 
se deslocar até o escritório, inserir a impressão digital 
com tolerância máxima de 5 minutos e trabalhar 8 
horas consecutivas com 1 hora de almoço deixou de 
fazer sentido para muitas pessoas, mesmo que essa 
descrição de rotina seja o verdadeiro significado de "ir 
ao trabalho" para muitos. 

O senso comum é que todas as empresas devem reter 
os melhores talentos para si. Mas fixam o entrave limi-
tante de que o funcionário deve morar até 15 km do seu 
escritório. Já em empresas híbridas - que entendem o 
trabalho remoto como uma porta aberta a uma infini-
dade de profissionais excelentes em qualquer lugar do 
mundo - possuem essa fronteira regional de mil ou dez 
mil quilômetros, porque não importa onde você está, 
mas sim o que você agrega e produz. 

Por esse motivo, daqui em diante, as empresas que 
não entenderem isso estarão competindo a nível inter-
nacional por talentos locais. Um efeito contingencial 
imediato da pandemia do Coronavírus foi o grande 

A transformação do mercado de trabalho se intensifica e se molda a cada revolução industrial. Basta observar que, entre a Primeira e a Segunda - na metade do século 
XVIII -, os campos e a atividade agrícola deram lugar às fábricas tornando-as os principais espaços produtivos do capital humano. Mais adiante, a Terceira Revolução 

Industrial - pós II Guerra, apresentou ao mundo as grandes multinacionais que conhecemos atualmente e os seres humanos passaram 
por profundas transformações tecnológicas desde então.

“O Coronavírus 
foi um catalisador 
desse movimento 

por impulsionar 
obrigatoriamente 

as empresas a 
fazerem algo que 

elas já estavam 
ensaiando há muito 

tempo, mas não 
concretizavam 
porque muitos 

gestores ainda não 
desconstruíram 
a ideia de que é 
possível liderar 

uma equipe a 
distância com 
ferramentas e 
comunicação 

assertivas. 

MerCAdO de trAbAlhO

Mas a pandemia está forçando investimentos por 
parte das empresas em setores onde o teletrabalho 
é possível, com mais pessoas aprendendo a usar a 
tecnologia remota. Como desdobramento, é possível 
sentir uma mudança mais permanente em direção ao 
trabalho remoto porque as pessoas estão mudando 
seus hábitos. Muitos experimentaram o que nunca 
tinham tido a oportunidade e, portanto, podem passar 
a gostar mais. 

Decidir em qual empresa trabalhar não é resultado 
somente do avanço tecnológico ou do capricho dos 
millennials, e sim uma esfera que vem responder 
perguntas mais profundas 
sobre nós mesmos: Você 
já parou pra pensar o que 
seu trabalho s igni f ica 
para você? O trabalho 
precisa ter um alto grau 
de liberdade. Porque se 
não tivermos liberdade e 
autonomia, como seremos 
o melhor de nós mesmos? 

Ainda que seja impos-
sível prever numerica-
mente quantas empresas 
e pessoas vão aderir ao 
trabalho remoto futura-
mente, entendemos que as 
relações de trabalho foram 
altamente impactadas com 
a pandemia e que o resul-
tado disso será o avanço 
do teletrabalho nas esferas 
globais, que aproximará 
grandes talentos e corpo-
rações. 

(*) - Com formação em marketing e 
pós graduação em Gestão de Negó-

cios e Valorização de Empresas pela 
FIA, é Country Manager da Workana 

no Brasil.

revOluçãO 4.0: O trAbAlhO deixOu 
de ser O lugAr pArA Onde vAMOs 

aumento no número de brasileiros trabalhando em suas 
casas. Quantos deles conseguirão descontinuar esse 
hábito quando a crise da COVID-19 não existir mais? 

Ainda que ninguém tenha essa resposta, pesquisas 
apontam que profissionais que podem trabalhar onde 
quiserem tendem a produzir mais, e a produtividade 
é apenas uma das vantagens que o trabalho remoto 
proporciona. O fato é que, antes mesmo da pandemia 
global surgir, o trabalho remoto já era uma tendência 
pela flexibilidade e liberdade que proporcionam, muito 
associadas ao lifestyle e propósitos de futuro dos mil-
lennials, principalmente. 

O Coronavírus foi um catalisador desse movimento 
por impulsionar obrigatoriamente as empresas a fazer 
algo que elas já estavam ensaiando há muito tempo, 
mas não concretizavam porque muitos gestores ainda 
não desconstruíram a ideia de que é possível liderar 
uma equipe a distância com ferramentas e comunicação 
assertivas. Ou melhor, algumas startups brasileiras já 
permitiam "home office" uma vez na semana como um 
benefício e, claro, chamavam a atenção de muitos. 
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Esqueça as empresas 
que você conhecia 
antes da pandemia

Já é visível, para 
quem trabalha no 
mercado de tecnologia, 
o aumento da 
procura por projetos 
de transformação 
digital por parte das 
empresas nos últimos 
meses

A mudança na dinâmica 
dos negócios, devido 
a crise causada pela 

COVID-19, acelerou a ne-
cessidade da implantação 
desses projetos. Assim como 
o temor gerado pelo “bug do 
milênio” na virada do século, 
a pandemia do Coronavírus 
forçou uma releitura de 
como as empresas enxergam 
a essencialidade da tecnolo-
gia para a continuidade dos 
seus negócios. E, em meio a 
tantas dúvidas, há somente 
uma certeza: esqueça as 
empresas que você conhecia 
antes da pandemia, elas não 
serão mais as mesmas de 
agora em diante. 

É preciso começar pen-
sando que existem dois 
tipos de empresas: aquelas 
que já nasceram digitais - e 
as tradicionais, que foram 
criadas antes de existir a 
internet - como bancos, 
instituições de ensino e ou-
tras. O primeiro exemplo é 
de companhias que sentem 
os seus negócios crescerem 
atualmente, como e-com-
merce, aplicativos e outras, 
que já tinham em seu DNA a 
interação digital com clien-
tes, a análise de dados e que 
adotam metodologias ágeis 
de organização e tomada de 
decisões. 

Já no segundo caso, as 
empresas pouco digitais 
sentiram o impacto com a 
necessidade de isolamento 
social, que criou uma situa-
ção de paralisação econômi-
ca sem precedentes, agora 
buscam entender e adotar o 
processo de digitalização. A 
pesquisa global da MuleSoft, 
fornecedora de plataforma 
para construção de redes 
de aplicativos, entrevistou 
800 líderes, em organizações 
com pelo menos 1.000 fun-
cionários, e constatou que 
quase todos os entrevista-
dos (92%) estão realizando 
iniciativas ou planejando 
transformação digital para 
o próximo ano. 

No entanto, outros dados, 
do Relatório de Benchmark 
de Conectividade 2020, des-
tacam alguns desafios para 
as empresas se transfor-
marem digitalmente. Cerca 
de 60% dos entrevistados 
acham difícil introduzir 
novas tecnologias devido 
às suas infraestruturas de 
TI; e quase 70% do tempo 
gasto com Tecnologia da 

Informação é administrado 
pelos negócios, em vez de 
focar na inovação e no de-
senvolvimento digital. 

Isso porque, transfor-
mar-se digitalmente não é 
entregar um notebook para 
que o funcionário trabalhe 
em regime home office. É 
preciso pensar em como os 
colaboradores interagem 
dentro e fora do ambiente 
da empresa, passando pelo 
Design Thinking para abor-
dar problemas relacionados 
às informações de maneira 
analítica e que proponha 
soluções, além de propor-
cionar uma nova forma de 
tomada de decisões, alguma 
que não esteja presa aos 
meios tradicionais, com o 
dinamismo que a economia 
digital demanda. 

Logo, mesmo que o futuro 
ainda seja incerto, há algo 
de concreto no horizonte: 
as empresas que querem 
dar continuidade aos seus 
negócios não terão mais a 
transformação digital so-
mente como um conceito 
de trend. No mundo pós-
COVID-19, as companhias 
deverão levar a sério os 
seus investimentos em TI 
e suas ramificações, como 
Cloud e IoT. Os exemplos 
de empresas que nasceram 
digitais e compreenderam o 
consumidor, criando um mo-
delo imbatível de negócios, 
são inúmeros. 

O Google, em breve, vai 
oferecer contas correntes 
para seus usuários brasilei-
ros. A Amazon está atuando 
em uma gama imensa de 
territórios comerciais, des-
de carteira de pagamentos, 
passando por logística e 
produção de conteúdo, com 
o portfólio se expandindo ao 
longo do tempo. Isso mostra 
a importância da transforma-
ção digital e como ela é real 
e necessária, inclusive para 
pequenos e médios negócios. 

E isso vale, também para a 
sociedade no geral. No Bra-
sil, hoje, ainda há poucos alu-
nos do STEM - acrônimo em 
inglês usado para designar 
as quatro áreas do conheci-
mento: Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática. 
A procura por esses cursos 
também não é alta. Acredito 
que o interesse pelas áreas 
de STEM vai aumentar mui-
to, devido à demanda cada 
vez maior por profissionais 
com conhecimentos como 
a programação e análise de 
dados. Serão essas pessoas 
as maiores responsáveis pela 
transformação digital nas 
companhias. 

(*) - É CEO da Megatelecom, 
empresa que oferece serviços 

personalizados na área de 
telecomunicações e Diretor Executivo 

da Telcomp (Associação Brasileira 
das Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações Competitivas).

Carlos Eduardo Sedeh (*)

A marca italiana Ducati 
está investindo em lives e 
conversas virtuais para se 
comunicar com o público e 
o mercado durante a pan-
demia. Para isso, a marca 
lançou a “Live Ducati”, e o 
CEO da empresa no Brasil, 
Diego Borghi, participou de 
um debate sobre o futuro 
do mercado das duas rodas 
com o CEO da Regus e 
Spaces no país, Tiago Alves.

“Precisamos refazer nos-
sos planejamentos, repen-
sar as formas de agir para 
2020. Tivemos um ano de 
2019 bem bacana, com 
crescimento de 19%. 

Dentro do grupo, fomos 
uma das três subsidiárias 
que mais apresentaram 
crescimento no ano pas-
sado. A gente vai manter 
nossos pilares sólidos para 
2020. Não vamos tirar o pé 
de jeito nenhum. A gente 
entende o cenário novo, 
mas estamos bem otimistas 
com o pós-pandemia”, disse 
Borghi durante a conversa. 
Fazendo uma análise do 
setor, o executivo destacou 

O prazo para dar a en-
trada no processo no 
estado de São Paulo 

é de até 60 dias após o fa-
lecimento, lembrando que 
cada estado tem um prazo. O 
inventário pode ocorrer por 
duas formas: judicialmente 
ou extrajudicialmente. O 
fato é que para decidir entre 
as duas formas é preciso 
conhecer alguns requisitos.

O processo de inventá-
rio extrajudicial é feito 
diretamente no cartório 
de notas, de forma muito 
mais rápida e, muitas ve-
zes, com menor custo, mas 
não pode haver menor ou 
incapaz envolvidos e todos 
os herdeiros têm de estar 
em comum acordo. Dentro 
desses requisitos, o primei-
ro passo para dar a entrada 
no inventário é contratar 
um advogado. Ele marcará 
uma data com o escrevente 
do cartório para levar todos 
os documentos exigidos 
para a divisão de bens, 
como certidão de óbito, 
Imposto de Renda, certi-
dão de casamento, entre 
outros.   

De acordo com os bens 
listados no cartório é ge-
rada a taxa do Imposto de 

O inventário pode ocorrer por duas formas: judicialmente ou 
extrajudicialmente.
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Dúvidas sobre inventário podem 
gerar custos desnecessários

Quando se perde um ente querido tem-se de lidar com a dor e, ao mesmo tempo, com os processos 
exigidos por lei para a divisão de bens, o famoso inventário

caso, todo o procedimento 
é feito por um advogado 
no fórum competente da 
respectiva cidade.

O processo de inventá-
rio se inicia quando o juiz 
nomeia um inventariante, 
que tem o prazo de 20 dias 
para entregar ao advogado 
os documentos necessários 
para a listagem de bens. 
Nesse caso, além da taxa 
de ITCMD sobre os bens, 
também são cobrados os 
custos processuais e os 
honorários do advogado 
(cobrado de acordo com a 
tabela da OAB). No caso 
de um inventário judicial, 
o processo pode demorar, 
no mínimo, de seis meses a 
um ano.

“É importante as pessoas 
conhecerem os dois tipos 
de processos para não per-
derem tempo e nem ter 
gastos desnecessários na 
hora de dar entrada em um 
inventário”, comenta a ad-
vogada. Ela também destaca 
que, no caso de existir um 
testamento, o processo tam-
bém é judicial e a divisão de 
bens deve seguir os termos 
declarados no testamento 
(Fonte: Case Comunicação 
Integrada). 

Transmissão Causa Mortis 
e Doação (ITCMD), que, 
no Estado de São Paulo, é 
de 4% sobre os bem trans-
mitidos. Essa taxa deve ser 
paga por todos os herdei-
ros envolvidos. No dia da 
assinatura do inventário, o 
escrevente lê o documento 
na frente de todos os her-
deiros e, se houver alguma 
divergência, como no nome 
ou número de documento, 
por exemplo, a alteração é 
feita na hora. Com a docu-
mentação pronta, assina-se 
a escritura de inventário, 
paga-se o cartório e o pro-
cesso está resolvido.

“O processo extrajudicial 
retira a carga do Tribunal. 
Às vezes, muitas pessoas 
entram no processo ju-
dicial sem necessidade, 
isso gera maior custo e 
perda de tempo, além de 
sobrecarregar o tribunal”, 
explica Dra. Catia Sturari, 
advogada especialista em 
Direito de Família. Já no 
processo judicial, o pra-
zo para dar a entrada no 
inventário é também de 
60 dias no estado de São 
Paulo e acontece quando 
há envolvidos menores ou 
incapazes ou há conflito 
entre os herdeiros. Nesse 

Giovane Oliveira (*)

Não é novidade: a tecnologia facilita a vida das pessoas e 
das empresas. 

Contudo, em tempos de pandemia, o valor da inovação se 
mostrou ainda maior. O home office e o delivery se tornaram 
as principais alternativas das corporações para manterem os 
negócios. Nesse cenário, o investimento em sistemas de pon-
ta nunca foi tão urgente. A aposta em transformação digital 
gera um aumento de 92% no faturamento em vendas. É o 
resultado de estudo desenvolvido pela Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo - SBVC em parceria com o Oasis Lab 
Innovation Space. 

Para as organizações entrevistadas, a ação resulta em um 
diferencial competitivo no mercado. Portanto, se atentar a esse 
fator é decisivo em tempos de crise! Quem lida com atendimento 
também precisa se preparar com dispositivos modernos. Os 
recursos tecnológicos são uma saída para proporcionar mais 
independência aos clientes. Além disso, diminuem despesas 
operacionais e facilitam a manutenção. Dessa maneira, tanto 
a vida do usuário quanto a dos empresários fica mais fácil.

Minha recomendação é: aproveite a tecnologia! Nas liga-
ções, também se pode contar com esse auxílio. Por meio de 
Unidades de Resposta Automática – URAs customizadas é 
possível realizar atendimentos completos sem a necessidade 
de direcionamento para um operador. Os projetos são ela-
borados em conjunto com os clientes, visando a criação do 
recurso mais completo possível, capaz de preencher qualquer 
lacuna existente na operação. 

Algumas lojas já utilizam essa ferramenta de maneira inte-

‘Não vamos tirar o pé’, diz CEO 
da Ducati no Brasil
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o da moto Scrambler Icon 
e também como a marca 
italiana se adaptou à pan-
demia. “Diante do cenário 
atual, onde enfrentamos 
essa pandemia do Corona-
vírus, a proposta de uma 
live consegue nos deixar 
um pouco mais próximos, 
mas de maneira segura e se-
guindo todos os protocolos 
oficiais”, destacou Borghi.

O CEO da Ducati no 
Brasil ainda disse que a 
rede de concessionárias 
da marca se adaptou ao 
momento. Segundo Borghi, 
coisas simples ganharam 
uma nova importância. “A 
rede vem trabalhando com 
postagens informativas nas 
redes sociais, que têm sido 
ferramentas fundamentais 
para manter o cliente bem 
informado”, ressaltou. So-
bre a Scrambler Icon, Bor-
ghi ressaltou que a história 
da moto começou em 1962, 
“quando foi criada para 
atender ao mercado ame-
ricano devido à demanda 
criada pelo legendário ator 
Steve McQueen” (ANSA).

A Scrambler Icon é uma moto para uso em qualquer condição, 
ideal para atender às demandas.

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 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: ALAN SILVA DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão supervisor 
financeiro, nascido em Rio Real, BA, no dia (07/12/1989), residente e domiciliado em 
Santo André, SP, filho de Adelson Cardoso de Campos e de Edivânia Santos Silva de 
Campos. A pretendente: CLAUDIANE DO NASCIMENTO ALMEIDA, estado civil sol-
teira, profissão merendeira, nascida em Rio Real, BA, no dia (16/04/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Nunes de Almeida e de Josefa 
do Nascimento Irmã Almeida.

O pretendente: GERSON QUIRINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Carlos dos Santos e de Cecilia 
Quirino dos Santos. A pretendente: CÍCERA NOELIR BATISTA DE MELO, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em Sertânia, PE, no dia (20/05/1983), residente e 
domiciliada em Sertânia, PE, filha de João Batista de Melo e de Maria das Neves de Melo.

O pretendente: JOSÉ RUBENS GUILHERME MACHADO DE BRITO, estado civil divor-
ciado, profissão aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1961), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amarino de Brito e de Maria José de 
Brito. A pretendente: CLAUDIA DE SOUZA MACHADO, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em Palotina, PR, no dia (20/05/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Domingos Machado e de Marilene Alves de Souza. 

O pretendente: PEDRO AURÉLIO PIRES MARÍNGOLO, de nacionalidade brasileira, 
Juiz de Direito/aposentado, divorciado, nascido em Santos, SP, no dia (23/09/1953), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Maríngolo e de Lúcia Pires 
Maríngolo. A pretendente: MONIQUE ROCHA SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (03/03/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Aldeni Camelo Santana e de Eldenice 
Borges da Rocha Santana.

 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:

que o ano de 2019 marcou 
a “luz no fim do túnel” para 
as duas rodas no país, mas 
que a inesperada pandemia 
acabou criando uma “crise 
sem precedentes”. 

“Durante a pandemia, a 
gente conseguiu observar 
uma coisa muito interes-
sante. O transporte de 
basicamente tudo para a 
casa das pessoas é feito em 
duas rodas. Itens de comida, 

de entrega, de lojas. Hoje, 
duas rodas ajudam muito a 
levar tudo para a casa das 
pessoas”, ressaltou. Borghi 
também destacou que o 
Brasil é um dos “cinco maio-
res países” no mercado de 
duas rodas e que isso deixa 
a nação em uma posição 
“estratégica”.

O projeto “Live Ducati” 
estreou no último dia 18 
e abordou o novo modelo 

A transformação digital nunca foi tão urgente
grada ao sistema de vendas. Desse jeito, o consumidor não 
precisa falar ou depender de alguém para informar o status de 
seu pedido, por exemplo. Ele consegue fazer o rastreamento 
das demandas por meio do atendimento eletrônico da URA.

Períodos de crise vem e vão, às vezes de maneira inesperada. 
A única forma de sobreviver é saber se adaptar com eficiên-
cia, segurança e economia. Minimize os riscos por meio da 
transformação digital! 

(*) - É diretor de tecnologia da Total IP - Soluções e Robôs para Contact Centers 
(www.totalip.com.br).
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