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

Por Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

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

Decisões assertivas em tempos instáveis

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

Planejamento financeiro

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

Fatores que afetam a produtividade
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Negócios em Pauta

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

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

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

Com taxas de juros facilitadas, 
longa carência para pagamen-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Fonte: Regina Fernandes Écontadora 
e responsável técnica da Capital 

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

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

consultiva, efetiva e digital).

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

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

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

 Leia a coluna  completa na página 2
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a postura de inovar e 
se adaptar, pensando 
na sobrevivência do 
negócio em longo 
prazo.

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

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

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

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

Recordes no Porto 
O mês de abril registrou a maior 

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