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Com pandemia, PIB do Brasil
encolheu 1,5% no 1º trimestre

Reflexões éticas em
tempos de Coronavírus
Jefferson Kiyohara (*)
Será que estamos fazendo
a coisa certa e agindo de
forma ética?

s 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

tualmente, 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: sobreviveremos? Com certeza! Mas,
também, não há dúvida de que,
após estes acontecimentos, as
coisas não serão como antes.
Retomaremos numa nova realidade, um ‘novo normal’.
Enquanto este momento não
chega, devemos nos questionar,
como indivíduos, organizações
e governo: será que estamos fazendo 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 individuais. E como as nossas ações
e omissões serão descritas e
julgadas pela história?
Para responder a essas questões, 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, testemunhamos 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, ironicamente, muitos dos que atacam
dependem de produtos, insumos ou serviços chineses, e
não enxergam isto. Num outro
panorama, estamos nos lamentando 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-

A desaceleração do nível de crescimento ainda não reflete a
totalidade do impacto da pandemia.

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

Projeto abre
crédito para
profissionais liberais

Em sessão remota na última
quinta-feira (28), o Plenário
do Senado aprovou o projeto 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 econômicos 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 subitamente sem quaisquer receitas”. Por isso, acrescentou o
autor, o projeto se mostra tão
importante. “Muitos desses
profissionais não estão tendo
uma condição mínima de sustentação”, concluiu.
O relator elogiou a iniciativa 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 abarca tanto profissionais liberais
de nível técnico como de nível
superior (Ag.Senado).

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

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).

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

A Demanda por Crédito
do Consumidor recuou
24,4% em abril na comparação com março, já
descontadas as influências 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 segmentos que compõem o
indicador, o Financeiro
ainda apresenta elevação
de 1,5% em 12 meses,
enquanto o segmento Não
Financeiro inverteu a tendência 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
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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.

É fim da trajetória do ritmo de crescimento que a demanda por
crédito vinha apresentando.

vinha apresentando nos
últimos meses, refletindo
uma piora na avaliação
sobre o crescimento da
economia e o mercado de
trabalho.
O desempenho do indicador foi influenciado
pelos dois segmentos, com
destaque para a segunda
queda mensal consecutiva
do setor Financeiro que antes costumava apresentar

sólidas taxas de crescimento. Ademais, com as
adversidades provocadas
pela pandemia, espera-se
uma piora nas perspectivas sobre o consumo e o
mercado de trabalho nos
próximos meses, fatores
que podem continuar
afetando negativamente
a demanda por crédito
nesse período (AI/boavistaservicos.com).
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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 mantém distância segura numa fila.
Ou quando compra o estoque 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 hostilidade 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 interrogação, 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 comportamento, que não seja individualista e
movido pelo medo do cidadão
quando ele não tem acesso ou
entendimento das informações?
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 assintomático. 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 organizações, 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.

G - Gestão de Pessoas

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 EstadoSP 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, Desenvolvimento 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 diretamente 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, preencher formulários e aguardar retorno com as cotações. Trata-se do
primeiro marketplace especializado em mobilidade aérea no Brasil.
Mais informações: (https://flyadam.com.br/).

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 soluções 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 América 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.

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 validação 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, Fintechs, 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/).
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