
Por que as empresas 
terão que se humanizar 

para sobreviver?

A pandemia da 
Covid-19 exige a 
revisão de tudo o 
que sabemos sobre 
administração de 
empresas

Num espaço cur-
tíssimo de tempo, 
mudanças radicais 

nas vidas pessoal e corpo-
rativa criarão novos hábitos 
e comportamentos abso-
lutamente imprevisíveis, 
seja no âmbito individual 
ou coletivo. Administra-
ção de empresas, ciências 
econômicas e contábeis, 
essenciais às companhias, 
demonstram cada vez mais 
porque se originam das 
ciências humanas, depen-
dentes de equipes engaja-
das e comprometidas com 
o que fazem.  

E, agora, a saída para 
que a economia mundial 
não entre em um colapso 
total está justamente aí: nas 
pessoas, na humanização 
dos processos. 

É certo que o modo como 
as pessoas reagirão definirá 
o futuro da economia mun-
dial, que passou a ser me-
nos globalizada e começa 
a caminhar para negócios 
mais locais. 

Nesse contexto, planeja-
mentos, metas e workflows 
terão que ser repensados 
e reavaliados a toque de 
caixa, para que a organiza-
ção possa reagir de modo 
positivo às severas fricções 
internas e externas que 
irão se impor nos próximos 
meses. 

Empresas com baixo grau 
de automação de processos 
e organogramas funcionais 
com vários níveis hierárqui-
cos terão de se reinventar 
muito rápido para sobrevi-
ver. Tudo que se construiu 
de cultura, política e enga-
jamento do time antes da 
pandemia será a base para 
seguir adiante. 

O nível de engajamen-
to e aderência do time 
aos ideais da organização 
determinará, em grande 
parte, a capacidade de 
realizar trabalhos com si-
nergia e assertividade em 
ambientes colaborativos, 
especialmente em tempos 
de quarentena, em que o 
home office proporciona 
ampla autonomia ao cola-
borador. 

Nesse contexto, a clareza 
de visão do líder deverá ser 
capaz de separar o essencial 
do supérfluo, para que pos-
sa liderar à distância, rever 

processos visando atingir 
os objetivos e manter a 
união da equipe, que terá 
de aprender a reorganizar 
sua rotina. Levarão vanta-
gem organizações que já 
possuam equilíbrio entre 
tecnologia RPA (Robotics 
Process Automation) e 
time multifuncional.  

Esse ponto de equilíbrio, 
abstrato e concreto ao 
mesmo tempo, pode ser 
considerado um ponto 
crucial para uma empresa 
da economia digital. Cabe 
aqui ressaltar que todas as 
empresas do futuro deve-
rão criar produtos, serviços 
e soluções aderentes a 
essa nova maneira de fazer 
negócios, que tem como 
pilares a sustentabilidade, a 
colaboração e a visão social. 

Ainda falando de trans-
formação digital, ao con-
trário do que se pensa, 
quanto mais se investe em 
automação de processos, 
maior devem ser a capaci-
dade de liderança e engaja-
mento dos colaboradores, 
o investimento em treina-
mento, o desenvolvimento 
de competências, visando 
tornar as equipes multifun-
cionais, independentes e 
inteligentes. 

Nesse contexto, o geren-
ciamento de emoções é o 
grande diferencial do líder, 
que somente consegue en-
volver ou liderar outros se 
for capaz de se envolver e 
autoliderar primeiramente 
a si mesmo. Em um futuro 
próximo, os líderes mais 
uma vez farão diferença, 
desde que consigam alinhar 
pensamento, palavra e ação 
com coerência e exemplos. 

Aqueles com dificuldade 
de lidar com vulnerabili-
dade terão uma lição de 
casa extra, haja vista a 
necessidade de lidar coti-
dianamente com situações 
inusitadas, sem preceden-
tes e desafiadoras. Antes, 
decisões tomadas pela 
lógica, visando somente 
atingir metas e entregar 
resultados, maquiavam 
prejuízos intangíveis às pla-
nilhas. Daqui para frente, 
esses prejuízos aparecerão 
imediatamente. 

Portanto, somente serão 
viáveis as organizações 
que consigam harmonizar 
essas dimensões tidas até 
hoje como aparentemente 
antagônicas, mas que, na 
verdade, são aspectos da 
mesma realidade. 

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e diretor do Grupo 

Avanzi (https://grupoavanzi.com/).

Dane Avanzi (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: FABIO LUÍS GONZALEZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 16/06/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oswaldo Gonzalez e de Sônia Aparecida 
Gonzalez. A pretendente: ROSILENE DE OLIVEIRA GOMEZ, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Atibaia - SP, no dia (15/12/1971), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hermol Miguel Gomes 
e de Julia de Oliveira Gomes.

O pretendente: RODRIGO ISSAMU MIYAZAKI, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 26/02/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Hiroshi Miyazaki e de Eunice Sayuru 
Tamura Miyazaki. A pretendente: THALITA TATEISHI DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão advogada, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (30/08/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de 
Neli Fimiko Tateishi da Silva.

O pretendente: CLÁUDIO ROBERTO BERNARDO, estado civil solteiro, profissão 
contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Thomaz Bernardo e de Maria Aparecida Carvalho 
Bernardo. A pretendente: MARINA CYRILLO DEVITTE, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/03/1983), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Geraldo Del Santo Devitte e de Patricia 
Cyrillo Devitte.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
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Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DIEGO NUNES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/05/1990, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de José Carlos Nunes da Silva e de Eunice Nunes dos Santos; A pretendente: 
AMANDA RIBEIRO GIACOMINI, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/1995, nutricio-
nista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Lourival Giacomini e de Zilda Ribeiro Giacomini.

O pretendente: FELIPE DE FREITAS MIRANDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/03/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lindomar Aparecido de Miranda e de Maria Vanda de Freitas 
Miranda; A pretendente: LAURA JESUS FERNANDES, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/12/2001, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Fernandes e de Silmara Jesus 
dos Santos Fernandes.

O pretendente: CAIqUE DOS SANTOS CONCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/05/1994, vendedor, natural de Olindina - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto da Conceição e de Adriana Matos dos 
Santos Conceição; A pretendente: LUZIANA DOS SANTOS MENESES, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/12/1998, atendente, natural de Oeiras - PI, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Inacio da Silva Meneses e de Dení 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: MOISÉS FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/10/1997, 
ajudante de obra, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antônio Carlos Ferreira e de Francisca das Chagas da Conceição 
Ferreira; A pretendente: JOSELANE GOMES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/08/1991, do lar, natural de Barras - PI, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de João César da Silva e de Rosângela Maria da Conceição Gomes.

O pretendente: MARCIO RODRIGO DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/01/1994, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria de Lourdes de Jesus; A pretendente: CAROLINA 
MOTA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/11/1996, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Batista Santos e 
de Maria Domingas Mota da Cruz.

E agora, com as condi-
ções impostas pela 
pandemia do novo 

Coronavírus, a solução en-
contrada pelos consumido-
res é recorrer à internet para 
realizar suas compras, até 
mesmo de itens essenciais. 

Um levantamento realiza-
do pela Compre&Confie, em-
presa de inteligência de mer-
cado voltada a e-commerce, 
e pela ABComm, compara as 
vendas on-line do período de 
fevereiro e março deste ano, 
com o mesmo período do ano 
passado. A análise revela que 
as categorias de destaque 
são supermercado com 80%, 
saúde com avanço de 111% 
e beleza e perfumaria com 
aumento de 83%. 

Para o economista e pre-
sidente do Ibevar (Instituto 
Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de 
Consumo), Claudio Feli-
soni de Angelo, comprar 
pela internet deixou de ser 
apenas uma característica 
comportamental e se tornou 
uma urgência. “Consumir 
pelo canal on-line era uma 

O pretendente: ALISSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1997, auxi-
liar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Clovis Antônio da Silva e de Vera Lúcia da Silva; A pretendente: 
CARLA MARTINS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/2000, manicure, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Edmilson Jose dos Santos e de Quiteria Martins de Araujo.

O pretendente: VAGNER MEDRADO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/01/1992, especialista em café, natural de Juazeiro - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Virgilio Pereira dos Santos e de Valdelicia Medrado de 
Souza Santos; A pretendente: CAMILLA SIMõES HENRIqUE, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/12/1993, assistente de reservas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Waldyr Henrique Junior e de Tania 
Rita de Cassia Simões Henrique.

O pretendente: PETER JUSTINO VALERIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/06/1987, 
jardineiro, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de João Braz Valerio e de Sirleia Justino da Rocha; A pretendente: BE-
ATRIZ ALVES FERNANDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/05/1998, de 
serviços domésticos, natural de Cuiabá - MT, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Alisson Alves da Silva e de Maura Fernandes da Silva.

O pretendente: RENAN PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/07/1993, 
operador de guincho, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de David Sabino dos Santos e de Josina Pereira dos Santos; A 
pretendente: TATIANE SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 04/05/1984, babá, natural 
de Barra do Rocha - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Melo da Silva e de Maiza Ferreira Silva.

O pretendente: ADELSON CONSTANTINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/08/1989, auxiliar de serviços gerais, natural de Várzea da Roça - BA, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gildasio Neres dos Santos e de 
Luiza Almeida Constantino; A pretendente: LIVANESA GAMA SANTANA, brasileira, 
solteira, nascida aos 07/09/1990, do lar, natural de Senhor do Bonfim - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Adão dos Santos Santana e de Dalva 
Bispo Gama Santana.

O pretendente: FREDE GLASER, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/09/1974, operador 
de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Walter Hermann Glaser e de Berni Guth Glaser; A pretendente: ELIETE 
RODRIGUES DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1968, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Orlando 
Rodrigues de Paula e de Beatriz Maria dos Santos Paula.

Vendas on-line: uma prática 
antes comportamental 
agora é necessidade

Nos últimos anos, o ambiente digital facilitou o acesso à informação e, consequentemente, passou a 
interferir cada vez mais na jornada de compra de produtos e serviços

preços ou comparativos so-
bre um produto ou serviço, 
por exemplo. 

É o que chamamos de topo 
do funil, ou seja, o momento 
de consideração dentro da 
jornada de compra A decisão 
pode depender de aspec-
tos como preço, urgência, 
visualização do produto, 
experiência de compra ou 
segurança no frete, mas 
pode ser que essa compra 
seja, de fato, concluída no 
ambiente físico”, completa 
o presidente do Ibevar.

De uma maneira geral, o 
“consumidor digital” é aquele 
que busca sua conveniência 
baseado em entrega, tempo 
ou preço. Para os consumido-
res que compram pela inter-
net e têm pressa em receber 
o produto, há, ainda, a opção 
de retirar em loja, também 
conhecida no varejo como 
pick up store. “Em meio à 
crise, a modalidade se torna 
uma alternativa para evitar a 
circulação e reduzir o tempo 
em lojas, possibilitando ape-
nas a retirada rápida”, finaliza 
Felisoni. 

prática do que chamamos 
de ‘consumidor digital’. A 
pandemia acelerou a mi-
gração de grupos que antes 
não adquiriam produtos 
on-line, mas agora sentem 
essa necessidade e precisam 
se adaptar”, observa.

Ao contrário do que se 
pensa, o termo “consumi-
dor digital” não diz respeito 
apenas ao comprador mais 
jovem, mas reflete a mudan-
ça no comportamento de 
consumo, cuja penetração 
aumenta a cada dia nas clas-
ses de idade mais avançada. 
“A facilidade na busca e 

comparação de produtos, a 
variedade e a praticidade são 
elementos que impulsionam 
esse crescimento em qual-
quer faixa etária”, comenta 
o economista. 

“Vale ressaltar que um 
‘consumidor digital’ não é 
apenas aquele que compra 
pela internet. Considera-se 
também quem utiliza outros 
canais, seja telefone, loja 
física ou outras opções que 
fazer parte do atendimento 
Omnichannel, mas em algum 
momento recorre ao on-line, 
mesmo que seja apenas para 
consultar características, 
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Tenho visto muito debate sobre 

isolamento vertical ou horizontal e 
exponho aqui a minha visão sobre 
o assunto e o que tenho pensado 
sobre a crise. 

Em momentos de histeria, está 
evidente que se dificulta a manu-
tenção do equilíbrio e do respeito. 
Vivemos um momento de discus-
sões calorosas sobre a vida e a sobre-
vivência. Os que defendem a vida, 
chamam a atenção para uma trágica 
pandemia, em um cenário de guerra 
com muitas mortes e doentes. Os da 
sobrevivência, divulgam números 
e dados indicando que irão morrer 
mais pessoas de outras doenças, 
fomes e suicídios como efeito do 
confinamento do Coronavírus. 

Agridem-se, medem forças, ul-
trapassam limites. Mas quem está 
realmente certo? Vivemos sim uma 
grande pandemia. Voltamos a ser 
indígenas em contato com uma 
“gripezinha” vinda de outro país. 
Adoecemos e morremos. O pro-
blema é que não estamos mais em 
florestas; vivemos aglomerados. Já 
tínhamos uma enorme quantidade 

da população doente ou suspeita 
utilizando os hospitais, lotando 
corredores, brigando por vagas 
em UTIs. Então, onde arrumar 
espaço para tantos outros que irão 
necessitar? 

Medidas de isolamento social 
para ganhar tempo e permitir a 
estruturação do sistema de saúde 
devem e estão sendo tomadas. Por 
outro lado, como ficam os pacientes 
que necessitam de tratamento para 
doenças como câncer, insuficiência 
renal e coronariana que precisam 
de acompanhamento constante? 
Quantos também irão morrer com 
o adiamento de cirurgias? Qual 
realmente é a medida do custo da 
morte? Mortes por Coronavírus, por 
acidente de carro, pela violência 
urbana e em decorrência de com-
plicações cardiovasculares? 

Como empreendedor, não estou 
apartado da sociedade em que 
vivo e, especialmente por sentir 
na pele, também questiono o fator 
econômico. Quantos irão fechar 
portas, perder empregos, morrer 
de fome e entrar em depressão se 
esse isolamento social se prolongar 
por três, quatro, cinco meses ou 

mais? O que está em discussão - e 
parece que temos que ter muito 
equilíbrio para perceber e refletir 
- é a sobrevivência. 

Sobrevivência individual, dos 
países e do mundo. Inclusive, cabe 
a análise do modelo de sociedade 
globalizada que tínhamos e o que 
queremos para nosso futuro e das 
gerações que se seguirão às nossas. 
As entidades médicas e os pesqui-
sadores terão que parar de pensar 
somente em um vírus e pensar no 
ser humano como um todo. Os 
economistas terão que parar de 
pensar só no desastre econômico. 

Precisamos estar saudáveis, mas 
para isso precisamos comer e viver 
para poder sobreviver. Isso não só 
envolve as medidas de cuidados 
em prevenção de qualquer doença, 
mas também na “saúde” econômica. 
Passado o isolamento inicial para 
evitar o colapso da saúde, que se 
abram as discussões entre dois 
grupos, pois viver tem uma relação 
direta com sobreviver. 

(*) - É founder e CEO da Taki Pagamentos, 
startup credenciada do Denatran com soluções 

para parcelar no cartão diversos tipos de 
pagamentos de tributos.

O que está em discussão é a sobrevivência
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