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O poder da tecnologia 
na economia pós-corona

Há uma curiosa 
expressão popular: 
‘no news, good news’, 
conhecida no meio 
jornalístico, como “a 
falta de notícias é um 
bom sinal”

Talvez esse ditado nun-
ca tenha sido tão atual 
e verdadeiro como nos 

dias de hoje. Sobram notícias 
ruins. E uma das mais duras 
delas tem feito a manchete 
em todos os sites de negócios 
e noticiários. Trata-se do 
ajuste que o governo brasilei-
ro fez sobre a previsão do PIB 
em 2020, que despencará de 
2,1% para zero. Já o Banco 
Mundial projeta retração de 
5% da nossa economia. Tudo 
fruto do impacto da síndro-
me do Coronavírus no setor 
produtivo, centro gerador da 
riqueza, emprego e renda.

Espera-se que o Ministério 
da Economia enxergue o 
melhor caminho. Os desafios 
da macro e micro economia 
serão imensos. E os empre-
sários brasileiros, aqueles 
com gordura adquirida ao 
longo do tempo, serão cha-
mados a participar desse 
esforço de retomada. En-
quanto isso, nos cabe, como 
profissionais de estratégia e 
direção, iluminar o caminho 
para o protagonismo do setor 
privado nessa crise. 

Ao contrário de outras 
crises, nesta as empresas pri-
vadas devem estar prontas 
para alavancar o crescimento 
da economia. Alguns fatos 
sustentam essa afirmação. Se 
o governo souber precisar a 
dose dos incentivos aos em-
presários, o emprego tende a 
retomar mais rapidamente e 
as empresas poderão investir 
em eficiência e escala tão 
logo a poeira abaixe. As com-
panhias mais aptas – aquelas 
que estiverem preparadas 

para encontrar boas soluções 
neste período - vão aprovei-
tar melhor o novo momento.

Logo, uma das ferramentas 
essenciais nessa jornada de 
recuperação será a tecno-
logia da informação, cujo 
potencial de transformação 
das empresas é imenso, seja 
revitalizando os sistemas 
legados ou com soluções 
disruptivas que tragam 
eficiência, vendas e melhor 
experiência para o cliente. 
Os últimos anos exigiram do 
setor de TI muita energia.    

Entender o comportamen-
to do consumidor, ainda mais 
mutante e exigente, digital e 
sedento por agilidade é vital. 
As empresas que proverem 
produtos e serviços, no canal 
adequado e com o preço jus-
to, vão se destacar quando a 
crise passar. Talvez seja o kit 
de sobrevivência pós-crise. 
Mas ainda há um poderoso 
gargalo nesse enredo. O mer-
cado de TI enfrenta histórica 
carência de talentos. 

O Brasil, por exemplo, for-
ma 10 advogados para cada 
engenheiro ao ano. Neste 
ponto, até a quarentena 
pode trazer oportunidades. 
Instituições, Sistema S e 
escolas técnicas, por exem-
plo, estão disponibilizando 
gratuitamente cursos e 
capacitação a distância que 
podem preparar melhor os 
atuais candidatos ou pos-
sibilitar novos entrantes 
no setor.

Enfim, a equação é com-
plexa: além de coragem e fé 
é preciso medidas governa-
mentais, gestão da escassez 
e planejamento. Afinal, como 
disse o lendário jazzista e 
pianista Duke Ellington, 
“os problemas são oportu-
nidades para se mostrar o 
que sabe”.
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Segundo dados divulgados pela OIT, cerca de 38% da força 
de trabalho no planeta, o equivalente a 1,25 bilhão de pessoas, 
foram afetadas, de algum modo, pela paralisação das atividades 
em diversos setores da economia, em virtude da pandemia do 
novo Coronavírus. Ainda segundo a instituição, mais de 436 
milhões de empresas estão enfrentando riscos de redução 
ou descontinuidade das atividades no atual cenário de crise. 

Para a professora de administração da Faculdade Pres-
biteriana Mackenzie Rio, Nayara Cardoso, apesar dos de-
safios enfrentados por trabalhadores e empresas durante 
esse período, é preciso se reinventar e estar atento a novas 
oportunidades no mercado de trabalho. 

“Em função da grande demanda por produtos online e 
serviços de delivery, muitas empresas estão se reinventando 
e melhorando as entregas, o que representa uma abertura de 
vagas para profissionais no setor de varejo, especialmente em 
segmentos como alimentação, logística e farmácias, tanto para 
atividades mais simples como para funções mais específicas. 

Há ainda espaço para profissionais das áreas de saúde, ci-
ência e análise de dados, comunicação, consultoria e gestão”, 
analisa. Embora este seja um cenário difícil, é importante 
lembrar que em tempos de crise também nascem oportuni-
dades. “Muitas empresas foram forçadas a entrar no mundo 
digital e estão precisando de profissionais capacitados para 
fazer esta transição do offline para o online”, conclui. 

Dicas de como entrar no mercado de trabalho durante a 
pandemia: 
	 •	Atualize	o	currículo	e	as	redes	sociais,	atentando-se	aos	

cuidados com fotos e mensagens nas redes. 
	 •	Prepare-se	para	fazer	entrevistas	e	processos	de	recruta-

mento e seleção de emprego online. Algumas empresas 
fazem entrevistas em videoconferências ao vivo e outras 

Em tempos de crise também nascem oportunidades.
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O dado é da pesquisa 
nacional de perfil dos 
empreendedores de-

senvolvida por uma consul-
toria independente a pedido 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Vendas Diretas 
(ABEVD). O levantamento 
das informações ocorreu 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro de 2020, e foi feito 
via internet em formato de 
questionário estruturado. 
Todas as perguntas se refe-
riam ao ano de 2019. 

Além do Whatsapp, os 
empreendedores também 
utilizam outras mídias para 
divulgar e vender seus pro-
dutos. Quando perguntados 
sobre o assunto, 79,8% dos 
entrevistados afirmaram que 
utilizam o Facebook ou Ins-
tagram. Além de divulgação, 
a internet se consolida como 
importante canal de vendas. 
Quando perguntados sobre 
qual a forma/local em que 
mais vendem produtos, a in-
ternet foi a resposta de 60% 

O Whatsapp é o 
principal canal de 

vendas diretas de 84,7% 
dos empreendedores 

independentes.
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANANIAS ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Iguatu, CE, no dia (25/12/1939), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves de Araujo e de Maria Paulino Sobrinha. A 
pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Ribeirão, PE, no dia (17/04/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Pereira da Silva e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: JEAN GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão balconista, nasci-
do em Aroeiras, PB, no dia (31/12/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Reginaldo Gomes da Silva e de Marinalva Pereira da Silva. A pretendente: 
MARIA DO SOCORRO MACÊDO, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida 
em Bodocó, PE, no dia (29/12/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Manoel José de Macêdo e de Eva Maria de Macêdo.

O pretendente: MATHEUS BRITO LIMA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (18/09/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Lenilton de Oliveira Lima e de Alessandra Matias Brito Lima. A pretendente: 
KAREN FERNANDES MORENO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (03/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos dos Santos Moreno e de Sulamita Gonçalves Fernandes Moreno.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
assistente de expedição administrativo, nascido em Osasco, SP, no dia (19/09/1990), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel de Oliveira e de 
Sandra Ferreira da Silva Oliveira. A pretendente: CAMILA DE AQUINO BORTOLLOTTE, 
estado civil solteira, profissão assistente de inventário, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(27/08/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo José 
Bortollotte e de Rosimar de Aquino Bortollotte.

O pretendente: DIRCEU AMBRÓZIO, estado civil solteiro, profissão soldador, nascido 
em Andirá, PR, no dia (15/09/1953), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Januário Ambrózio e de Aparecida de Souza Ambrózio. A pretendente: ZENAIDE 
SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em Maracás, BA, no 
dia (04/04/1966), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bernardino 
Rodrigues Almeida e de Helena da Silva.

O pretendente: ADELMO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (17/10/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Justo Jose de Lima e de Elisa Alves de Lima. A preten-
dente: IVANEIDE FLORENTINO FREITAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Palmeira dos Índios, AL, no dia (11/04/1978), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Freitas e de Francisca Florentino Freitas.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RAFAEL ANTONIO BERNARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/10/1996, analista de logistica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Fabio Antonio Bezerra da Silva e de Maria Dalva 
Bernardo; A pretendente: KAROLyNE FONSECA NEVES, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/07/1997, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Robson Rodrigues Neves e de Mislene 
Fonseca Neves.

O pretendente: EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/03/1978, pintor, natural de Santaluz - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Ademar Neves dos Santos e de Creuza Rodrigues dos Santos; 
A pretendente: TATIANA TAVARES DA SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 
04/09/1977, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Paulino de Souza e de Sandra Lucia Tavares da Silva Souza.

O pretendente: THIAGO ELy KHOURy RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/01/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Laerte Ribeiro e de Rosely Khoury Ribeiro; A pretendente: HAy-
ZA CRISTINA RIBEIRO GUIMARãES, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/1995, 
operadora de caixa, natural de Cuiabá - MT, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Sergio Eduardo Ribeiro Guimarães e de Regina Beatriz Gonçalves 
do Nascimento.

O pretendente: ALESSANDRO SANTOS DE MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1982, jardineiro, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Pires de Morais e de Marinalva Santos Santana; 
A pretendente: SABRINA LIMA WILSON DOS SANTOS, brasileira, viúva, nascida aos 
19/07/1988, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Henrique Wilson e de Rosangela Maria Lima.

O pretendente: RILVANO LOPES DE BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/08/1967, administrador, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Inaldo Lopes de Barros e de Maria 
do Socorro Ferreia de Barros; A pretendente: ANA LúCIA DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 20/08/1985, do lar, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Antonio dos Santos 
e de Luciene Francisca dos Santos.

O pretendente: LUCAS PENNA MENDES RODRIGUES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 26/08/1987, motorista, natural de Birigui - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Antonio Penna Rodrigues e de Luzineti Mendes dos Santos 
Rodrigues; A pretendente: TACIANE HELEN EUGENIO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 13/03/1987, vendedora, natural de Itapevi - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Amelia Geralda Eugenio.

O pretendente: WASHINGTON DOS SANTOS CARVALHO, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 14/09/1991, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Josivan Pereira de Carvalho e de Veronica dos Santos 
Carvalho; A pretendente: EVANí NUNES RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida aos 
28/07/1988, babá, natural de São José do Egito - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Edvaldo Rodrigues de Lima e de Maria Zélia Nunes Machado.

O pretendente: JAMES DEAN PAZ LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 24/02/1976, 
economista, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Cruz Lima Filho e de Maria Dalva Paz Lima; A pretendente: 
EMAxANE MACHADO PAIxãO, brasileira, divorciada, nascida aos 06/04/1983, do lar, 
natural de São Mateus - ES, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Édson Carvalho da Paixão e de Mirian Machado Paixão.

O pretendente: ROBSON DE ALENCAR SALES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/10/1985, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Alencar Sales e de Vera Lucia de Melo; A 
pretendente: DAySE SHAIANNE ARAúJO ROSáRIO, brasileira, solteira, nascida aos 
23/07/1985, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Mauro Rosario e de Angela Maria Araujo Gomes.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILMAR DA SILVA THOMÉ, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 21/05/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Geonel Balbino Thomé e de Helena da Silva Thomé. A pre-
tendente: HOZANA CRISTINA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Iporã, PR, data-nascimento: 27/07/1976, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Cardoso dos Santos e de Noemia Oliveira dos Santos.

O pretendente: ISRAEL NATALINO DE SOUSA FARIA, profissão: aux. de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João de Sousa Faria e de Gercia Eliana de 
Jesus Faria. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA SANTANA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Manorl de Santana e de Maria 
Veronica da Silva.

WhatsApp assume o papel de 
principal canal de vendas diretas
A ferramenta Whatsapp é o principal canal de vendas de 84,7% dos empreendedores independentes do 
setor de vendas diretas

atender seus representantes. 
Algumas empresas ainda 
oferecem um interessante 
canal de vendas, o chamado 
“espaço digital”. Uma página 
dentro do site oficial onde os 
consumidores podem fazer 
seus pedidos e pagar por 
meios digitais. 

Em 2018, o total de repre-
sentantes de vendas diretas no 
Brasil, que era de 3.818.991, 
passou para 3.857.181 em 
2019, um aumento de 1%. 
Embora pareça pequeno, 
esse crescimento simboliza 
o aumento pela procura 
crescente por uma fonte de 
renda que vem conquistando 
cada vez mais adeptos. Outro 
número que cresceu foi o de 
volume de vendas. O total, 
em valor monetário, em 2018, 
foi de R$ 44.579.309. No ano 
seguinte, passou para R$ 
45.047.393 (crescimento de 
1,10%), valor que representa 
0,9% do PIB da indústria de 
transformações. 

Fonte: (AI/ABEVD).

deles. A residência do cliente 
ainda é um local importante 
para os revendedores, sendo 
eleito como o terceiro local 
que mais vendem produtos. 

“Podemos verificar que, 
pela época de sua realização, 
o estudo não teve influência 
da atual situação da pande-
mia e da quarentena. Claro 
que ficamos muito satisfeitos 
em saber que os empre-
endedores independentes 
estão mais atuantes no meio 
digital, atitude que se adapta 
perfeitamente ao momento 
que estamos vivendo. As-

sim, eles podem continuar 
atuando sem correr riscos 
e nem oferecer riscos para 
os seus clientes”, afirma 
a presidente executiva da 
ABEVD, Adriana Colloca. 

Outro dado que chama a 
atenção é como esses empre-
endedores fazem os pedidos 
de suas vendas. 69,1% deles 
afirma que o site da empresa 
é o principal canal de pedidos 
para eles. Isso indica que não 
só os revendedores, mas tam-
bém as empresas estão mais 
digitais oferecendo maior 
praticidade no momento de 

Como entrar no mercado 
de trabalho em um cenário de pandemia

pedem para que o candidato faça uma gravação. Faça 
um roteiro explicando quem é você, um pouco da sua 
história, suas experiências profissionais, competências 
e situações de sucesso. Indique ainda a razão de você 
estar se candidatando para a empresa e não se esqueça 
de observar o tempo solicitado, seguindo as instruções 
que a empresa apresentar. 

	 •	Escolha	um	local	em	casa	para	fazer	a	entrevista	ou	gravar	
o vídeo: iluminação, som, imagem, ruído, tudo influencia 
na qualidade. Peça ajuda, faça testes e simulações. 

	 •	Caso	você	não	tenha	experiência,	foque	nas	competên-
cias e habilidades: o que você sabe fazer e que pode ser 
importante e construtivo para a empresa. 

	 •	Faça	cursos	online	para	melhorar	o	currículo	e	se	atua-
lizar, mesmo que você seja um especialista é importante 
atualizar conhecimentos.

Fonte: Faculdade Presbiteriana Mackenzie/Rio.
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