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Trabalho a distância 
na quarentena: está na 
hora de fazer ajustes

Milhares de empresas 
aderiram ao trabalho 
a distância desde que 
a OMS recomendou 
o isolamento social, 
para reduzir a 
velocidade de 
contaminação pela 
COVID-19 

A questão é que como na 
maioria dos casos esse 
processo não envolveu 

o tempo de preparação e os 
recursos adequados, muitas 
organizações começam a 
sentir um impacto na produ-
tividade, no engajamento dos 
usuários e no aumento dos 
riscos associados à segurança 
da informação. O que exige 
alguns ajustes imediatos de 
processos e políticas, até 
mesmo para quem já adotava 
o home office para todos ou 
parte de seus colaboradores. 

A boa notícia é que todos es-
tão aprendendo juntos a viver 
dentro desse novo cenário, e 
a experiência de companhias 
que já adotavam o home office 
há mais tempo pode servir de 
base para ajustar, de forma 
rápida, políticas e processos 
adequados, pensando em 
três grandes pilares: pessoas, 
tecnologia e segurança. A pri-
meira coisa que as empresas 
precisam ter em mente é que 
esse trabalho a distância na 
quarentena tem peculiarida-
des bem diferentes do home 
office tradicional. 

Isso porque, nesse cenário 
atual, profissionais precisam 
conciliar as rotinas de traba-
lho com novas tarefas diárias 
(limpar a casa, cuidar dos 
filhos, fazer a comida etc), a 
falta de recursos adequados 
(internet de alta velocida-
de, cadeira ergonômica, 
ambiente silencioso, etc.) 
e o contexto de incertezas, 
principalmente, pelo medo 
do vírus e a falta de previ-
sibilidade sobre quando e 
como a vida voltará ao novo 
normal, afetando o equilíbrio 
emocional. 

Ou seja, o primeiro passo 
para uma política de trabalho 
remoto bem-sucedido na qua-
rentena passa por priorizar 
o cuidado e a atenção com 
o bem-estar das pessoas e a 
flexibilidade para adequar-se 
a perfis e necessidades indi-
viduais dos colaboradores. 
Mais do que nunca, a gestão 
adequada das pessoas tende 
a ser decisiva para garantir 
bons resultados. Ou seja, os 
gestores precisam estar mais 
perto dos times, ainda que de 
forma virtual, para entender 
as demandas e adequar a ro-
tina de trabalho e processos. 
Na prática, trabalho remoto 
não pode ser sinônimo de 
trabalhar de forma indepen-
dente ou isolada. 

O que as pessoas preci-
sam é se sentirem parte da 
equipe e corresponsáveis 
pelos resultados para se 
manterem motivadas e 
produtivas. Durante minha 
experiência de 20 anos tra-
balhando em uma empresa 
que foi uma das pioneiras na 
implementação de políticas 
de home office no Brasil, 
aprendi que o sucesso do 
trabalho a distância passa 
por estabelecer uma rotina 

de comunicação constante 
entre as equipes, com reu-
niões periódicas para troca 
de informações, análise de 
projetos, experiências e 
resultados.

E essa prática precisa ser 
reforçada, incluindo momen-
tos de interação e descontra-
ção ao longo da semana, como 
Happy Hours e “pausas para 
o café” virtuais. Essa prática 
ajudará a reduzir o estresse 
e a ansiedade dos times e a 
manter o espírito de colabo-
ração.

Em relação à tecnologia, 
as empresas precisam rea-
valiar sua infraestrutura de 
trabalho, com equipamentos 
(notebooks, periféricos etc.), 
ferramentas, dados e aplica-
ções disponíveis para garantir 
que os colaboradores tenham 
a melhor experiência nesse 
home office de quarentena. 
Na prática, o time de TI deve 
analisar as reais necessidades 
das pessoas e suas condições 
de trabalho para oferecer os 
recursos primordiais para que 
os profissionais sejam mais 
produtivos. 

Na medida do possível, as 
organizações também preci-
sam simplificar o consumo 
dos serviços de TI, automati-
zando tarefas e processos. O 
que passa por rever, inclusive, 
as formas de atualização dos 
sistemas e pedidos para solu-
cionar questões associadas a 
hardware e software. 

Por fim, a segurança da 
informação não pode ser re-
legada a segundo plano nesse 
momento. Pelo contrário. Um 
dos grandes desafios que as 
empresas têm enfrentado é 
como garantir a produtivi-
dade dos colaboradores que 
precisam ter acesso remoto 
a dados e arquivos da com-
panhia, mas sem aumentar 
riscos. 

Para isso, é fundamental a 
definição clara dos perfis de 
profissionais e a adequação 
das políticas de segurança, 
conectando pessoas, pro-
cessos e tecnologias. A TI 
não pode criar uma barreira 
para que os colaboradores 
acessem as ferramentas 
essenciais ao seu trabalho, 
mas precisa buscar formas 
adequadas de controle desses 
acessos.

Uma dica essencial para 
as organizações é: reavalie a 
segurança como um todo, da 
infraestrutura às aplicações. 
Ou seja, torna-se necessário 
assegurar que as políticas 
estão realmente assegurando 
a proteção e a disponibilidade 
dos dados e recursos de TI 
nesse novo cenário. 

O que inclui a gestão de 
senhas, regras para classifi-
cação de dados e uso de uma 
VPN para assegurar o acesso 
remoto seguro. Pequenos 
ajustes de rotas nessa aborda-
gem de pessoas, tecnologias 
e segurança para o trabalho 
a distância na quarentena 
podem fazer a diferença para 
o sucesso de empresas e pro-
fissionais nesse momento e, 
principalmente, para que os 
negócios busquem caminhos 
para serem bem-sucedidos no 
pós-crise.

(*) - É vice-presidente 
para Consumidor Final e 

Pequenas Empresas da Dell 
Technologies Brasil.

Diego Puerta (*)
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Recentemente, o nú-
mero de MEI alcan-
çou a marca histórica 

de 10 milhões de empreen-
dedores. A empreendedora 
Margarete Mendes, de 
Curitiba, se tornou micro-
empreendedora individual 
no final de março e criou 
a JM Higienizações Auto 
& Sofás, para realizar a 
higienização de estofados, 
carros, tapetes e colchões 
em ambientes residenciais 
e comerciais. 

Margarete era diarista e foi 
demitida de sua empresa em 
fevereiro. Em seu negócio, 
ela realiza a locação de má-
quinas e produtos e também 
realiza o serviço. “Fazemos 
um trabalho que renova 
os estofados e elimina os 
ácaros e bactérias”, afirma. 
Para a abertura do negócio, 
ela investiu seu dinheiro 
na compra das máquinas 
e dos produtos, além de 
fazer a divulgação de seus 
serviços e personalização 
dos materiais. 

Criado como figura jurí-
dica há mais de 10 anos, o 
MEI nasceu para incentivar 

Wellington e a esposa, Luma, que se formalizou como MEI 
durante a pandemia e abriu uma loja de conveniência.
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Liberada linhas de 
crédito fácil para 
bares e restaurantes 

Empréstimo fácil para bares 
e restaurantes (além de outras 
empresas da área do turismo, 
como agências e guias), com 
juros de menos de 1% ao mês e 
até 12 meses de carência para 
pagar. O anúncio de novas 
linhas de crédito, feito  pelo 
Ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, trouxe novo 
alento para o setor, que foi 
pego em cheio pela crise do 
Coronavírus. 

A Medida Provisória 963, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na semana passada, 
visa dar suporte para que os 
estabelecimentos consigam 
atravessar este momento e 
manter os empregos durante 
a pandemia. Com estabele-
cimentos que têm queda de 
faturamento de até 100% 
em várias cidades, o setor de 
alimentação fora do lar vê a 
medida como uma importante 
iniciativa em meio à crise. 

“Já estamos perdendo mui-
tos empregos. A medida vem 
em boa hora, principalmente 
porque os micro e pequenos 
empresários têm opções redu-
zidas de crédito nos grandes 
bancos”, diz Paulo Solmucci, 
presidente da Abrasel. “Em 
uma recente teleconferência 
com o ministro, abordamos 
o assunto, que muito nos 
preocupa. Ele nos prometeu 
novidades para breve e cum-
priu a palavra”, completa. O 
Ministério do Turismo deve 
detalhar em breve todas as 
condições para o crédito em 
sua página na internet: (www.
turismo.gov.br). 

Não é à toa que cada vez 
mais pessoas questionam se 
é possível amenizar os impac-
tos econômicos da Covid-19 
nas finanças pessoais. De 
acordo com uma pesquisa 
comportamental realizada 
pela Negocia Fácil, empresa 
especializada em tecnologia 
e serviços personalizados 
para as áreas de crédito e 
cobrança, estar com as contas 
atrasadas afeta a autoestima 
(86%), gera briga entre os fa-
miliares (51%) e até atinge o 
sono de quem passa por pro-
blemas financeiros (87%). 

Pensando nisso, o head de 
Negócios Digitais da Negocia 
Fácil, José Moniz, elaborou 
um passo a passo para ajudar 
as pessoas terem uma vida 
financeira mais saudável du-
rante e pós pandemia. Afinal, 
além de garantir o bem-estar 
e a saúde da população, 
manter uma linha de crédito 
positiva, também pode ser al-
ternativa para necessidades 
futuras. Confira:
 1) Informe-se - O passo 

zero para uma vida 
financeira sadia é ter 
informações atualiza-
das sobre todas as suas 
dívidas. Todas mesmo. 
Por meio da internet, 
no site dos órgãos de 
proteção ao crédito, 
liste as suas inadim-
plências. Observe para 
quais empresas deve 
e há quanto tempo a 
dívida foi contraída. 
Anote os detalhes. 

Tenha como objetivo manter uma linha de crédito positiva.
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: CLEBER CANDIDO DOS REIS, estado civil divorciado, profissão 
contador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/06/1978), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Santos Lemes dos Reis e de 
Ilma Candido dos Reis. A pretendente: LIDIA ARAUJO FIRMINO, estado civil solteira, 
profissão bombeira civil, nascida em Franca - SP, no dia (26/05/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Firmino e de Sebastiana 
do Carmo Araujo Firmino.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS SOUSA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (19/02/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rodolfo de Sousa e de Alda 
Aparecida dos Santos Sousa. A pretendente: PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão contadora, nascida em Formiga - MG, no dia (18/07/1989), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Eli de Oliveira e de 
Maria de Lourdes de Oliveira.

O pretendente: CAIO ROBERTO TAFFO SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão ana-
lista de marketing, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (18/10/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Ferreira Siqueira e de 
Carla Mariza Taffo Siqueira. A pretendente: MARIANE FERREIRA ACCURSO, estado 
civil solteira, profissão dentista, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (22/09/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Accurso e de 
Silmara Ferreira Accurso.

O pretendente: TIAGO YURI PEREIRA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro civil, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1992), residente 
e domiciliado  em São Paulo, SP, filho de Celio de Araujo Camargo e de Silvia Regina 
da Costa Pereira. A pretendente: EDRIZIA EMANUELLE DE OLIVEIRA AUGUSTA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em Caraúbas, 
RN, no dia (11/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Augusto e de Maria Edna de Oliveira.

 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:

O pretendente: JOÃO VICTOR DA SILVA COUTINHO, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (11/11/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Victor Aparecido Coutinho e de Euzivania Ana 
Silva. A pretendente: NATHALIA LEONCIO DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (11/02/1995), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Sérgio de Sousa e de Luciana 
Machado Leoncio Sousa.

O pretendente: ALISSON DA SILVA FERRARI, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (02/12/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adilson Domingos Ferrari e de Maria Angela da Silva 
Ferrari. A pretendente: BRUNA SOUZA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/06/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ailton Mendes de Carvalho e de 
Maria de Lourdes Souza Carvalho.

O pretendente: BRYAN VICTOR DE SOUZA LAURINDO, estado civil solteiro, profissão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/02/2000), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dalmir Anselmo Daurindo 
e de Tatiana de Souza. A pretendente: ANA LUIZA SOARES SCARABELLO, estado civil 
solteira, profissão operadora de prevenção a fraude, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (23/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Paulo Henrique Scarabello e de Adriana Lins Soares.

O pretendente: CHRISTIAN CONSTANZO DI BATTISTA, estado civil divorciado, profissão 
enfermeiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (29/01/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pietro Paolo Di Battista e de 
Neuza Guardaquim Constanzo Di Battista. A pretendente: MICHELLE DIAS VIGILAT, 
estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(29/07/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
Miguel Vigilat e de Eliane Aparecida Elias Dias Vigilat.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Formalização como MEI continua 
sendo alternativa diante da crise

A formalização como microempreendedor individual (MEI) continua sendo uma alternativa para geração de 
renda durante a crise, principalmente, para quem busca driblar a falta de emprego e sair da economia paralela

rápido. Há diversos empre-
endedores que aderiram a 
assinaturas mensais, estão 
entregando produtos orgâ-
nicos, minimercados estão 
entregando nos bairros. 
São oportunidades de adap-
tações em mercados que 
já existem, mas com mais 
chances de sucesso com 
a atividade formalizada”, 
exemplifica.

Outro exemplo de quem 
comemora a formalização é 
de Chopinzinho, sudoeste 
do Estado. Luma Emanueli 
Graebin formalizou-se como 
MEI no dia 27 de abril. A loja 
de conveniências e distri-
buidora de gelo entrou em 
funcionamento no dia 2 de 
maio, no bairro Cristo Rei. 
O empreendimento atende 
a mais dois bairros vizinhos 
e a procura aumenta entre 
quinta-feira e domingo, com 
a venda de assados, bebidas e 
gelo. O aumento nas vendas 
já está sendo sentido. Segun-
do Luma, do primeiro sábado 
em funcionamento, em 2 de 
maio, ao segundo, 9 de maio, 
“o faturamento cresceu 
100%” (AI/Sebrae-PR).

a formalização de pequenos 
negócios e de trabalhadores 
autônomos como vendedo-
res, doceiros, manicures, 
cabeleireiros, eletricistas, 
entre outros, a um baixo 
custo. Podem aderir ao 
programa os negócios que 
faturam até R$ 81 mil por 
ano (ou R$ 6,7 mil por 
mês) e têm, no máximo, um 
funcionário. As cinco pri-
meiras quinzenas de 2020 
apresentaram uma média 

de 107.861 novos MEI. 
Desde então, por força da 
pandemia, esse número vem 
caindo, chegando a 43.273 
novos MEI na segunda quin-
zena de abril. 

Para a consultora do Se-
brae/PR, Carla Selva, a for-
malização representa uma 
oportunidade para acessar 
mercados e adaptar pro-
dutos e serviços conforme 
a demanda atual. “O setor 
de alimentação se adaptou 

Quatro pilares para organizar sua 
vida financeira

 2) Avalie os números - As 
primeiras dívidas que 
devem ser eliminadas 
são aquelas com juros 
mais altos. Afinal, não 
há nada mais frustrante 
do que ter seu esforço 
de trabalho, energia e 
tempo escorrendo entre 
os dedos. Normalmente, 
os maiores percentuais 
estão nas dívidas de 
cartão de crédito e fi-
nanciamento bancário. 
Entre em contato com 
cada instituição via 
internet e verifique as 
possibilidades de paga-
mento. Muitas empresas 
têm feito um grande 
esforço para flexibilizar 
negociações e oferecer 
um acordo que caiba no 
bolso do consumidor. 

 3) Atenção aos serviços 
essenciais - Avalie sua 
média de gasto mensal 
com serviços essenciais. 

Alimentação, água e 
luz, por exemplo, são 
fundamentais para 
a sua sobrevivência. 
Logo, jamais podem 
ser deixados de lado. 
Se possível, aproveite 
e faça ajustes nestes 
gastos também. 

 4) Bem-estar - Sim, a sua 
qualidade de vida tam-
bém deve estar na sua 
lista de compromissos 
mensais. Depois que 
regularizar e entender 
todas as dívidas lista-
das acima, é hora de 
observar quais estão 
relacionadas ao seu 
prazer em viver. TV à 
cabo para se manter 
atualizado e distraído 
é um exemplo de com-
promisso financeiro 
que pode tornar a qua-
rentena mais leve. Fon-
te: (https://netcombo.
negociafacil.com.br/)
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