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Como as assembleias 
digitais podem 

modernizar o Direito 
Societário?

Com a pandemia 
da Covid-19, muitas 
mudanças foram 
aceleradas na área 
jurídica

Diante da recomen-
dação de isolamento 
social, a tecnologia 

se tornou uma aliada para 
muitos setores, mas ainda 
há muitos debates sobre seu 
uso no meio jurídico, como 
a realização de assembleias 
gerais por videoconferência 
– as chamadas assembleias 
digitais. Medidas como essa 
permitiriam simplificar e 
agilizar atos societários, 
assim como reduzir custos 
e burocracia.

Entretanto, muitos pro-
blemas latentes na área, 
como regras antigas e defa-
sadas do Direito Societário, 
se tornaram grandes en-
traves para os empresários 
nesse momento. Por mais 
que as normas tenham 
sido adaptadas ao longo do 
tempo, algumas continuam 
gerando conflitos até hoje, 
como a necessidade de 
publicação de atos societá-
rios em jornais de grande 
circulação. O custo da pu-
blicação em jornais físicos 
é exorbitante e não fazem 
sentido no mundo moderno 
de hoje, em que cada vez 
mais predominam os meios 
digitais.

Outro exemplo é a neces-
sidade de realizar assem-
bleias e reuniões presen-
ciais, quando já há meios 
seguros e eficazes para nos 
reunirmos virtualmente. É 
verdade que, até pouco tem-
po, o deslocamento para o 
local de encontro era apenas 
um incômodo para alguns 
acionistas ou sócios, mas, 
hoje, ficar em casa é uma 
questão de saúde pública 
em muitas cidades.

Na prática, muitas compa-
nhias fechadas e sociedades 
limitadas já realizavam 
reuniões virtuais, principal-
mente porque os acionistas 
e sócios já tinham um enten-
dimento unânime sobre as 
ordens do dia. Entretanto, 
para as empresas com di-
vergências entre as partes, 
há necessidade de obedecer 
às regras legais e, formal-
mente, convocar e realizar 
reuniões e assembleias 
presencialmente para que 
sejam discutidas e votadas 
as ordens do dia. 

O mesmo ocorre para 
companhias abertas, que 
precisam obedecer às re-
gras de convocação e reali-
zação de suas assembleias 

gerais. Outro empecilho é 
necessidade de moderni-
zação de uma regra da Lei 
das S.A e do Código Civil 
que prevê que a tomada 
de contas dos administra-
dores, a deliberação sobre 
a destinação do lucro e a 
eleição de administradores 
devem ocorrer nos quatro 
primeiros meses do exer-
cício social da companhia 
ou sociedade. 

Ou seja: para muitas em-
presas brasileiras, a neces-
sidade legal de realização 
destas assembleias coinci-
diu com o período de qua-
rentena, impossibilitando o 
encontro presencial. Para 
minimizar esse problema, 
foi publicada a MP 931/2020, 
que estendeu para sete me-
ses o prazo para realização 
das assembleias gerais. 

A MP também possibilitou 
a realização de assembleias 
digitais, a regulamentação 
do voto a distância para os 
sócios de sociedades limi-
tadas, associações e com-
panhias fechadas, e a pror-
rogação de alguns prazos 
para companhias abertas, 
como o de apresentação de 
demonstrações financeiras.

Até o momento, houve 
poucas assembleias digitais 
de companhias abertas. 
Porém, é esperado um au-
mento significativo dessa 
modalidade conforme as 
empresas venham a se ade-
quar. Por mais que existam 
custos de implementação 
momentâneos, o investi-
mento pode compensar à 
longo prazo, facilitando a 
presença de acionistas mi-
noritários nas discussões e 
tomadas de decisão.

Por enquanto, compa-
nhias fechadas e sociedades 
limitadas ainda precisam ter 
cautela com a realização de 
assembleias digitais, pois 
não são amparadas legal-
mente na MP, o que pode le-
var a discussões e eventuais 
anulações dessas atividades 
nessas empresas. As assem-
bleias digitais foram criadas 
em regime de urgência e 
ainda estão sendo testadas 
pelas empresas. 

Porém, é nítido o benefício 
que sua existência trouxe 
para a modernização do 
dia a dia societário. Certa-
mente, a conversão da MP 
931/20 em lei trará maior 
segurança jurídica para as 
empresas, ainda mais com 
uma maior regulamentação 
da atividade.

(*) - É especialista em Direito 
Societário e advogado no escritório 

Marcos Martins Advogados.

Rafael Tridico Faria (*)A Rappi, empresa co-
lombiana de entregas, 
já calcula um cres-

cimento de cerca de 30% 
no número de pedidos na 
América Latina. Por isso, 
manter os insumos dos es-
tabelecimentos em dia pode 
evitar prejuízos, diminuir 
despesas e aumentar os 
lucros durante a crise. 

De acordo com Leonardo 
Almeida, CEO da Menu 
- aplicativo que abastece 
restaurantes conectando 
os principais distribuidores 
e indústrias do mercado 
foodservice com os estabe-
lecimentos -, o controle de 
estoque está ligada à gestão 
financeira do estabelecimen-
to. “Devido ao isolamento 
social, essa organização se 
tornou ainda mais funda-
mental, evitando desperdí-
cios e perda de dinheiro”, 
explica, ao listar 4 dicas 
para ajudar comerciantes 
com a gestão do estoque de 
alimentos: 
 1) Divida os insumos 

do estoque em gru-
pos- Um restaurante 
lida com vários tipos 
de insumos. Os laticí-
nios, por exemplo, são 
perecíveis e podem ser 
perdidos facilmente 
por fatores como a 
mudança da tempe-
ratura na qual estão 
refrigerados. Outros, 
como arroz, farinha e 

O controle de estoque está ligada a gestão financeira.
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É muito difícil prever os próximos 
meses com toda situação que o mun-
do está vivendo. Com isso, muitas 
empresas e colaboradores ficam 
inseguros com o futuro e as possibi-
lidades. Negócios fecham e pessoas 
acabam perdendo seus empregos 
devido à quarentena. Além disso, a 
saúde mental pode ser afetada por 
tudo isso. Alexandre Slivnik (*), 
especialista em gestão de pessoas, 
ressalta sobre a importância de se 
manter firme e com confiança para 
os próximos meses. 

“É essencial que o medo seja um 
agente que impulsione as atitudes 
nesse período, mas que não seja algo 
paralisante. Quem optar por utilizar 
essas inseguranças para criar oportu-
nidades e desenvolver as habilidades, 
será ainda mais valorizado quando 
tudo isso acabar”, relata.

Com o distanciamento social e um 
bom tempo em casa, é possível utilizar 
esse tempo para aprimorar e desen-
volver competências que vão fazer 
toda a diferença quando a situação 
estiver normalizada. 

Slivnik recomenda inserir pelo me-
nos uma hora na rotina para dedicar a 
isso, com cursos profissionalizantes, 

Inserir pelo menos uma hora na rotina 
para dedicar a leituras, palestras ou o que 

possa ajudar no processo.
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Marcos Viana (*)

A economia mundial tem vivido 
tempos de grandes incertezas 
e instabilidades, em especial 
depois que o mundo foi surpre-
endido com o novo Coronavírus. 
Muitas empresas estão correndo 
sérios riscos de fecharem as 
portas, várias pessoas foram 
demitidas, e muito mais... Diante 
disso, duas coisas são certas: não 
é possível prever o fim dessa 
crise, e nem como o mercado 
se comportará quando tudo isso 
terminar. 

Porém, há um mercado que 
não parou de crescer. E que, 
mesmo com a crise, tem so-
brevivido. É o e-commerce, 
um exemplo de mercado que 
cresceu a passos largos nos 
últimos anos. Cada vez mais as 
pessoas estão buscando toda a 

Marcos Viana
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Quatro dicas para controlar o estoque 
do seu comércio durante a pandemia

O serviço de entregas - delivery - têm garantido o funcionamento de bares, pizzarias e restaurantes 
durante a pandemia

melhor dos custos, 
evitando compras er-
radas ou desnecessá-
rias. Produtos sazonais 
devem ser adquiridos 
de forma inteligente e 
comprados com base 
na demanda existen-
te. Por outro lado, 
é ruim ter falta de 
produtos e, com isso, 
perder vendas. Logo, 
dar prioridade à com-
pra dos produtos mais 
populares é uma boa 
forma de evitar que 
isso aconteça. 

 4) Use a tecnologia a 
seu favor - Para au-
mentar a velocidade 
dos processos nesse 
setor e ter mais pre-
cisão neles, empregue 
um sistema informa-
tizado que consiga 
assumir parte das res-
ponsabilidades dos co-
laboradores. Na Menu, 
por exemplo, é possível 
comprar insumos dire-
to com fornecedores e 
distribuidores, compa-
rar preços e receber 
as entregas em até 48 
horas. A  plataforma 
da startup possui uma 
tecnologia integrada à 
logística que ajuda no 
processamento de pe-
didos, até a gestão de 
estoque e transporte 
(Fonte: www.menu.
com.br).

óleo, não exigem re-
frigeração e têm uma 
durabilidade maior. 
Por isso, é essencial 
dividir os insumos em 
grupos, conforme as 
características que 
você preferir. 

  No caso de uma pizza-
ria, é possível separar 
queijo, ingredientes 
da massa e recheios. 
“Outras classificações 
possíveis são itens 
perecíveis e não pe-
recíveis, assim como 
a durabilidade (cur-
ta, média ou longa), 
os insumos similares 
devem ficar fisicamen-
te próximos uns dos 
outros. Isso facilita a 
armazenagem e orga-
nização do espaço,” 
comenta. 

 2) Use um local ade-

quado para o arma-
zenamento - Locais 
com alta incidência 
solar e infiltrações, 
por exemplo, aceleram 
o apodrecimento e o 
surgimento de mofo 
em frutas e legumes. 
Vale a pena investir em 
um espaço adequado 
para não ter perdas de 
insumos ou problemas 
com a vigilância sani-
tária. Ele não deve ter 
problemas estruturais, 
como rachaduras, alta 
incidência de raios 
solares nem muito 
úmido. Todos esses 
fatores diminuem con-
sideravelmente a sua 
vida útil.

 3) Reabasteça de for-
ma inteligente - O 
benefício do reabaste-
cimento é uma gestão 

A importância de se atualizar durante 
o período de quarentena

tou no cálculo de que pelo menos 600 
mil pequenas empresas vão fechar 
devido a COVID-19 e, por consequên-
cia, terão que demitir funcionários até 
mesmo a distância. Por esse motivo, 
Alexandre destaca a importância de 
se manter atualizado e com boas co-
nexões. “O perfil do profissional que 
consegue se recolocar no mercado de 
trabalho mais facilmente é aquele que 
tem uma boa rede de relacionamento 
e que não fica na zona de conforto, 
mas se esforça para inovar. Pessoas 
com habilidades são valorizadas por 
qualquer companhia”, revela o espe-
cialista.

O período requer paciência e cau-
tela, além de toda a criatividade para 
sair dele com maior experiência e mais 
capacidades de crescimento. “Não 
será algo definitivo e trará aprendiza-
dos. Daqui em diante, as pessoas vão 
entender que é preciso guardar mais 
dinheiro, investir em educação e se 
conectar de forma mais intensa. De 
certo, as coisas irão mudar.”, finaliza.

(*) - Vice-Presidente da Associação Brasileira 
de Treinamento e Desenvolvimento e membro da 

Society for Human Resource Management 
e da Association for Talent Development 

(www.slivnik.com.br).

leituras, palestras ou qualquer coisa 
que possa ajudar no processo. Nas 
últimas semanas muitos conteúdos 
foram disponibilizados gratuitamente 
na internet, o que facilitou o acesso a 
esses materiais. Ainda assim, não é di-
fícil ver que muitos profissionais ainda 
serão desligados ou terão suas jornadas 
de trabalho reduzidas por conta de 
um cenário que algumas empresas 
realmente não conseguem suportar. 

Um estudo recente do Sebrae resul-

Maior mercado do país “mesmo com crise”: e-commerce sobrevive
praticidade que essa modali-
dade oferece, permitindo que 
o consumidor possa adquirir o 
produto que deseja, sem pre-
cisar sair de casa. Se, antes da 
crise, o e-commerce já estava 
crescendo tanto, com a pande-
mia da Covid-19, essa realidade 
ficou ainda mais em evidência. 
Afinal de contas, mesmo com 
a crise, o e-commerce tem so-
brevivido muito bem.

O e-commerce tem apresenta-
do um aumento no faturamento 
desde o início da crise. Mas o 
que contribuiu para que isso 
viesse a ocorrer?

De acordo com a orientação 
do Ministério da Saúde, todas 
as pessoas devem permanecer 
dentro de suas casas, como 
medida preventiva para evitar 
a proliferação do Coronavírus. 
Com isso, estão tendo que com-

prar pela internet praticamente 
tudo o que precisam. Inclusive, 
até mesmo os produtos mais 
essenciais comprados em lojas 

online. E isso fez com que o 
faturamento dessas lojas au-
mentasse de forma substancial.

Diante do cenário, especialis-
tas estão certos de que haverá 
uma mudança geral em tudo o 
que estávamos acostumados 
até então. E um exemplo claro 
são as compras pela internet. 
Até então, muitas pessoas não 
tinham muita afinidade com o 
mercado eletrônico, não tinham 
interesse, e não sabiam como ele 
poderia ser um grande aliado no 
dia a dia. Por isso, atualmente, 
até mesmo quem nunca havia 
comprado pela internet passou 
a comprar. E esse foi um dos 
motivos que contribuiu para 
o crescimento desse mercado.

De acordo com especialistas da 
expert option, esse crescimento 
tende a continuar se expandindo 
mesmo depois da crise. Afinal de 

contas, a comodidade e a prati-
cidade que as compras online 
oferecem conquistam qualquer 
perfil de consumidor. Analisando 
um cenário mais otimista, pelo 
menos para o e-commerce, os 
especialistas acreditam que os 
consumidores tendem a migrar, 
cada vez mais, para o mercado 
eletrônico.

Por isso, para quem quer 
alavancar as suas vendas, nada 
como apostar no e-commerce. 
Afinal de contas, quem já compra 
tende a comprar cada vez mais 
em lojas online. E quem ainda 
não comprou, terá a melhor 
experiência possível. Tudo isso 
serve para consolidar o e-com-
merce como o maior mercado 
do país.

(*) - Formado em Medicina pela UnB, fez 
Contabilidade e mercado financeiro na UDF 

e é apaixonado pela escrita de artigos e 
Marketing Digital.


