
Darwin acertou 
mais uma vez no 

mundo de negócios

Muitos dizem que “é 
nos períodos de crise 
que nos superamos”. 
Outros falam que 
“enquanto alguns 
choram, outros 
vendem lenços”

Tais colocações são 
corriqueiras e, para 
alguns, até mesmo 

inspiradoras, em momentos 
como o que estamos pas-
sando atualmente. O fato 
é que as situações sociais 
e econômicas impostas 
pelas consequências da CO-
VID-19 impactam, sim, o dia 
a dia e o desenvolvimento de 
diversos profissionais. 

Quem trabalha no mer-
cado financeiro começou 
a sentir as consequências 
de maneira antecipada nos 
seus negócios, assistindo à 
bolsa de valores cair mais 
de 30% em pouco tempo, e 
com seis “circuit breakers” 
em um único mês. Falando 
com conhecidos que já tra-
balham no mercado há 40 
anos, todos foram unânimes 
em dizer que jamais viram 
algo parecido. 

A gravidade da situação 
(potencializada pela globali-
zação, que proporciona mais 
agilidade na disseminação 
das informações) e fez com 
que o mercado financeiro, 
principalmente, tenha so-
frido o impacto de maneira 
abrupta e antecipada. Mas, 
claro, o mundo das finanças 
não é o único impactado. 

Com a redução natural da 
circulação das pessoas nas 
ruas, ou com as restrições 
em alguns estados para 
a abertura do comércio e 
outros negócios, os empre-
sários e trabalhadores de 
outros setores estão sen-
tindo (e ainda sentirão) os 
sintomas econômicos desta 
crise. 

E como os profissionais 
de sucesso no mercado fi-
nanceiro têm reagido neste 
momento? Como se desta-
car e continuar melhorando 
sua performance em meio a 
um ambiente que sequer os 
mais experientes da área já 
vivenciaram? A resposta é 
adaptação. 

O ser humano sobrevive 
há tanto tempo no planeta 
Terra devido à sua capaci-
dade de adaptação. 

Acredito que esta adap-

tação esteja em identificar 
as peças-chave do nosso 
trabalho e buscar alternati-
vas de o executarmos - seja 
em um ambiente de home 
office, quarentena ou seja 
qual for a diversidade na 
qual se está exposto - sem 
esquecer, é claro, da inten-
sidade! Aqui as leis da evo-
lução das espécies citadas 
por Darwin vão valer como 
nunca - pois estamos tendo 
de reinventar a nós mesmos. 
Teremos de evoluir. 

Muitas companhias estão 
vendo a sua produtividade 
aumentar com o trabalho 
em home office, alguns 
investidores aprenderam 
a entender como as suas 
aplicações reagem em mo-
mentos delicados e, por 
isso, passaram a ser mais 
adeptos a investimentos 
com mais risco e, por fim, 
muitos paradigmas estão 
sendo superados. Quem 
ainda relutava em utilizar 
recursos tecnológicos para 
potencializar os seus ne-
gócios está começando a 
implementá-los. 

Darwin estava certo: os 
mais bem adaptados sobre-
viverão! Reuniões por vídeo, 
palestras e shows por “lives” 
e até mesmo show-room 
online de móveis e imóveis 
estão acontecendo. É o 
ser humano colocando seu 
instinto natural em prática. 
O erro é cair no velho pen-
samento: “Vou esperar as 
coisas normalizarem para 
me mexer”. 

Sabe aquelas frases ditas 
antes de um grande aciden-
te, do tipo: “Eu não preciso 
de capacete” ou “pode ir 
tranquilo, aqui nunca passa 
ninguém”? Esta é mais uma 
delas! Muito provavelmente 
as coisas terão um “novo 
normal”, de hoje em diante. 
E quem espera que a situ-
ação volte a ser como era 
pode ter de esperar para 
sempre. 

A história nos mostra 
inúmeros casos de sucesso 
que tiveram de atravessar 
momentos complicados e 
que, nas crises, tiveram seu 
ponto de virada, que os le-
vou a ter grandes sucessos. 
Pois bem, aqui está a sua 
oportunidade. 

São em momentos difíceis 
que escrevemos histórias! 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos, a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil.

Willian Kahler (*)
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Autoleitura 
de energia 
elétrica para 
comércios 
com portas 
fechadas

Para os comércios que es-
tão fechados desde março, 
por conta da quarentena 
em vigor, devido à pande-
mia do Coronavírus, a auto-
leitura de energia elétrica 
é vantajosa. Neste período, 
a Aneel desobrigou as dis-
tribuidoras de enviarem 
funcionários para apurar o 
consumo de energia. Com 
isso, empresários e consu-
midores podem fazer a lei-
tura do medidor e informar 
para a distribuidora. A Enel 
Distribuição São Paulo já 
oferece essa opção.

As distribuidoras do Es-
tado de São Paulo estão 
autorizadas a suspender 
a leitura e cobrarão pela 
média de consumo dos 
últimos 12 meses, o que 
pode gerar faturas maiores 
do que o consumo real para 
os estabelecimentos que 
estão fechados, situação 
que foge ao conhecimento 
de muitos consumidores. A 
fim de esclarecer o assunto, 
o Conselho de Sustentabi-
lidade da FecomercioSP 
orienta verificar a dispo-
nibilidade da autoleitura 
para que empresários con-
sigam pagar pelo consumo 
real, e assim diminuir suas 
contas de energia elétrica.

Considerando que o 
índice de inadimplência 
dos clientes das distribui-
doras de energia está, em 
geral, entre 15% e 20%, 
de acordo com dados da 
Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee), a me-
dida é essencial. Antes da 
quarentena, a taxa média 
era de 4%. O Conselho 
enviou um ofício para 
o Ministério de Minas e 
Energia solicitando que 
as outras distribuidoras 
também ofereçam a opção 
da autoleitura, pedindo, 
também, outros benefícios 
aos consumidores de ener-
gia elétrica, como a não 
cobrança de juros e multas 
em relação a essas faturas 
(AI/FecomercioSP).

Robôs com luz UV para uso hospitalar e 
humanoides de telepresença dotados de 
Inteligência Artificial para atendimento 
e cuidados interativos em unidades de 
saúde, além de uma infinidade de diferen-
tes tipos de autômatos e equipamentos, 
estão entre algumas das mais avançadas 
tecnologias que vêm sendo testadas e 
utilizadas mundo afora para prevenção 
de doenças e epidemias e no controle e 
combate à Covid-19.

Engana-se, porém, quem pensa que o 
Brasil está de fora. Em São Paulo, epi-
centro da pandemia no País, a XRobô é 
parte dessa engrenagem do bem. Além 
de robôs de telepresença com áudio e 
vídeo para comunicação em tempo real 
entre médicos, equipes de saúde, famílias 
e pacientes em isolamento nos hospitais, 
traz avançadas tecnologias robóticas 
trazidas para o mercado nacional para 
desinfecção e prevenção de epidemias 
e pandemias.

O CATI Robot é uma delas. Especialmen-
te desenvolvido para controle de acesso 
com termologia inteligente, o CATI Robot 
é capaz de medir a temperatura corporal 
a uma distância de até dois metros com 
precisão superior a 99%, sendo ideal para 
monitoramento e gerenciamento de en-
trada em hospitais, escritórios, fábricas, 
escolas, condomínios, aeroportos e locais 

Autômatos vêm sendo utilizados para 
prevenção de doenças e epidemias.
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As ações do Governo 
Federal para minimizar os 
impactos econômicos pro-
vocados pela pandemia do 
Coronavírus já somam R$ 
227 bilhões, desde feve-
reiro. Entretanto, só terão 
acesso ao crédito empresas 
que estiverem em dia com 
o INSS. Para identificar as 
empresas aptas a recebe-
rem o benefício, o Serpro 
disponibilizou a Plataforma 
de Inteligência do Negócio 
aos bancos a fim de que o 
crédito possa ser fornecido 
às empresas. 

“Com a anuência da 
Receita, nós disponibiliza-
mos, em 24 horas, o serviço 
que permite às instituições 
bancárias, antes da con-
cessão do financiamento, 
verificar se a empresa 
possui débitos relativos à 
seguridade social, o que 
agiliza o processo de con-
cessão”, relata a gerente 
de relacionamento do 
Serpro responsável pelo 
projeto, Glaide Reveren-
do. Essa funcionalidade 
garante o cumprimento 

Só terão acesso ao crédito empresas que estiverem 
em dia com o INSS.
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Além de ajudar a reduzir drasti-
camente os custos da empresa 
poder lucrar disponibilizando 

o local eventualmente ocioso para 
profissionais liberais ou autônomos, é 
uma boa saída para não se endividar e 
conseguir reduzir os gastos.

A startup curitibana Dooplace faci-
litou esse processo disponibilizando 
uma plataforma on-line, onde os pro-
prietários de salões de beleza, clínicas, 
consultórios ou salas comerciais podem 
cadastrar um espaço, uma bancada ou 
um escritório completo que pode ser 
utilizado por outras pessoas dispostas 
a pagar por hora, dia, semana ou mês.

Everson Gauer, diretor comercial 
da Dooplace explica que as vantagens 
nesse processo são inúmeras. “O pro-
fissional que precisa trabalhar, conside-
rando um cenário de crise, poderá ter 
dificuldades em alugar ou construir seu 
próprio negócio. Compartilhando, ele 
não precisa fazer um investimento que 
pode levar anos para recuperar. Pode 
alugar apenas quando tem agenda, se 
isentando de todos os custos, como 
condomínio, água, luz, funcionários, 
evitando prejuízos financeiros”.

Todo o procedimento é feito on-line, 
tanto para quem quer cadastrar o imó-
vel, quanto para quem quer reservar. 
“O proprietário do imóvel não precisa 
se preocupar com inadimplência, já 
que recebe antecipado, e nem com 

Toda a operação é garantida pela plataforma através de um fundo garantidor.
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Para 40% dos brasileiros, 
deve ser permitido que os 
comércios abram suas portas 
mesmo sem que a Covid-19 
esteja totalmente contida, a 
fim de que a economia se res-
tabeleça. Este é o resultado do 
levantamento mais recente da 
pesquisa Tracking the Corona-
virus, realizada semanalmente 
pela Ipsos com entrevistados 
de 14 nações. A média global 
também é de 40%.

Considerando todos os 
países ouvidos no estudo, o 
Brasil ficou em sexto lugar 
entre os que mais anseiam 
pela reabertura dos negócios. 
O primeiro lugar do ranking 
ficou com a Rússia, com 60% 
dos participantes declarando 
ser favoráveis ao fim da qua-
rentena para o comércio. Em 
segundo, está a China (58%) 
e, na terceira posição, a Itália 
(53%).

Na outra ponta da lista, 
o Reino Unido garantiu o 
pódio entre as nações mais 
cautelosas: apenas 23% dos 
entrevistados locais acredi-
tam que os comércios devem 
poder reabrir ainda que não 
haja a contenção do vírus. 

O Canadá ficou em segundo 
lugar, com 25%, e o Japão em 
terceiro, com 28%.

Paradoxalmente ao movi-
mento de brasileiros ansiando 
pelo retorno da atividade 
econômica, mais da metade 
dos entrevistados no país ex-
ternalizaram certo receio de 
voltar à rotina: 68% disseram 
que, caso os comércios abram 
suas portas e as viagens se 
restabeleçam, sentirão pre-
ocupação ao sair de casa. A 
média entre todas as nações 
ouvidas é de 65%.

A Índia, o Japão e a China 
são os mais temerosos entre 
os 14 países participantes 
do estudo, com 78%, 77% e 
72%, respectivamente, dos 
participantes demonstrando 
insegurança com o retorno 
à vida pós-quarentena. Já os 
europeus Alemanha (44%), 
Itália (49%) e Rússia (57%) 
são os menos preocupados. A 
pesquisa on-line foi realizada 
com 28.029 adultos de 14 
países entre os dias 16 e 19 
de abril de 2020. A margem 
de erro é de 3,5 p.p.. Fonte 
e mais informações: (www.
ipsos.com/pt-br).

Compartilhar espaços comerciais é 
a melhor saída em tempos de crise
Compartilhar o espaço comercial pode ser uma boa saída para os empresários em tempos de crise

eventual seguro, pois toda a operação 
é garantida pela plataforma através de 
um fundo garantidor”, explica Gauer.

A plataforma possui espaços para 
todas as atividades comerciais, 
desde odontologia, até psicologia, 
medicina, direito, entre outras. Para 
quem busca, basta acessar o site, 
escolher o local mais adequado para 
a atividade, na região que desejar e 
no período que pretende reservar. 
Sem precisar comprovar renda ou 
necessidade de fiador, o pagamento 
é feito na própria plataforma, por 

meio de cartão de crédito ou boleto.
Outro fator que chama a atenção 

durante o período em que estamos 
vivendo, é que a Dooplace zerou as 
taxas por três meses. “Em épocas de 
crise, o profissional precisa começar 
a trabalhar imediatamente, sem se 
preocupar com os custos fixos de um 
espaço. A locação por curtos períodos 
e o compartilhamento é uma tendên-
cia mundial. Ninguém mais quer ficar 
amarrado com longos contratos, nem o 
locador, nem o locatário”. Fonte e mais 
informações: (www.dooplace.com.br).

Ferramenta facilita acesso de 
empresas à crédito especial

da legislação e evita a ne-
cessidade de deslocamento 
dos empresários até uma 
agência bancária. 

A plataforma já está libe-
rada, gratuitamente, para 
uso das instituições bancá-
rias, sendo exigido, apenas, 
assinar o termo de adesão, 
dentro das condições es-
tabelecidas em contrato 
firmado entre Serpro e Fe-
braban, que estima em mais 
de 1,2 milhão a quantidade 
de empresas que podem ser 
beneficiadas pela solução, 
além de 17 milhões de tra-
balhadores.

A linha de crédito de R$ 
40 bilhões estará disponível 

durante dois meses. Desse 
total financiado, 85% será 
subsidiado pelo Tesouro 
Nacional. O BNDES cui-
dará da parte operacional, 
transferindo recursos para 
os bancos que detêm as 
folhas de pagamento. As 
instituições privadas vão 
arcar com os 15% restan-
tes. A taxa de juros será de 
3,75% ao ano. Haverá uma 
carência de seis meses e 
prazo de pagamento de 
36 meses. Durante os dois 
meses de financiamento da 
folha, a empresa não pode-
rá demitir os empregados 
com salários financiados 
(AI/serpro.gov.br).

Robôs e tecnologia para desinfecção 
e prevenção de pandemias

com grande circulação de pessoas. 
Outra opção é o TRF Robot, que realiza 

medição de temperatura e reconheci-
mento facial mesmo com uso de máscaras 
e com funções à prova de poeira e à prova 
d’água para uso ao ar livre.

Já o UVD é um robô móvel seguro e fácil 
de usar para desinfecção de hospitais e 
indústrias farmacêuticas. Importante 
aliado no ciclo de limpeza aprimorada em 
ambientes de fácil contágio e propagação 
de doenças, ajuda a prevenir e reduzir 
a propagação de doenças infecciosas, 
vírus e bactérias quebrando a estrutura 
do DNA de tais microrganismos nocivos 
à saúde através de luz Ultra Violeta.

Fonte e mais informações: (www.xrobo.
com.br).

Quatro em cada 10 brasileiros 
acham que quarentena deve ter fim


