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O mundo 
pós-pandemia ideal 
e a futura realidade

Uma data a ser 
rememorada ou 
festejada nos anos que 
se seguirão ao fim da 
epidemia

Em um mundo pós
-pandemia ideal a 
solidariedade perdi-

da seria reencontrada, mas 
no provável cenário após o 
“apocalipse” da pandemia 
os seres humanos, sujeitos 
a pressões ainda maiores 
de recuperação do empre-
go e do equilíbrio psíquico 
perdido, continuarão o seu 
struggle for life (luta pela 
vida) e não terão nem tem-
po nem vontade de exercer 
atos solidários. 

Num mundo ideal a doen-
ça teria nos ensinado a lidar 
melhor com as forças na-
turais e a exercer a melhor 
prática de medicina, isto 
é, a da adoção de medidas 
precaucionais constantes 
e rigorosas, observando 
sempre o princípio de que 
é melhor precaver antes do 
que remediar depois. 

No mundo que teremos 
após o fim das várias qua-
rentenas ou lockdowns, 
facilmente as pessoas se 
esquecerão de que é preciso 
lavar as mãos constante-
mente e de que não se deve 
espirrar ou tossir no rosto 
dos outros. Os que esperam 
com otimismo uma socieda-
de renovada depois do fim 
deste pesadelo talvez até 
experimentem momentos 
de alegria quando, receosas, 
as pessoas frequentarem 
restaurantes, cinemas, te-
atros e outros espaços 
públicos com parcimônia, 
desconfiando da saúde dos 
outros frequentadores. 

No entanto, o tempo mos-
trará que as doses necessá-
rias de elementos lúdicos ou 
com caráter de distração e 
de entretenimento sepul-
tarão paulatinamente as 

precauções e as suspeitas 
em geral, tudo retomando 
o ritmo de sempre.

As necessidades da pró-
pria economia de mercado 
vão provocar até mesmo 
uma retomada veloz das 
atividades, do futebol à 
produção de sabonetes, dos 
remédios aos espetáculos 
musicais. O que terá mais 
peso na balança: o medo de 
voltar a um lockdown per-
manente ou a necessidade 
de criar empregos? 

Para a opinião pública 
quem parecerá mais auto-
rizado a emitir opiniões e 
ditar conselhos ou ordens: 
o infectologista ou o Pre-
sidente? Aos milhões de 
jovens que já morreram em 
guerras ao longo da história 
da humanidade dedicamos 
sempre monumentos e ho-
menagens em determinados 
dias do ano; o mesmo será 
feito, infelizmente, com re-
lação às milhares de vítimas 
desta que não foi, nem será, 
a última epidemia.

Tudo cairá no esqueci-
mento total ou se tornará 
apenas uma data a ser 
rememorada ou festejada 
nos anos que se seguirão 
ao fim da epidemia? Assim 
como as ruínas do que 
restou de Auschwitz nos 
recordam frequentemente 
a monstruosidade do que 
ali foi praticado, mas não 
eliminaram nem eliminam 
definitivamente o antisse-
mitismo e os preconceitos 
e racismos em geral.

Assim também as vítimas 
desta pandemia e os milha-
res ou milhões de empregos 
perdidos com o lockdown 
não serão capazes de nos 
ensinar um novo estilo de 
vida, mais voltado para a 
preservação de vida do 
que para a preservação das 
contas bancárias.

(*) - É professor aposentado 
da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP).

Sérgio Mauro (*)

Arrecadação caiu 
28,9% em abril

Em meio à pandemia da Covid-19, a arrecadação das 
receitas federais no Brasil registrou queda de 28,95% em 
abril, totalizando R$ 101,154 bilhões. A comparação é com 
o mesmo mês de 2019, descontada a inflação. Esse foi o 
menor valor para o mês desde 2006, quando a arrecadação 
totalizou R$ 94,505 bilhões. As informações foram divul-
gadas hoje (21) pela Receita Federal.

As receitas administradas pela Receita Federal, como 
impostos e contribuições federais, chegaram a R$ 93,332 
bilhões, resultando em queda real (descontada a infla-
ção) de 28,79%. Já as receitas administradas por outros 
órgãos, principalmente royalties do petróleo, somaram 
R$ 7,822 bilhões, com queda de 30,75%, em relação a 
abril de 2019 (ABr).

De acordo com o Se-
brae, os setores mais 
afetados pela crise 

são construção civil, ali-
mentação fora do lar, moda 
e varejo tradicional. Aponta 
outros 10 segmentos que to-
talizam mais de 12,3 milhões 
de negócio. Na contramão 
da crise algumas empresas 
têm adotado mudanças 
para atrair consumidores e 
efeito tem provocado novos 
hábitos de compras. 

Para Anderson Locatelli, 
diretor executivo da Troco 
Simples - startup de finan-
ças focada no varejo -, o 
e-commerce nunca foi tão 
essencial. “Todos querem 
receber suas compras em 
casa e evitar contato físico 
desnecessário com o mundo 
exterior”. Aqueles que não 
migraram para as platafor-
mas digitais como as lojas 
virtuais também vendem 
online, mas por meio das 

Todos querem receber suas compras em casa e evitar contato físico. 
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Como se sabe, uma das 
estratégias mais impor-
tantes para minimizar o 
contágio pelo Coronavírus 
é o distanciamento social. 
No entanto, em muitos 
setores, o trabalho precisa 
continuar presencialmente. 
Desse modo, é fundamental 
que as empresas adotem 
estratégias para otimizar a 
segurança de colaboradores 
e demais públicos. 

Entre elas estão tecnolo-
gias que promovam o con-
trole de acesso e aferição 
de temperatura simulta-
neamente, como é caso do 
CAAT. O dispositivo se utiliza 
do sistema de reconheci-
mento facial e conta com 
um módulo de temperatura 
infravermelho. Um recurso 
importante é a capacidade 
de reconhecer faces com ou 
sem máscara. 

Ou seja, os usuários não 
precisam retirar o acessório 
para serem identificados, 
reduzindo as chances de 
contaminação. As funcio-
nalidades do equipamento 
incluem o cadastro de até 
30 mil pessoas, a possibi-
lidade de integração com 
ferramentas de controle de 
acesso, o funcionamento 
sem necessidade de contato 
e a identificação e aferição de 
temperaturas a uma distân-
cia de até um metro.

É importante frisar que 
não é preciso realizar o ca-
dastro prévio caso não seja 
necessário. Outros diferen-
ciais são a exportação de 
dados em tempo real, a segu-
rança, já que o CAAT Quinyx 
distingue faces humanas de 
fotos, e a possibilidade de 
identificação noturna, pois 
conta com infravermelho e 
luzes de LED. Fonte e mais 
informações: (www.acesso-
caat.com.br).

solução rápida e exata para 
controle do Coronavirus.
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Neste cenário atual, os 
programas de fidelidade 
são uma ferramenta que 
ganha ainda mais rele-
vância. Por um lado, eles 
possibilitam às marcas 
conhecer o cliente mais de 
perto, construir vínculos 
com base na oferta de boas 
experiências e acompanhar 
as mudanças nas neces-
sidades das pessoas com 
o objetivo de atendê-las, 
gerando fidelização. Por 
outro, são uma oportunida-
de que o consumidor pode 
aproveitar para ampliar seu 
poder de compra, garantir 
descontos e produtos. 

De acordo com o presi-
dente da ABEMF (Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Fidelização), João Pedro 
Paro Neto, as novas tecno-
logias é que vão possibilitar 
tudo isso. “As mídias digitais 
facilitam o processo de res-
gate de produtos, serviços 
e descontos. Hoje, trocar 
pontos/milhas é muito mais 
simples, o que é bastante 
positivo para os participan-
tes, principalmente nesse 
período em que boa parte 
deles está dentro de casa, 
há muitos comércios físicos 
fechados e as viagens foram 
adiadas”. 

Por isso, os consumido-
res devem estar atentos. 
Pesquisar todas as opções 
de resgate e acompanhar 
as novidades dos pro-
gramas de fidelidade são 
boas estratégias para não 
perder oportunidades. Os 

As mídias digitais facilitam o processo 
de resgate de produtos, serviços e descontos.
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Varejistas enfrentam mudanças 
em lojas físicas e virtuais

As incertezas causadas pela disseminação do Coronavírus estão afetando o comportamento dos consumidores
as redes sociais Facebook e 
Instagram. Pequenos comér-
cios como lojas de roupas 
e acessórios têm adaptado 
suas vendas usando até de 
ferramentas de impulsiona-
mento ou parcerias com in-
fluencers para gerar tráfego 
onde quer que os produtos 
desse pequeno lojista esti-
verem expostos.  

Como forma de agilizar as 
compras e facilitar o troco, 
os mercados  encontraram 
na tecnologia um jeito mais 
prático para diminuir o 
contato com as moedas. 
“O sistema é integrado ao 
sistema de Transferência 
Eletrônica de Fundos (TEF) 
e frente de caixa (PDV) dos 
varejistas. Ao final das com-
pras em dinheiro a entrega 
do troco é feita de forma se-
gura diretamente no CPF do 
consumidor”, explica. Fonte 
e mais informações: (https://
trocosimples.com.br/).

redes sociais. “Os restauran-
tes estão fazendo entregas, 
lojas de roupas vendendo 
no whatsapp e os mercados 
adotando tecnologias que 
facilitam a vida do consumi-
dor”, completa. 

Para continuar vendendo, 
bares, pizzarias e restau-
rantes encontram saída 
por meio de entregas por 
aplicativos deliveries. Os 
consumidores que querem 

comprar comida precisam 
realizar seus pedidos online 
ou por telefone. É possível 
encontrar até restauran-
tes que estão oferecendo 
promoções que incentivam 
o consumo nos próximos 
meses com créditos anteci-
pados, o cliente paga agora e 
retira numa outra data. 

É possível continuar com 
o negócio com simples ferra-
mentas como o WhatsApp e 

Programas de fidelidade ganham 
relevância em cenário econômico instável

programas evoluíram muito 
nos últimos anos e já ofere-
cem milhões de opções de 
produtos e serviços, muito 
além das passagens aéreas.

“E as boas ofertas não 
surgem somente na hora 
do resgate, o consumidor 
precisa ter em mente que 
escolher bem onde fazer 
suas compras, optando 
por estabelecimentos que 
possibilitam o acúmulo de 
pontos/milhas é algo que 
pode ser feito agora, sem 
a necessidade de esperar o 
período de isolamento social 
passar. Isso pode significar 
um bom saldo futuro”, diz o 
presidente da ABEMF. 

Para ele, a mesma tec-
nologia que leva vantagens 
aos consumidores vai pos-
sibilitar boas estratégias às 
marcas. Por meio da geração 
e análise de dados, empresas 
podem evoluir no sentido de 
conhecer esses participan-
tes e personalizar ofertas, 
construindo relações mais 
duradouras e próximas com 
os clientes. “No fim do dia, o 

consumidor vai valorizar e 
priorizar as marcas que es-
tão ao seu lado em todos os 
momentos, que ofereçam 
aquilo que ele realmente 
deseja e precisa, no ins-
tante em que ele precisa”, 
afirma o presidente. “As 
empresas precisam estar 
preparadas para isso”, 
conclui. 

As empresas de fidelida-
de associadas à ABEMF 
faturaram R$ 7,7 bilhões 
em 2019, representando 
um crescimento de 11,6% 
na comparação anual. A 
quantidade de pontos/
milhas emitidos em 2019 
somou 308,2 bilhões, nú-
mero 7,5% maior que o 
registrado em 2018, e foram 
trocados 265,1 bilhões de 
pontos/milhas, 8,2% a mais 
que a soma do ano anterior.  
A taxa de breakage, que 
representa a quantidade 
de pontos/milhas expirados 
no período, ficou em 16,8%, 
uma queda de 1,3 ponto 
percentual em relação a 
2018 (AI/ABEMF). 

Tecnologia 
no acesso 
e aferição de 
temperatura

Marília Cardoso (*)

O vento já não era favorável para os 
unicórnios – startups que atingem valor 
superior a US$ 2 bilhão – muito antes da 
pandemia do novo Coronavírus. 

Chamadas por muitos especialistas 
de incineradoras de dinheiro, a grande 
maioria delas sequer deu lucro. Na busca 
desenfreada por crescimento rápido, a 
maioria se atropela ao colocar dinheiro 
demais em uma única ideia, o que tem 
deixado os investidores em alerta. Nesse 
contexto, quem está ganhando espaço 
são as startups camelos, aquelas capazes 
de sobreviver mesmo em ambientes 
inóspitos.

A mudança de cenário no segmento de 
startups não é nova. Em 2017, nasceu 
o movimento Zebras United, um mani-
festo elaborado pelas empreendedoras 
norte-americanas Mara Zepeda, Aniyua 
Williams, Astrid Scholz e Jennifer Bran-
del. As zebras criticam os valores de 
“crescer rápido e sair de cena”, defen-
dendo startups mais sustentáveis e que 
tenham forte impacto social. O animal 
foi escolhido pelo fato de ser “preto e 
branco”, marcando a realidade e trans-
parência, o que contrasta totalmente 

com os seres mitológicos bilionários.
Mas, há de se convir que 2020 tem 

sido um ano de grande ruptura. A fra-
gilidade da vida, o isolamento social e a 
quebra da economia tem levado setores 
inteiros a repensarem seus negócios. 
Com as startups não seria diferente. 
A farra do dinheiro fácil nas rodadas 
de investimentos parece ter chegado 
definitivamente ao fim. Agora, para 
sobreviver, é preciso ser resistente ao 
ambiente árido e sem fontes de recursos 
abundantes.

Foi então que o investidor Alex 
Lazarow, em sua coluna no Portal En-
trepreneur, defendeu que o modelo de 
unicórnios apregoado pelo Vale do Silício 
não faz sentido fora de suas fronteiras, 
onde o ecossistema é muito menos fa-
vorável. O especialista aponta que fora 
dali, o mascote mais apropriado são 
os camelos, já que eles “se adaptam a 
vários climas, sobrevivem sem comida 
ou água por meses e, quando chegar a 
hora certa, podem correr rapidamente 
por períodos prolongados”. 

Assim como no caso das zebras, pesa 
o fato de os camelos serem animais 
reais e não fictícios. Eles são capazes 
de sobreviver nos lugares mais difíceis 

da Terra, lutando diariamente por sua 
sobrevivência. Lazarow compartilha 
importantes lições a serem apren-
didas com as startups camelos, que 
ganham relevância ainda mais notória 
no contexto atual. Uma delas é so-
bre o perigo de produtos e serviços 
gratuitos. 

“Em mercados mais difíceis e menos 
desenvolvidos que o Vale do Silício, não 
é simples oferecer gratuidades em prol 
do crescimento rápido. As empresas 
precisam gerar receitas para serem 
sustentáveis. “Para atrair clientes, os 
inovadores precisam oferecer uma 
solução que valha a pena pagar e serão 
recompensados se o fizerem”. Afinal, a 
razão de ser de uma empresa do regime 
capitalista será sempre a geração de 
riquezas.

Outro alerta é quanto ao gerencia-
mento de custos. Para ele, os inovadores 
precisam equilibrar a curva de despesas 
com a de receitas. Novas contratações 
– que normalmente são os maiores 
custos dessas empresas – devem estar 
condicionadas ao aumento das receitas. 
Assim como o marketing precisa ser 
escalado em um ritmo adequado ao cres-
cimento da empresa. Da mesma forma, 

o investidor aponta para a necessidade 
de só captar recursos extremamente 
necessários. 

“O capital de risco é uma ferramenta 
poderosa, mas não funciona para to-
dos os tipos de empreendedores”. E 
completa: “camelos tendem a ser mais 
criteriosos em relação a tomar ou não 
investimentos externos, de quem e em 
que termos”. Por fim, o mais importan-
te, em especial em um momento como 
o que estamos enfrentando, é manter 
o foco no longo prazo. “Nem sempre a 
corrida é sobre quem chega ao mercado 
primeiro. É sobre quem sobrevive por 
mais tempo”, afirma. 

A maturidade continua fazendo a 
diferença. A cultura de adaptabilidade 
e resiliência de uma empresa fazem 
muita diferença quando são colocadas 
em situações de apuros. “Os camelos 
crescem em jorros controlados, optando 
por acelerar e investir no crescimento 
quando a oportunidade exigir”. Que em-
presas de todos os portes e segmentos 
sejam mais camelos para encarar esse 
desafiador 2020!

(*) - É sócia-fundadora da Palas, consultoria pio-
neira na implementação da ISO 56.002, de gestão 

da inovação (www.gestaopalas.com.br).

Pandemia desbanca unicórnios e abre espaço para startups camelos


