
A transformação 
digital provocada pela 

pandemia 

Nas últimas cinco 
semanas acompanhei 
uma digitalização de 
empresas do setor de 
transportes e logística 
mais intensa do que 
nos últimos cinco 
anos

Pode parecer exagero, 
mas o fato é que a ne-
cessidade de distan-

ciamento social, provocada 
por um momento crítico 
de pandemia global, levou 
a uma corrida por ferra-
mentas e plataformas que 
permitam a continuidade 
dos negócios sem o contato 
físico. A boa notícia é que 
muitas soluções já exis-
tem e foram ‘finalmente’ 
encontradas. 

Desde a organização do 
home office, reuniões de 
equipe, divisão de tarefas, 
até questões mais específi-
cas como as necessidades 
do setor de transporte e 
logística. É no meio de 
uma crise que novamente 
somos lembrados da rele-
vância imprescindível do 
transporte rodoviário de 
cargas no Brasil. Poucos 
dias após a determinação 
da quarentena e já se falava 
no medo do desabasteci-
mento, de produtos essen-
ciais sumindo das prate-
leiras e da necessidade de 
intensificar o transporte 
de suprimentos de saúde. 

Felizmente, nosso setor 
segue firme, com trabalha-
dores dispostos e ativos 
nas rodovias do país, e 
a sociedade não corre o 
risco de ficar sem recursos 
e produtos nas prateleiras 
de farmácias e supermer-
cados. Além dos caminho-
neiros, as empresas do 
setor também continuam 
operando para garantir o 
abastecimento. 

Muitas já haviam até 
começado seu processo 
de digitalização, muitas 
vezes com um foco ape-
nas no atendimento ao 
cliente, com o WhatsApp 
substituindo de forma 
crescente a telefonia. Mas, 
até então, eram raras as 
empresas que digitaliza-
ram também as operações 
no relacionamento com os 
fornecedores e parceiros. 

Para indústrias, ataca-
distas e transportadoras, 
a contratação de cami-
nhoneiros autônomos até 

pouco tempo atrás se dava 
de forma verdadeiramente 
arcaica. Funcionários pre-
cisavam circular por pátios 
de estacionamentos, postos 
de gasolina e terminais de 
cargas em busca desses 
profissionais, muitas vezes 
levando horas e dias para se 
concluir essa missão. Ainda 
que não existisse o cenário 
de isolamento social, seria 
uma tarefa desgastante, 
custosa e muito lenta. 

Para isso, já existem 
ferramentas que atuam 
na otimização de tempo 
e recursos desses pro-
fissionais, oferecendo a 
localização, contratação 
e gestão de caminhonei-
ros autônomos de forma 
totalmente digital, assim 
como outros players do 
mercado, de rastreamento, 
gestão de riscos e seguro, 
por exemplo, oferecem 
soluções digitais. 

Olhando para frente, 
sairemos dessa crise di-
ferentes, como indivíduos 
e como empresas. Que 
levemos de positivo, no fim 
das contas, uma aceitação 
maior à modernização e 
aos serviços digitais, que 
vão nos permitir alocar 
tempo e recursos a áreas 
que realmente necessitam 
de atenção para que as 
empresas tenham melhor 
performance. 

Que a gente renove tam-
bém o respeito e a con-
sideração com todos os 
profissionais da cadeia de 
logística, que permitem a 
nossa sobrevivência mesmo 
em tempos sombrios e que 
renovemos também a nossa 
esperança, pois temos visto 
a solidariedade e as boas 
ações florescerem, tão con-
tagiosas quanto o próprio 
vírus que enfrentamos. 

Nas últimas semanas as 
rodovias se encheram com 
distribuições de refeições, 
kits de higiene e até tags 
de cobrança automática, 
para evitar o contato hu-
mano o máximo possível. 
Empresas e indivíduos têm 
feito doações e ajudado 
como podem os trabalha-
dores que mantém o país 
funcionando, enquanto os 
que podem ficam em casa, 
fazendo sua parte. 

Seguimos juntos, e cada 
vez mais digitais. Ou é isso 
ou nos contaminamos! 

(*) - É fundador e CEO do Truckpad 
(www.truckpad.com.br).
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A taxa de inadimplência de pessoa física deve ficar com 
média estimada de 5,52% para o mês de abril, segundo 
estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo (Ibevar). O valor implica em um 
aumento de 0,45 p.p. em relação ao valor real de fevereiro 
de 2020 e de 0,13 p.p. em relação ao valor estimado para 
março de 2020. 

De acordo com Claudio Felisoni de Angelo, economista 
e presidente do Ibevar, levando em conta a expectativa 
de reversão de tendência dos atrasos devido à restrição 
imposta ao comércio, com o cenário do Coronavírus, é 
razoável esperar uma taxa de inadimplência entre a média 
prevista para o intervalo (5,52%) e o limite superior (5,68%) 
para abril.. Já para o mês de maio, espera-se uma taxa de 
5,85% na inadimplência, podendo variar entre o intervalo 
de 5,69% e 6,01% (AI/Ibevar). 

Segundo um levanta-
mento da Nuvemshop, 
houve alta de 140% nas 

vendas em lojas virtuais em 
março. Contudo, este índice 
deve recuar drasticamente 
nos próximos meses com 
a reabertura gradativa do 
comércio presencial, que 
já vem sendo realizada em 
todo o território nacional. E 
é justamente o que apontam 
os números da Ebit|Nielsen: 
itens de giro rápido (FMCG) 
registraram retração após 
dia 14 de Abril de 26,9%.

Apesar da queda brusca 
esperada, muitos comer-
ciantes que tiveram a expe-
riência do online pretendem 
manter e inclusive incentivar 
o e-commerce como uma 
das práticas comerciais no 
cenário pós-covid. Este é o 
caso, por exemplo, da MMV, 
importadora de vinhos com 
sede em Curitiba, que se 
viu obrigada a implemen-

Aposta no e-commerce para a venda de vinhos.
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O sentimento é coletivo, 
vivemos a transformação 
digital que adiamos por 
muito tempo, e com isso 
um novo normal surgiu 
em nossa sociedade. Uma 
pesquisa da Betania Ta-
nure Associados (BTA ), 
envolvendo 359 empresas 
brasileiras apontou que 
60% delas entendem que 
a adaptação das atividades 
presenciais para o ambien-
te digital é o maior desafio 
no home office, enquanto 
45% enxerga que o ge-
renciamento das pessoas 
a distância é o obstáculo 
mais difícil. 

Mas a tecnologia pode ser 
uma aliada para que, tanto 
o RH, quanto a TI possam 
ajudar a melhorar expe-
riências. É um momento 
que pede compreensão 
dos gestores e maior capa-
citação dos funcionários, 
afinal, pessoas devem 
ser o foco das empresas. 
É fundamental oferecer 
ajuda para o uso de ferra-
mentas de comunicação 
corporativa. 

“Usar tecnologias digitais 
é uma arma competitiva 
fundamental para atrair 
e reter talentos, e ainda 
melhorar a experiência dos 
funcionários”, pontua Ze-
nilda Zanardini, Executiva 
de RH da Solo Network. 

Além desse suporte tec-
nológico, é fundamental 
que a empresa mantenha 
constante contato com os 
funcionários, tanto para 
que eles entendam qual o 
seu papel nesse momento, 
quanto para que saibam 
quais resultados são espe-
rados de suas atividades. 

Esse momento não deve 
ser visto como ameaça para 
gestores e funcionários, e 
sim uma alternativa, que só 
reforça que o mais impor-
tante não é quanto tempo 
se leva em determinada 
atividade e sim qual o re-
sultado que se atinge. 

A comunicação está de-
senvolvendo um papel fun-
damental nos dias de hoje. 
E algumas empresas saíram 
na frente quando o assunto 

A adaptação das atividades presenciais para o ambiente digital 
é o maior desafio no home office.
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Estratégia de 
Governo Digital 
amplia o uso do 
certificado digital

Foi publicado (29) no 
Diário Oficial da União, o 
Decreto Nº 10.332, de 28 
de abril último, que institui 
a Estratégia de Governo Di-
gital para o período de 2020 
a 2022, no âmbito dos órgãos 
e das entidades da adminis-
tração pública federal direta, 
autárquica e fundacional e 
dá outras providências. 

O decreto determina a Es-
tratégia de Governo Digital, 
que está organizada, confor-
me o texto, em “princípios, 
objetivos e iniciativas que 
nortearão a transformação 
do governo por meio do uso 
de tecnologias digitais, com a 
promoção da efetividade das 
políticas e da qualidade dos 
serviços públicos e com o ob-
jetivo final de reconquistar a 
confiança dos brasileiros”.

Para o diretor-presidente 
do Instituto Nacional de Tec-
nologia da Informação – ITI, 
Marcelo Buz, o “decreto traz 
em um dos objetivos a iden-
tidade digital, isso resulta em 
aumento do volume do uso 
da assinatura digital com alto 
nível de segurança, o que é 
possível com o certificado 
digital ICP-Brasil e o objetivo 
é chegar a 40 milhões de assi-
naturas até 2022”. O Objetivo 
12 (Identidade digital ao 
cidadão) tem como definição 
a realização de um “Governo 
transparente e aberto, que 
atua de forma proativa na 
disponibilização de dados 
e informações e viabiliza o 
acompanhamento e a par-
ticipação da sociedade nas 
diversas etapas dos serviços 
e das políticas públicas”.

Para Buz, o destaque da 
nova norma em inserir o 
certificado digital demonstra 
a importância da identidade 
digital, uma forma de regis-
tro que vai equiparar o Brasil 
aos países mais digitalizados 
do mundo, como a Estônia. 
“É uma forma atual de identi-
ficar o cidadão e de unir tec-
nologia e inteligência para 
combater inúmeras fraudes 
e ilegalidades que podem ser 
cometidas por criminosos no 
uso de identidades falsas”, 
completou Buz (AC/ITI).

Comércio online deve permanecer 
aquecido em muitas empresas

A prática do comércio online se tornou a única opção para muitas empresas manterem suas atividades

mercial da MMV.
A melhora nas vendas em 

abril foi de 30% graças à loja 
virtual e assim a prática deve 
não somente ser mantida 
como também impulsiona-
da. “A MMV atende adegas, 
lojas, restaurantes e hotéis, 
com sua equipe visitando 
e inserindo os produtos 
em cartas de vinhos destes 
locais, prática que continu-
ará. Já o e-commerce será 
destinado ao público final 
que não tem acesso a lojas 
e restaurantes. Não seremos 
concorrentes dos nossos 
clientes, mas queremos 
gerar mais negócios a eles 
evidenciando ainda mais os 
nossos produtos”, enfatiza 
o gerente comercial. A es-
timativa é que em 12 meses 
a MMV possa contar com 
50% de suas vendas vindas 
do universo online.

Fonte: (www.mmvinhos.
shop).

tar novas medidas para 
garantir que os negócios 
continuassem funcionando. 
Afetada pelo fechamento de 
restaurantes e demais esta-
belecimentos gastronômicos 
pelo país, a empresa apostou 
fortemente no e-commerce 
para impulsionar as vendas.

Para isso, reorganizou a 
equipe e antecipou o lança-
mento de sua loja online, que 
até então estava programada 
para ser colocada em prática 

somente no ano que vem. “A 
maior parte dos nossos clien-
tes são restaurantes e como 
muitos deles estão fechados, 
fomos afetados diretamente. 
Fechamos março com uma 
taxa de faturamento 90% 
inferior à média esperada. 
Por conta disso, resolvemos 
adiantar nossa entrada no 
comércio online, prevista 
inicialmente para o primeiro 
semestre de 2021”, destaca 
Jonas Martins, gerente co-

O futuro do trabalho exige 
comunicação e tecnologia

é a realização de uma inte-
gração eficiente. A Micro-
soft, por exemplo, conta com 
o Teams, que possibilita fazer 
conferências para até 10 mil 
pessoas simultaneamente. 
Além disso, outras melhorias 
estão sendo feitas. Antes, o 
software mostrava somente 
quatro participantes de uma 
reunião ao mesmo tempo na 
tela, e agora passará a mos-
trar nove. Outro recurso que 
chegará em breve são as tags, 
que poderão ser usadas para 
identificar grupo de pessoas. 
Dessa forma, usuários mar-
cados em determinada tag, 
serão notificados com novas 
menções. 

A Microsoft afirma que 
o número total de video-
chamadas cresceu 1.000% 
em março, e que recente-
mente atingiu a marca de 
2,7 bilhões de minutos de 
chamadas diárias, sendo 
que no mês anterior a mar-
ca foi de 900 milhões de 
minutos. Esses números 
só reforçam a importância 
de ferramentas de comuni-
cação e colaboração neste 
novo momento. Segundo a 
Kaspersky, existem erros 
comuns que alguns negócios 
cometem, mas que pode-
riam evitar para reforçar a 
segurança da informação 
nos dias de hoje: 
	 •	O	primeiro	é	sobre	a	ma-

neira com que os funcio-
nários compartilham ou 
elaboram as senhas. Al-
guns compartilham suas 
senhas de maneira aber-
ta, e outros elaboram 
senhas simples demais. 

Todos esses problemas 
podem ser resolvidos 
com um gerenciador de 
senhas e autenticação 
de dois fatores. Dessa 
forma, será mais fácil 
reforçar a proteção das 
informações. 

	 •	O	 segundo	 é	 sobre	
armazenamento de 
dados. Falhas podem 
acontecer a qualquer 
momento, seja no HD 
ou com a presença 
de um malware, que 
pode bloquear todos os 
arquivos da empresa. 
Para evitar isso, é im-
portante fazer backups 
regulares. 

	 •	Por	fim,	a	ausência	de	
proteção antivírus é um 
dos grandes perigos da 
atualidade. Ameaças 
como phishing e golpes 
crescem a cada dia com 
a chegada das fake 
news. Portanto, obter 
uma solução de segu-
rança forte e confiável, 
trará mais tranquili-
dade para o trabalho 
remoto. 

“Sob os pilares corretos 
- comunicação, tecnolo-
gia, empatia, confiança e 
colaboração - será possível 
estabelecer uma relação de 
motivação em toda a equipe 
e o aumento da qualidade 
do trabalho. Os resultados 
poderão ser surpreenden-
tes, afinal trabalhar em casa 
é o futuro do trabalho”, 
conclui Zenilda. 

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

Inadimplência de pessoa 
física deve ficar em 5,52%


