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Uma pesquisa realizada 
pela KPMG faz um raio-x do 
atual cenário para o setor 
imobiliário frente à pande-
mia causada pela Covid-19. 
O documento aponta as prin-
cipais tendências e desafios 
do segmento e ainda mostra 
os caminhos para a retomada 
das imobiliárias como queda 
na liquidez, modelo de negó-
cio e relação com o cliente. 

“O setor imobiliário será 
amplamente afetado nos 
próximos meses, seja pelas 
decisões governamentais 
que limitam a circulação das 
pessoas ou por hábitos que, 
nesse momento, estejam 
sendo revistos e adaptados. 

Nesse contexto, os consu-
midores desejam entregas 
de serviços e produtos que se 
adequem ao seu novo estilo 
de vida, e novos modelos 
imobiliários baseados em 
tecnologia ajudam a integrar 
clientes e empresas. 

Diversas soluções já são re-
alidade: visitas em realidade 

virtual, casas inteligentes, 
transações online de imó-
veis, e até mesmo gestão 
de reforma online, dentre 
outros”, pondera o sócio da 
KPMG, Eduardo Tomazelli. 

Desafios para o setor 
imobiliário: Necessidade 
de captação de recursos de 
curto e longo prazos; gestão 
de liquidez e crédito, em 
especial para estruturas com 
investimentos em shoppings 
e estabelecimentos comer-
ciais; distratos; e venda de 
unidades em estoque / em 
construção. 

Tendências para o setor 
imobiliário: Reestruturação 
de capital; consolidação; 
fusões e aquisições; distri-
buição digital; ampliação/ 
reconfiguração do modelo de 
negócios conectado à oferta 
100% digital; e redução sig-
nificativa de demanda por 
espaços comerciais conside-
rando a ampliação do home 
office e comércio eletrônico 
(AI/KPMG).

O setor imobiliário será amplamente afetado nos próximos meses.
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Dados do Compre&Confie apon-
tam que o varejo digital bra-
sileiro faturou R$ 9,4 bilhões 

em abril, aumento de 81% em relação 
ao mesmo mês em 2019. Em meio ao 
isolamento social, o Farmácias APP, 
aplicativo de vendas online de itens de 
beleza e saúde, reforça a importância 
das farmácias adotarem o sistema de 
delivery para aumentarem as chances 
de garantir bons resultados em meio 
ao boom do varejo digital.

“O delivery proporciona às farmá-
cias a possibilidade de conquistarem 
novos clientes, ao promover conforto 
e um serviço de qualidade, princi-
palmente agora, quando a população 
mais precisa. Conforto, comodidade 
e agilidade são pontos valorizados 
por consumidores e quem conseguir 
se adaptar a esse novo cenário e ser 
percebido dessa forma certamente co-
lherá bons resultados”, afirma Renata 
Morais, responsável pelo marketing do 
Farmácias APP.

A executiva afirma que superar esse 
desafio depende de um senso prático 
que pode ser traduzido em duas es-
tratégias-chave: definir quais clientes 
atender e qual a melhor forma de suprir 
as necessidades deles. 

“As farmácias precisam definir qual a 

O delivery aumenta a chance de garantir bons resultados 
em meio ao boom do varejo digital.
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As empresas que traba-
lham com os chamados 
serviços públicos, como o 
fornecimento de energia 
elétrica, água e gás, ainda 
utilizam, na maior parte do 
país, procedimentos para a 
leitura dos “relógios” (me-
didores) de consumo analó-
gicos, que são praticamente 
os mesmos há décadas: a 
leitura presencial, com um 
funcionário percorrendo 
todos os endereços.

E apesar de já existir 
tecnologia para realizar 
este procedimento remota-
mente, sem a necessidade 
de funcionários visitarem, 
todos os meses, casa por 
casa, prédio por prédio, ela 
ainda não está instalada em 
uma escala majoritária. “A 
medição individualizada de 
água passará a ser obriga-
tória a partir do próximo 
ano, mas apenas para os 
imóveis construídos a partir 
de então; o gás depende da 
implantação de redes de 
abastecimento e a energia, 
precisa que os consumido-
res optem pelo consumo 
da tarifa branca”, analisa 
Octávio Brasil, gerente da 
CAS Tecnologia. 

Ele também ressalta, 
sobre a mobilidade das 
equipes de leitura no cam-
po, que há muitas outras 
atividades operacionais 
externas ou internas: “As 
atividades e os desafios 
diários das distribuidoras 
aproveitarão as equipes 
de leituras para processos 
mais importantes, aponta-
dos pelas próprias ferra-
mentas de automatização 
e que demandarão análi-
ses mais assertivas, além 
das contínuas tarefas de 
instalação e melhorias em 

A forma como se faz a leitura do consumo de água, eletricidade 
e gás deve mudar. 
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Foi disponibilizada 
pelo governo federal 
mais uma forma de 
acompanhamento do 
auxílio emergencial de 
R$ 600

Trata-se do portal 
Consulta Auxilio, 
que entrou no ar 

na última terça-feira 
e oferece informações 
sobre os processos de 
análise, aprovação e pa-
gamento do auxílio.

O Consulta Auxílio pode 
ser acessado tanto pelo 
portal do Ministério da 
Cidadania, quanto pelo 
portal da Dataprev, atra-
vés do endereço https://
consultaauxilio.dataprev.
gov.br/consulta/#/. 

Tal portal visa reforçar o 
trabalho de informação e 
orientação dos brasileiros 
que estão aguardando o 
benefício emergencial ao 
passo que tais informações 
também podem ser obtidas 
pelo site e pelo aplicativo 
da Caixa Econômica Fe-
deral, conforme salientado 
pelo Ministério da Cidada-
nia: “Os requerentes po-
derão acompanhar todo 
o detalhamento dos pedi-
dos como: resultados, da-
tas de recebimento e en-
vio dos dados pela Caixa 
à Dataprev e vice-versa, 
além da motivação da 
negativa do benefício. A 
análise da segunda soli-
citação também poderá 
ser conferida”

O Ministério vem sendo 
cobrado, tanto pela popu-
lação quanto pelo Minis-
tério Público Federal, a 
justificar os critérios que 
levaram  milhões de brasi-
leiros terem o cadastro ne-
gado pelo benefício emer-
gencial. A pasta informa 
que tais informações serão 
oferecidas através de uma 

interface simples, que so-
licita apenas alguns dados 
dos brasileiros: CPF, nome 
completo, nome da mãe e 
data de nascimento.

Segundo o governo fe-
deral, 97,7 milhões de ca-
dastros já passaram pelos 
sistemas de conferência da 
Dataprev e foram homolo-
gados pelo Ministério da 
Cidadania desde o início 
da concessão do benefício 
emergencial. Desses, 50,5 
milhões foram aprovados 
e estão sendo pagos pela 
Caixa; 32,8 milhões foram 
considerados inelegíveis; 
e 13,7 milhões estão in-
conclusivos e necessitam 
de complemento cadastral 
por parte dos brasileiros.

Desse total, 51,1 milhões 
de cadastros foram recebi-
dos pelo aplicativo do be-
nefício emergencial criado 
pela Caixa. Desses, 44,9 
milhões já foram analisa-
dos pela Dataprev.

Portanto, pelos dados 
apresentados pelo próprio 
governo federal, conclui-se 
que cerca de 6 milhões de 
brasileiros ainda esperam 
uma resposta do governo 
para saber se terão direi-
to aos R$ 600. A Dataprev 
promete, por sua vez, res-
ponder todas as solicita-
ções que foram feitas até 
30 de abril ainda nesta se-
mana.

Espera-se que esta pro-
messa seja cumprida, ao 
passo que a emergência 
está salientada ate no 
nome do auxílio. Trata-se 
da população carente do 
Brasil que foi a primeira 
atingida com os impactos 
econômicos dessa pande-
mia.

Eduardo Moisés

Como verificar o status 
da solicitação do auxílio 

emergencial no 
site da dataprev

Na pandemia, delivery é 
ponto-chave para 

as vendas das farmácias
Com a pandemia, os hábitos de consumo tiveram que ser adaptados e, com isso, o e-commerce cresceu

área das entregas, por exemplo, optan-
do por atender apenas ruas próximas 
à loja ou o bairro todo. Depois disso, é 
possível adotar a maneira mais eficaz 
de levar o produto ao consumidor: a pé, 
bicicleta ou um motoboy”, completa.

Outro ponto de atenção é a precifi-
cação: no varejo online, é importante 
os produtos terem preços mais atra-
tivos, tendo em vista que ainda há a 
cobrança de frete para o consumidor. 
Em meio à definição dessas estratégias, 
a companhia destaca a necessidade 
das farmácias prestarem atenção no 
varejo físico, continuando a fornecer 

atendimento de alta qualidade com o 
máximo rigor às normas de saúde.

“O público do delivery é bastante 
amplo e diverso. É importante conquis-
tá-los, sem perder de vista a fidelida-
de de quem já frequenta a loja física 
há mais tempo. Especialmente para 
consumidores sem acesso à internet 
ou afinidade com o e-commerce, essa 
continuará sendo uma importante via 
de acesso para garantir itens de primei-
ra necessidade durante a pandemia”, 
finaliza Morais.

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

Tendências e desafios 
para o setor imobiliário 

frente à pandemia

Processos que podem mudar 
após a quarentena

manutenção preventiva”, 
completa.

Evidentemente, há um 
custo para a substituição de 
todos os medidores e isto 
requer muito planejamen-
to para a sua implantação 
em massa, já que também 
as fabricantes dos equipa-
mentos precisarão adequar 
sua produção. Mas, após 
as adaptações e mudanças 
provocadas pelo isolamento 
social, este processo pode 
ser acelerado. Isto porque 
as concessionárias de água e 
energia tiveram dificuldades 
para manter um contingente 
de trabalhadores em campo. 

E issso não apenas para 
atender às emergências e 
manter as redes de abaste-
cimento funcionando; mas, 
principalmente para aferir o 
consumo e emitir as faturas, 
algumas, como a Enel, em 
São Paulo, optando pela 
suspensão da atividade, 
transferindo-a para o próprio 
consumidor ou emitindo as 
contas com base na média 
de consumo. “Se confirmada 
esta tendência de automação 
de muitos processos, haverá 
benefícios não apenas para 

as concessionárias, mas 
também para os consumi-
dores, já que os medidores 
digitais permitem que o 
cliente acesse seus dados e 
possa administrar o próprio 
consumo”, explica Brasil

A leitura remota do con-
sumo de energia oferece a 
possibilidade das famílias 
se organizarem para con-
sumir em horários fora do 
pico de consumo e pagar 
menos pela eletricidade. A 
de água, faz com que cada 
família adote hábitos mais 
sustentáveis e ainda ajuda 
na identificação de vaza-
mentos “invisíveis”. “Ao ter 
acesso aos dados de con-
sumo em um aplicativo de 
celular, cada consumidor 
pode administrar melhor 
suas finanças pessoais, algo 
que só é possível quando, 
ao contrário daqueles que 
têm a conta unificada 
com outros consumidores 
(apartamentos, shoppin-
gs etc), visualizamos os 
nossos próprios gastos” 
finaliza.

Fonte e mais inform-
ções: (www.castecnolo-
gia.com.br).

A relatividade do 
sucesso

Rodrigo Alvite (*) 
 
Nós, como profissionais e 

como seres humanos, alme-
jamos o sucesso em todas as 
nossas esferas, seja profis-
sional, social ou até mesmo 
familiar. 

Desejamos ser bons pais, 
bons amigos e bons profissio-
nais. No entanto, ao longo da 
minha trajetória profissional, 
eu percebi que o sucesso é um 
termo relativo, baseado nos 
nossos objetivos e metas. Mui-
tas pessoas me questionam 
sobre o segredo para alcançar 
o sucesso nos negócios, e eu 
sempre respondo com outra 
pergunta: o que é o sucesso 
pra você? 

Cada um de nós possui um 
sucesso pessoal em nossos 
respectivos negócios. Por 
exemplo, o sucesso para você 
é ser rico? Se sim, então o 
segredo é encontrar formas 
de enriquecer. 

Se o seu sucesso for possuir 
uma empresa sólida, que tem o 
propósito de ajudar uma série 
de pessoas, uma empresa hu-
mana que respeita o próximo, 
então o segredo é trabalhar 
na filosofia do seu negócio, 
humanizar o seu atendimento 
e ser um exemplo para a sua 
equipe. 

O sucesso é muito relativo 
ao que você almeja para si - 
como profissional - e para a 
sua empresa. 

Nós, empresários, precisa-
mos ter um pensamento co-
letivo. Você não deve pensar 
no seu sucesso pessoal se a 
sua empresa não for só você, 
porque alcançar o sucesso en-
quanto a sua equipe - aqueles 
que estão à sua volta - não 
alcança é um tanto quanto 
injusto. 

O simples fato de um empre-
sário construir uma empresa, 
uma marca, um negócio e 
conseguir abrir já é, por si 
só, um sucesso. Porque não 
é fácil: é um processo muito 
mais complicado do que pare-
ce. Portanto, o sucesso é uma 
palavra complexa, com a qual 
não me identifico. 

Além disso, penso que o 
sucesso é algo que deve ser 
visto de forma pessoal, de 
acordo com as convicções e 
valores de cada indivíduo. 
Dessa forma, alcançá-lo se 
tornará mais fácil para você, 
como profissional, e para a 
sua empresa.

(*) - CEO do H Niterói Hotel, 
é presidente do Polo Hoteleiro 

de Niterói.


