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À medida que a transformação digital continua a acelerar em or-
ganizações de todos os tamanhos, o futuro do trabalho e a captura 
de informações continuam a convergir. De fato, é justo dizer que os 
dois estão ligados de modo indissociável. De acordo com um estudo 
da IDC, em 2020, 60% de todas as empresas terão articulado comple-
tamente uma estratégia de plataforma de transformação digital para 
toda a organização e estarão no processo de implementação dessa 
estratégia.   

Futuro da captura de informações

Em tempos de pandemia, empresas familiares e famílias empresá-
rias, juntamente com a sociedade civil organizada, buscam caminhos e 
reagem rapidamente aos desafios da COVID-19. Doações significativas 
de recursos privados para amenizar a contaminação e evitar o colapso 
dos serviços públicos de saúde estão sendo realizados. Esta é uma crise 
sanitária global com efeitos drásticos na saúde e com efeitos colaterais 
na economia e na educação, reforçando ainda mais os desafios das 
desigualdades sociais.   

Responsabilidade social 

A sinergia entre áreas e equipes na indústria pode ser o fator decisivo 
entre o sucesso ou fracasso de uma operação. É por isso que cada vez 
mais as marcas têm investido em inovação e tecnologia para atender 
toda a cadeia de suprimentos. Certificar-se de que áreas que possuem 
conexão trabalhem juntas, compartilhando metas e resultados, irá 
agregar à sua estratégia e, consequentemente, potencializar seus re-
sultados. Quando o objetivo de uma marca é melhorar o atendimento 
ao consumidor, tornando sua entrega final verdadeiramente eficaz, 
unir marketing e logística é fundamentalmente necessário.   

Logística, Distribuição e Marketing
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Negócios em Pauta

Migração para Online
Pequenos e médios negócios ainda enfrentam dificuldades 

por não terem iniciado as operações on-line. Para incentivar 
o movimento de migração para o digital, o Mercado Pago e 
a Nuvemshop lançam campanha para subsidiar a criação 
de lojas virtuais. A proposta visa  conceder a gratuidade 
das mensalidades pela hospedagem na Nuvemshop durante 
quatro meses. Para participar, os lojistas devem acessar 
a página (http://www.nuvemshop.com.br/mercadopago-
-nuvemshop) e preencher o cadastro e ter faturamento 
mensal de no mínimo R﹩ 5 mil.     Leia a coluna completa 
na página 3
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News@tI

sistema conecta lojistas e usuários próximos 
através do RH de empresas

@A ferramenta ajuda a conhecer melhor o perfil de con-
sumo e preferências dos usuários cadastrados e faz a 

gestão de um CRM único, aprimorando suas ofertas para 
seu público de interesse. É possível ainda disponibilizar 
descontos, criando um cartão fidelidade, enviando notifi-
cações, programando promoções, recebendo avaliações e 
até avisando aniversariantes sobre um desconto especial. 
O RH pode promover o colaborativismo na inclusão de es-
tabelecimentos e marcas de um clube personalizado, além 
de realizar a gestão de indicadores e perfil de consumo da 
sua população interna.  Leia a coluna  completa na página 2

AI/WeCan Club

uma ferramenta que busca 
apoiar e incentivar a venda 
em comércios locais durante a 
crise causada pela Covid-19, 
vem chamando a atenção. 
trata-se do (AquiPerto.
chat), plataforma gratuita 
que permite aos pequenos 
negócios centralizar suas 
vendas por Whatsapp, desde 
mercado de bairro, farmácia, 
bar e restaurante, padaria, 
confeitaria, floriculturas entre 
outros, para que possam 
continuar vendendo mesmo 
durante este período de 
isolamento

O site foi desenvolvido pela 
BotBit, empresa de software 

especializada em ajudar empreen-
dimentos e lojas físicas a venderem 
mais e a melhorarem seu relacio-
namento com seus consumidores.

"A BotBit foi criada e direcionada 
aos pontos de venda físicos, mas 
com as mudanças inesperadas, 
causadas pela pandemia do novo 
Coronavírus, nos vimos obrigados 
a nos reinventar - assim como 
muitos negócios. Decidimos não 
esperar que tudo volte à norma-
lidade e criamos um novo serviço 
que, por sua vez, permita que os 
empreendedores se adaptem e 
continuem suas atividades com 
segurança, rapidez e facilidade, 
além de se desenvolver no mun-
do digital. Afinal, interromper as 
vendas não é uma opção”, conta 
Franco Breciano, CEO da BotBit. 

O (AquiPerto.chat) usa a geo-
localização para auxiliar a busca 
dos consumidores e ainda permite 
que os comerciantes recebam 
100% dos pagamentos - visto que 
as plataformas de entrega cobram 
uma comissão de até 30%. Com 

sistema centralizado de vendas por 
Whatsapp voltado para PMEs
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a plataforma, cada negócio pode 
aumentar o tráfego de sua página 
ou rede social, incentivar pedidos 
via chat e fidelizar os clientes com 
notificações de interesse para 
compras futuras, como ofertas e 
promoções.

O registro no software sempre 
é gratuito, porém seus outros 
recursos disponíveis a empre-
sa conta com planos mensais. 
Contudo, como uma medida de 
cooperação com as pequenas 
empresas, durante a quarentena 
(até junho), as PMEs poderão usar 
o site totalmente sem custo. Veja 
os benefícios para as PMEs:

	 •			Visibilidade	online	gratuita;

	 •	 Pedidos	 por	 chat:	 Whatsapp,	
Facebook messenger, bate-papo 
em seu próprio site ou dentro da 
plataforma	AquiPerto;

	 •			Site	próprio	do	comércio	com	
informações de horário de 
funcionamento, detalhes de 
contato, fotos de produtos e 
serviços oferecidos, descrição 
e	preço.	Se	o	comerciante	tiver	
um site próprio, apenas um 
chatbot será implementado 
para	receber	pedidos;

	 •	 Painel	 de	 gerenciamento	 de	
produtos	e	suas	categorias;

	 •	 Pesquisas;

	 •	 Geração	de	resenhas	no	Goo-
gle	Maps	e	Facebook;

	 •	 Banco	de	dados	para	enviar	
campanhas automáticas e in-
centivar compras recorrentes.

 
Em apenas três etapas, o Aqui-

Perto serve como um canal direto 
entre os consumidores e as várias 
empresas listadas no software, 
facilitando assim a comprar os 
produtos ou serviços.

Etapa 1: ao entrar no (AquiPer-
to.chat), os usuários contam com 
uma lista de comércios próximos 
à sua localização de forma rápida 
e fácil. 

Etapa 2: os consumidores podem 
pesquisar por produtos específicos, 
ler avaliações de outros usuários e 
conhecer os canais de onde podem 
fazer	os	pedidos	(Whats,	Facebook,	
site, etc).

Etapa 3: depois que o cliente se-
lecionar algum produto ou serviço, 
poderá continuar sua compra via 
WhatsApp,	Facebook	messenger	
ou Chat no site.

De	acordo	com	o	Sebrae,	99%	
do total de empresas no país, re-
presentam cerca de 27% do PIB. 
Estima-se que no último ano, elas 
respondem por 54% do emprego 
formal e 44% da massa salarial 
dos brasileiros. Já no comércio 
eletrônico, segundo a ABComm, o 
crescimento deverá ser de 18% em 
2020 e, pela primeira vez, o fatu-
ramento do e-commerce brasileiro 
poderá gerar um volume financeiro 
de R﹩ 106 bilhões. 

Fonte e mais informações: 
(AquiPerto.chat) e 

(https://www.botbit.io/).

Com a 
plataforma, 
cada negócio 
pode aumentar 
o tráfego de sua 
página ou rede 
social, incentivar 
pedidos via chat 
e fidelizar os 
clientes com 
notificações de 
interesse para 
compras futuras, 
como ofertas e 
promoções. 

	 •	 Possibilidade	de	configuração	
de respostas automáticas que 
permitirá uma fácil comunica-
ção com os usuários e vendas 
mais	rápidas;	

	 •	 Ativar	pagamentos	on-line	por	
cartão	de	débito	ou	crédito;

	 •	 Controle	de	pedidos;

Casos de feminicídio
Na primeira atualização de um 

relatório produzido a pedido do 
Banco Mundial, o Fórum Brasileiro 
de	Segurança	Pública	destacou	que	
os casos de feminicídio cresceram 
22,2%,entre março e abril, em 12 
estados do país, comparativamente 
ao ano passado. Intitulado Violência 
Doméstica durante a Pandemia de 
Covid-19, o documento foi divulga-
do ontem (1º) e tem como referên-
cia dados coletados nos órgãos de 
segurança dos estados brasileiros.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-mercado-pos-covid-19-o-que-muda-e-o-que-fica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/mentiras-versoes-e-lorotas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/responsabilidade-social-da-empresa-familiar-e-a-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/logistica-distribuicao-e-marketing-unindo-conceitos-para-potencializar-resultados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-trabalho-e-o-futuro-da-captura-de-informacoes/
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A humanidade é capaz de encontrar 
soluções durante a adversidade?

Os historiadores, muitas vezes, 
são vistos como personagens so-
ciais, a quem cabe narrar even-

tos da humanidade, interpretando-os 
à luz de seu tempo. E eles terão muito 
trabalho para elucidar e compreender 
as mudanças que a pandemia do novo 
Coronavírus está imprimindo na socie-
dade contemporânea.  

De acordo com o professor de 
História do Colégio Marista Arqui-
diocesano, de São Paulo, Cauê Caic 
Gomes, a análise histórica de grandes 
fatos e transformações apresenta inú-
meras situações. A em que, a partir 
de grandes marcos de adversidade, 
a humanidade atinge novos conhe-
cimentos, que também manifestam-
-se em mudanças comportamentais 
emblemáticas. 

“A história nunca se repete, mas 
uma observação atenta permite com-
preender semelhanças e diferenças, 
traçar comparações e analogias que 
possam colaborar na construção de 
ações ou movimentos que tencionem 
enfrentar adversidades na atuali-
dade”, explica o docente, ao citar 
alguns exemplos que ocorreram ao 
longo da história:

Descoberta da Penicilina - Um 
advento datado do início dos anos 30que 
nasceu de um contexto adverso: a Eu-
ropa, devastada pela Primeira Guerra 
Mundial, viu surgir, a partir de um 
experimento frustrado de Alexander 
Fleming, a penicilina, o antibiótico mais 
utilizado na contemporaneidade no tra-
tamento contra bactérias. “Sua criação 
inaugurou uma nova era no campo da 
Medicina, mesmo em um contexto em 
que ascendia o autoritarismo nazista”, 
frisa o professor.

Criação do Departamento Na-
cional de Saúde Pública - No perí-
odo final da Primeira Guerra Mundial 
eclode um vírus que, segundo estima-
tivas, ceifou 50 milhões de vidas: a 
Influenza A, popularmente chamada 
de Gripe Espanhola; afirma-se que 
tenha recebido esse nome não por ser 
oriunda da Espanha, pois na época 
havia pouca exposição de dados dos 
países envolvidos. Entretando, o país 
ibérico , democratizava essas infor-
mações, o que orientou a imprensa  a 
noticiar os dados e, consequentemen-
te,, as pessoas passaram a crer que a 
gênese da pandemia tivesse ocorrido 
na Espanha.

“No Brasil, a doença matou em torno 
de 35 mil pessoas e propiciou a criação 
de um Departamento Nacional de Saú-
de Pública, que visava promover saúde 
de acesso universal e gratuita à popula-
ção. Anos depois, o Departamento deu 
origem ao Ministério da Saúde como o 
conhecemos”, revela Cauê.

Produção das obras 
Decamerão e Macbe-
th - Outro evento que 
tencionou a questão da 
saúde pública data da 
Idade Média foi a chama-
da Peste Negra ou Peste 
Bubônica. De caráter 
mortal e excessivamen-
te infeciosa, a doença, 
causada pela bactéria 
Yersina Pestes, surgiu 
no extremo Oriente,  e 
alastrou-se da China a 
partir de 1333, tendo 
chegado ao continente 
europeu no ano 1347. O 
incremento da atividade 
comercial entre Europa 
e Extreme Oriente propiciou o rápido 
alastramento da doença que, segundo 
historiadores medievalistas e da epi-
demiologia, matou 1/3 da população 
europeia, colapsando a saúde coletiva 
e impondo medidas quarentenais ao 
continente.

De toda forma, é nesse contexto de 
isolamento que alguns conseguem 
ressignificar o ócio e torná-lo produ-
tivo. “É o caso do poeta e dramaturgo 
Giovanni Boccacio que redige durante 
esse período de isolamento o clássico 
Decamerão. Anos depois, no contexto 
da Grande Praga de Londres, denomi-
nação que explicita outro momento 
do surto da epidemia, afastado das 
atividades do grupo de teatro The 
King´s Men, William Shakespeare, re-
dige Macbeth, clássico que tenciona a 
maldade humana em diversas esferas”, 
ilustra o docente.

Surgimento do Movimento negro 
americano - Rosa Parks, mulher negra 
americana, que em 1955 recusou-se 
a ceder seu lugar para brancos no 

ônibus, e que por isso 
foi presa, fez com que os 
discursos de um pastor 
ganhassem notoriedade. 
“Seu nome era Martin 
Luther King, e a luta en-
gajada por essa fatalidade, 
liderasse movimentos que 
questionavam o racismo 
institucionalizado na so-
ciedade americana, que 
em última instância, além 
de promover mudanças na 
estrutura étnico-racial da 
sociedade estadunidense, 
abriu portas para que em 
2008 chegasse ao poder 
o primeiro presidente 
afro-americano, Barack 

Obama”, ressalta o professor.

Porque o homem resiste? - Viktor 
Frankl viveu os horrores de ser aprisio-
nado em um campo de concentração 
nazista, na Segunda Guerra Mundial. 
Frankl expõe no livro Em busca de 
sentido, suas experiências aterrorizan-
tes como prisioneiro do regime nazista 
alemão; tal obra narra a história de 
jovens e velhos, confinados nas prisões, 
possuidores de destinos condicionados 
para além da fatalidade, por seu ímpeto 
e gana em sobreviver àquele pesadelo, 
em nome do que a causa representava 
para suas vidas naquele momento. 

“Sua obra demonstra, como em 
alguns casos, jovens morrendo de 
acometimentos banais como resfria-
dos, enquanto pessoas de mais idade, 
engajadas em sobreviver àquele horror, 
resistiam, pois tinham como sentido 
criar seus filhos, contar suas histórias 
e sobreviver à banalidade do mal dos 
homens”, explica Cauê.

 
Fonte e mais informações: 

(www.colegiosmaristas.com.br).
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Mentiras, 
versões e lorotas

De onde parte essa 
onda de fake news, 
versões, simulações e 
dissimulações que se 
espraia pela paisagem 
no meio da epidemia? 

Nunca se ouviu um 
disse me disse tão 
farto quanto este do 

repertório de invencionices 
que usa as redes sociais, 
gravações e vazamentos de 
conversas, edição de vídeos, 
envolvimento de policiais, 
de juízes e procuradores? 
Fragmentos do que se viu 
e ouviu nos últimos dias: 
Bolsonaro tentando inter-
ferir no cotidiano da PF; 
uma desastrada reunião, 
em 22 de abril, farta de 
palavrões; hordas bolsona-
ristas agredindo jornalistas, 
portando faixas com dizeres 
desrespeitosos contra os 
Poderes Legislativos e Ju-
diciário; pedidos de prisões 
para ministros do Supremo; 
ações policiais sob viés po-
lítico, enfim, uma profusão 
de informações misturadas 
com falsidades. 

Onde estará a verdade? 
Ou, para ser mais preciso: 
o que é verdade? Vamos à 
análise. O fingimento faz 
parte da nossa cultura, e se 
mostra forte nesses tempos 
de polarização, quando 
adversários se atracam nas 
redes sociais desfechando 
punhaladas recíprocas. 
O caráter nacional, como 
é sabido, é povoado de 
fingimento. Nosso folclore 
político, aliás, é recheado de 
historinhas que mostram a 
esperteza do raposismo que 
impregna a vida pública.

Um pouco de humor para 
exemplificar este fato no 
relato de Sebastião Nery: 
“José Maria Alkmin, a rapo-
sa mineira, mestre da arte 
política, chegava da Europa 
com cinco garrafas enrola-
das na pasta. A Alfândega 
quis saber o que era.

– Água milagrosa de Fá-
tima.

– Mas tudo isso, doutor 
Alkmim?

– Sim, lá em Minas o 
pessoal acredita muito nos 
milagres da água de Fátima. 
Não dá para quem quer.

– O senhor pode desen-
rolar?

– Pois não, meu filho.
– Mas, deputado, isso é 

uísque.
– Ué, não é que já se deu 

o milagre?"

É típico da índole do 
nosso político este tipo 
de despiste. Mas a esper-
teza não se restringe aos 
atores políticos. Faz parte 
do cotidiano das pessoas. 
Os comportamentos na 
esfera política costumam 
infringir normas, coisa que 
herdamos do passado. A 
clonagem na nossa cultura 
chega, hoje, ao mais adian-
tado grau de sofisticação. 
Nos últimos tempos, mer-
gulhamos em um oceano de 
meias verdades, mentiras e 
lorotas. Estamos diante da 
maior escalada de pistas 
falsas de nossa história. 
Imensa confusão invade 

as mentes. O fato é que a 
história da política é rica 
nas frentes da simulação e 
dissimulação. 

O cardeal Mazarino, mi-
nistro de Luis XIII, ensina 
em seu Breviário dos Políti-
cos: “age com os teus amigos 
como se devessem tornar 
inimigos; o centro vale 
mais do que os extremos; 
mantenha sempre alguma 
desconfiança em relação a 
cada pessoa; a opinião que 
fazem de ti não é a melhor 
do que a opinião que fazem 
dos outros; simula, dissimu-
la, não confies em ninguém 
e fala bem de todo mundo. 
E cuidado. Pode ser que 
neste exato momento, haja 
alguém por perto te ob-
servando ou te escutando, 
alguém que não podes ver”.

A descrição cai bem no 
momento que atravessa o 
país. A falsidade campeia, 
na tentativa de esconder a 
verdade. Até parece que os 
“inventores de causos” que 
emergem nas redes sociais, 
aprenderam com Nicolau 
Eymerich, frade dominica-
no espanhol que, em 1376, 
escreveu no “Manual dos 
Inquisidores”: falar sem 
confessar: responder às per-
guntas de maneira ambígua; 
responder acrescentando 
uma condição; inverter a 
pergunta; fingir-se de sur-
preso; mudar as palavras da 
questão; deturpar o sentido 
das mensagens; auto justi-
ficar-se; fingir debilidade 
física; simular demência ou 
idiotice e até se dar ares de 
santidade.

Hoje, há muito demônio 
disfarçado de santo. E para 
deixar por instantes esse 
momento de angústia que 
passamos, na esteira de 
uma das maiores tragédias 
de nossa história, fecho o 
texto com outra historinha 
contada por Nery envolven-
do o mesmo Alkmin. 

"Um correligionário de 
Bocaiúva fica meio “lelé da 
cuca” e aparece, sem eira 
nem beira, no gabinete do 
ministro da Fazenda, ainda 
no Rio de Janeiro, onde lhe 
pede inusitada colaboração. 
– Dr. Zé Maria, eu quero ir 
à lua e preciso da ajuda do 
senhor, diz o visitante.

– Isto não é problema, 
diz Alkmin, dando asas à 
imaginação do conterrâ-
neo. Dou-lhe o apoio de 
ministro e correligionário. 
Existe um pequeno e con-
tornável problema, que é 
de definição, e só depende 
do amigo. 

Alkmin continua: – Você 
sabe que há quatro luas: 
nova, crescente, minguante 
e cheia. Agora, compete a 
você escolher qual das luas 
o nobre amigo deseja visitar, 
pois o apoio está dado.

Diante de um atônito 
conterrâneo, o ministro 
levanta-se da poltrona, 
estende a mão para a des-
pedida e afirma, olhando no 
fundo dos olhos do eleitor: 
– Me procure quando você 
definir".

  
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“A partir de 
grandes marcos 
de adversidade, 

a humanidade 
atinge novos 

conhecimentos, 
que também 

manifestam-se 
em mudanças 

comportamentais 
emblemáticas.”

Domínio público

Em momentos de guerra e pandemia, o homem foi capaz de criar, inventar e mudar padrões de 
comportamento

News@TI
Aplicativo auxilia quem precisa gerir equipe

@  A plataforma é dividida em quatro 
categorias principais: qualidade de 

vida, gestão de rotina, gestão organiza-
cional e inteligência emocional. Tudo é 
adaptável e pode ser customizado de 
acordo com a necessidade de cada em-
presa, levando em conta o número de in-
tegrantes da equipe e o setor do mercado 
que está inserido. Por ali, o gestor poderá 
comparar semanas ou meses de trabalho, 
ver o nível de aumento ou diminuição 
de produtividade de cada colaborador. 
O aplicativo também indica o que pode 
ser feito para melhorar o quadro no pe-
ríodo de curto, médio e longo prazo. A 
instalação é fácil, e o cadastro também. 
A plataforma estará disponível de forma 
gratuita durante o primeiro mês de uso. 
A ferramenta disponível para dispositivos 
Android e IOS foi desenvolvida por uma equipe profissionais al-
tamente experientes, incluindo psicóloga, consultor de recursos 
humanos e especialista em produtividade.

Webinar sobre impressão 3d e propriedade 
intelectual

@O Espaço Mescla, da PUC-Campinas, promoverá um webinar dia 4 
de junho, das 16h às 17h30, para discutir as relações de impressões 

3D e propriedade intelectual. O evento é gratuito e será realizado em 
parceria com a Leão Propriedade Intelectual, empresa especializada 
na identificação, proteção e defesa de ativos intelectuais. Participarão 
do painel o Dr. Fabiano de Bem da Rocha, advogado e especialista em 
propriedade intelectual da Leão, e o Prof. Dr. Daniel Paz de Araújo, da 
Faculdade de Engenharia de Computação da PUC-Campinas e gestor do 
Laboratório de Fabricação Digital do Mescla. Entre as principais ques-
tões a serem abordadas estão: qual o potencial da tecnologia e quais as 
transformações previstas para os modelos de produção tradicionais? A 
evolução das impressoras 3D trará impactos ao Direito da Propriedade 
Intelectual? Quem responderá pela violação de Direitos de Propriedade 
Intelectual com a impressão 3D? Os palestrantes abordarão o cenário 
atual de desenvolvimento das impressoras 3D e a sua relação com os 
processos fabris nos diferentes segmentos. Também falarão sobre o po-
tencial para modificar, em diferentes proporções, alguns desses processos 
e sobre os desafios para conciliar interesses morais e econômicos dos 
envolvidos e os avanços tecnológicos, com implicações para os setores 
de direitos de autor, patentes, desenhos industriais e marcas (https://
www.sympla.com.br/impressao-3d-e-industria-o-avanco-da-tecnologia-
-e-as-dimensoes-da-propriedade-intelectual__862748).

ricardosouza@netjen.com.br

Soldados de Fort Riley, Kansas, doentes de gripe espanhola, sendo tratados em uma 
enfermaria de Camp Funston.
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D - Hackathon Serpro 
“Inovação pelo Brasil” é o tema do Hackathon Serpro, evento online 
que acontece entre os próximos dias 15 e 22, com premiação total de 
R$ 22.500,00, dividida entre as três primeiras equipes vencedoras. 
O evento objetiva o desenvolvimento de soluções tecnológicas que 
minimizem os impactos da pandemia da Covid-19 e propiciem uma 
rápida adaptação das empresas, governo e sociedade às transformações 
econômicas, sociais e culturais provocadas. O evento é aberto ao público 
em geral. As equipes deverão ser compostas de, no mínimo três a, no 
máximo, cinco integrantes, e as inscrições poderão ser realizadas no 
site (https://www.serpro.gov.br/hackserpro). 

E - Campanha de Alerta
Foi lançado no domingo (31), em meio a uma forte discussão sobre 
fake news, um portal que reúne casos em que notícias falsas levaram 
à morte, linchamento e pânico. O site (www.noticiafalsamata.com.
br) apresenta ao usuário dados, depoimentos e reportagens que 
visam alertar os brasileiros que o debate sobre o tema não pode 
ser ideologizado. Nas redes sociais, o debate tem sido acirrado em 
função do Projeto de Lei 2630/2020, que deve ser apreciado no Se-
nado hoje (2), e a ação do STF de combate às fake news. O objetivo 
é dialogar com quem está fora da bolha política, da polarização e 
do extremismo. 

F - Enfrentando a Crise
O Ministério da Economia promoveu, nos últimos dois meses, uma série 
de eventos virtuais para apresentar a governantes, investidores, empre-
sas e pequenos negócios do país, soluções inovadoras para combater 
os efeitos do novo Coronavírus na saúde e na economia. O “InovAtiva 
Conecta: Covid-19”, realizado em parceria com o Sebrae, trouxe 66 
startups brasileiras com as mais diversas tecnologias voltadas para testes 
rápidos, telemedicina, monitoramento epidemiológico, otimização de 
recursos em hospitais, vendas online, delivery, trabalho remoto, entre 
outros setores. Mais informações em: (https://www.inovativabrasil.com.
br/coronavirus/).

A - Ações de Solidariedade
O Habib’s, maior rede de fast food brasileira, reforça sua parceria com 
o iFood, gigante no ramo de entrega de comida pela internet, e, juntos, 
lançaram a campanha “Pediu, Doou”. Pelo aplicativo do iFood, a cada 
combo vendido de Habib’s ou Ragazzo dentro da lista “Pediu, Doou”, 
um prato de comida é doado para a Ação Cidadania contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida, ONG criada pelo sociólogo Herbet de Souza, o 
Betinho, em 1993. Os combos de dez Bib’sfihas de carne ou a combi-
nação de sete de queijo ou sete italianinhas viram alimento para quem 
precisa. Dez coxinhas de frango ou uma lasanha ao sugo geram uma 
doação. Até o momento, mais de 40 toneladas de alimentos já foram 
doadas pela campanha. 

B - Mercado Imobiliário
Amanhã (3), às 9h, a RE/MAX promove evento inédito: o Real Estate 
World Connection. Ele reunirá os CEOs da empresa de oito países, con-
templando cinco continentes, para discutir as implicações da Covid-19 
no mercado imobiliário e na economia como um todo. O encontro será 
virtual, claro, e terá como moderadores Peixoto Accyoli, CEO da RE/
MAX Brasil, e Ján Repa, Vice-Presidente da RE/MAX Internacional. Ao 
reunir representantes de diferentes países, como Itália, Israel e África 
do Sul, a ideia é debater os diferentes estágios da pandemia e como as 
transações imobiliárias têm sido afetados por ela. As inscrições podem 
ser feita pelo site (www.rewc.online). Contará com tradução simultânea 
para o português. 

C - Aeroporto do Guarujá 
A Infraero vai assumir a gestão do Aeroporto Civil Metropolitano do 
Guarujá. Pelos próximos 12 meses, a empresa será responsável pela 
gestão aeroportuária e operacional das instalações, com o objetivo de 
adequá-las para o recebimento de voos comerciais regulares. Os traba-
lhos iniciais começarão pela análise de estruturas como pista de pouso 
e decolagem, pátio de aeronaves, terminal de passageiros, entre outras, 
para a realização de investimentos e melhorias exigidos pelas normas da 
aviação civil. Com essas ações, a Infraero providenciará a homologação e 
cadastro do aeroporto como aeródromo civil público para que ele possa 
aprimorar seu perfil para atendimento de demanda. 

G - Transações por Mensagerias
Depois de alcançar quase 500 mil clientes no Brasil, a Conta Zap Bank 
expande as suas operações para o Paraguai, oferecendo transações finan-
ceiras e microcrédito por mensageria, gratuitamente. É a primeira conta 
100% digital por mensageria também naquele mercado e chega com o 
objetivo de desburocratizar os serviços, promover a inclusão financeira aos 
desassistidos pelo sistema financeiro tradicional, e dar acesso a crédito às 
pessoas com dívidas ou negativadas. A Conta Zap Bank é uma plataforma 
gratuita que permite realizar transações financeiras por mensagerias, 
WhatsApp e Facebook. Saiba mais em: (www.contazap.com.br).

H - Evento de Saneamento
O 31º Encontro Técnico da Associação dos Engenheiros da Sabesp – Con-
gresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e a Fenasan 2020 – Feira 
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, que seria realizado de 15 a 17 
de setembro, definiu nova data para acontecer: de 15 a 17 de dezembro, 
no Expo Center Norte. Com realização da Associação dos Engenheiros 
da Sabesp – AESabesp, esta edição do maior evento de saneamento e 
meio ambiente da América Latina terá como tema central: “Saneamento 
ambiental: inclusão social para a cidadania”. As inscrições para participar 
do evento já estão abertas: (https://www.fenasan.com.br/inscricao).

I - Indústrias Solidárias
A Toyota do Brasil se juntou a outras empresas dos mais variados setores 
para auxiliar a KTK Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares, 
localizada em São Paulo, na fabricação de 4 mil respiradores e equipa-
mentos de respiração assistida, que tem sido fundamental no tratamento 
da Covid-19. Além da Toyota, a rede voluntária de apoio à produção 
de respiradores conta com a participação da Mercedes-Benz, Bosch, 
GM, CAOA, ABB, Flex, ABB, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander. A 
equipe da Toyota conta com 11 colaboradores na área de produção e 
três especialistas em TPS, que buscam alcançar a marca de 70 unidades 
produzidas por dia junto com os demais integrantes da iniciativa. 

J - Vender os Veículos?
Com a crise da Covid-19 abatendo o caixa das empresas, muitas vezes 
é preciso se desfazer de alguns ativos – entre os quais podem estar os 
seus veículos. Para ajudar nessa recuperação financeira, a Marbor Frotas 
Corporativas está lançando o Plano Marbor de Liquidez, que funciona da 
seguinte forma: a locadora compra a frota do cliente, mas este continua 
utilizando os mesmos carros ou caminhões, pagando um aluguel. Na 
prática, o cliente recebe um valor à vista pelos seus ativos, auxiliando 
assim o seu caixa, e passa a pagar parcelas de locação, e utilizando os 
bens da mesma forma que sempre os utilizou. A compra é feita pelo 
valor de mercado, levando em conta o estado de conservação. Saiba 
mais em: (www.marborfrotascorporativas.com.br).

A fábula da cigarra e da 
formiga na pandemia

Conta a fábula de 
La Fontaine que a 
cigarra bateu à porta 
do formigueiro para 
pedir comida, pois 
morria de fome e era 
inverno

As formigas lhe per-
guntaram o que ela 
fez no verão, época 

de trabalhar e guardar. A 
cigarra respondeu que fi-
cara cantando. As formigas, 
inicialmente, lhe negaram 
comida, mas a cigarra ju-
rou estar arrependida. As 
formigas então lhe conce-
deram a comida, certas de 
que a cigarra aprendera a 
lição. Essa fábula nos ensi-
na que se deve poupar para 
enfrentar os piores momen-
tos. E fornece a noção de 
compartilhar com quem 
precisa em momentos de 
extrema necessidade. 

Agora, e com relação ao 
Brasil, como podemos en-
xergar essa fábula? Vamos a 
um retrato socioeconômico 
do país. Sobre população, 
emprego e renda, o Brasil 
tem 211.562.283 de habi-
tantes, de acordo com o 
IBGE. A taxa de desempre-
go da população economi-
camente ativa (PEA) está 
em 12,2%. A renda média 
mensal é de R$ 2.398,00 
para um PIB per capita de 
R$ 31.833,50. Segundo o 
IBGE, as micro e pequenas 
empresas geravam 30% do 
PIB, em 2017. Sendo impor-
tante relembrar que entre 
2006 e 2019, elas geraram 
13,5 milhões de empregos, 
enquanto as médias e gran-
des perderam 1,1 milhão de 
postos de trabalho. 

Com relação à concentra-
ção de renda, o Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) 
classificou o Brasil em sé-
timo lugar como país mais 
desigual do mundo em 
2019, sendo que o 1% mais 
rico concentrava 28% da 
renda total e os 10% mais 
ricos concentravam 42%. 
Pensando em população 
empreendedora, uma pes-
quisa realizada pelo Sebrae 
pelo GEM (Global Entre-
preneurship Monitor), 

em 2018, mostrou que o 
Brasil tem 38% de taxa de 
empreendedorismo entre 
18 e 64 anos, equivalente 
a 52 milhões de pessoas. 

Essa informação coloca o 
Brasil entre os países mais 
empreendedores do mun-
do. Cabe uma diferenciação 
importante: um empreen-
dedor pode ter a motivação 
de ver uma oportunidade e 
partir para a ação ou, então, 
na falta de uma alternati-
va de geração de renda e 
ocupação. Dados de 2017 
dispunham que cerca de 
60% dos empreendedores 
são por oportunidade e 40% 
por necessidade. 

Por último, temos dados 
de educação. De acordo 
com o Anuário Brasilei-
ro da Educação Básica, 
48.455.000 alunos esta-
vam inscritos em 2018 na 
Educação Básica, sendo 
39.440.00 em rede pú-
blica. Já em Educação 
Infantil, eram 8.700.000, 
no Ensino Fundamental 
eram 27.183.000 e, por 
fim, o Ensino Médio com 
7.709.000. O restante entre 
educação profissional, para 
adultos e Especiais. Sendo 
esse total distribuído em 
182.000 estabelecimentos, 
com instituições 141.000 
públicas e atendidas por 
2.220.000 docentes. 

Dessa forma, são poucos 
os brasileiros que possuem 
uma reserva econômica 
ou renda nesse momento. 
Por isso o auxílio é muito 
importante, seja a renda 
emergencial e os planos de 
sustentação dos empregos, 
bem como a implantação 
da educação a distância. 
Ademais, para ser possível 
estabelecer uma sociedade 
futura que seja menos ba-
seada no assistencialismo, 
torna-se fundamental auxi-
liar os mais fragilizados ago-
ra. Paradoxos econômicos 
que precisam de solução 
atual. 

Afinal, nessa pandemia 
não são as cigarras, mas sim 
as formigas que precisam 
de auxílio. 

(*) - É professor de Finanças 
Comportamentais, do Programa de 
Pós Graduação em Administração 

de Empresas, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Denis Forte (*)

Os valores que entram são destinados para consumo de itens 
essenciais e pagamentos de contas e dívidas.

O Índice de Consumo 
das Famílias (ICF) se-
gue em queda em maio 
(-21,6%) – de 98,8 pontos 
em abril para os atuais 
77,4 pontos, menor pa-
tamar desde janeiro de 
2017. O Índice de Con-
fiança do Consumidor 
também recuou (-13,5%), 
96,8 pontos em maio, ante 
os 112 pontos de abril. 
Segundo a FecomercioSP, 
o brasileiro não tem o cos-
tume de guardar e inves-
tir  dinheiro, além disso, 
a renda do consumidor 
diminuiu visivelmente 
neste período, e os valores 
que entram são destina-
dos para consumo de itens 
essenciais e pagamentos 
de contas e dívidas. 

Assim, os números tam-
bém apontam que apenas 
7,6% das famílias preten-
dem adquirir algum tipo de 
crédito nos próximos três 
meses, o menor patamar 
desde setembro de 2019, 
quando a pergunta foi 
inserida na pesquisa. Des-
ses, 26,3% comentaram 
que devem pagar contas e 
dívidas com o valor adqui-
rido, acima dos 17,6% de 
abril. Com essa retração da 
economia, a proporção de 
endividados caiu em maio 
e foi para 60,5%, ante os 

Essa foi a 16ª revisão 
seguida para a esti-
mativa de recuo do 

PIB. Na semana passada, a 
previsão de queda estava em 
5,89%. A estimativa consta 
do boletim Focus, publi-
cação divulgada todas as 
semanas pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para o próximo 
ano, a expectativa é de cres-
cimento de 3,50%, a mesma 
previsão da semana passada. 

A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,40. Para 2021, a expectati-
va é que a moeda americana 
fique em R$ 5,08, contra R$ 
5,03 da semana passada. 
As instituições financeiras 
consultadas pelo BC conti-

Pandemia fez mercado cortar novamente projeções para o 
crescimento da economia.
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PIB da construção 
cai 2,4% no 
primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 
2020, o PIB da construção 
caiu 2,4% na comparação 
com o último trimestre de 
2019. Em relação ao primeiro 
trimestre do ano passado, a 
queda foi de 1%, encerran-
do uma sequência de três 
trimestres de taxas positivas 
e levando o setor a retornar 
ao patamar de atividade do 
início de 2008. Os números 
foram divulgados pelo IBGE, 
revelando o retrato do início 
da crise econômica gerada 
pela pandemia da Covid-19. 
Nos três primeiros meses de 
2020, o PIB nacional registrou 
quedas de 1,5%, comparado 
ao último trimestre de 2019, e 
de 0,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Na avaliação do vice-pre-
sidente de Economia do 
SindusCon-SP, Eduardo 
Zaidan, o impacto maior 
não está sendo na atividade 
da construção formal. “A 
queda era esperada e deverá 
se aprofundar ainda mais 
neste segundo trimestre, 
principalmente por refletir 
a paralisação das atividades 
do segmento informal de 
autoconstrução e reformas. 
Já a grande maioria das 
construtoras formais do país 
continua operando, com to-
dos os cuidados necessários 
à preservação da saúde dos 
trabalhadores”, comenta 
(AI/SindusCon-SP).

Mercado financeiro prevê queda 
de 6,25% na economia este ano

A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano chegou a 6,25%
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,5% e o 
superior, 5,5%. Para 2021, a 
meta é 3,75% e para 2022, 
3,50%, também com inter-
valo de 1,5 ponto percentual 
em cada ano.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, estabelecida atualmente 
em 3% ao ano pelo Copom. 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 em 2,25% ao 
ano, a mesma previsão da 
semana passada. A expec-
tativa é que a taxa caia para 
esse patamar (2,25% ao ano) 
na reunião do Copom deste 
mês, marcada para os dias 
16 e 17 (ABr).

nuam a reduzir a previsão de 
inflação de 2020. A projeção 
para o IPCA caiu pela 12ª vez 
seguida, ao passar de 1,57% 
para 1,55%. 

Para 2021, a estimativa de 
inflação também foi reduzi-
da, de 3,14% para 3,10%. 

A projeção para 2020 está 
abaixo da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4% em 2020, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 

Intenção de consumo das famílias 
teve queda em maio

63,7% de abril, uma vez que 
houve baixa na intenção 
do consumo e retenção de 
crédito por parte das insti-
tuições financeiras. 

A porcentagem de ina-
dimplentes passou de 
21,6% para 18,7% em maio; 
e os que já afirmam que não 
terão condições de pagar a 
dívida em atraso durante 
o mês de maio passou de 
8,9% para 8,4%. Como 
grande parte do comércio 
está de portas fechadas em 
decorrência da quarente-
na – e o crescimento da 
modalidade de consumo 
online –, 71,1% dos entre-
vistados afirmam utilizar 
o cartão (crédito/débito) 
como meio de pagamento, 
7,5 pontos porcentuais 
superior a abril (63,6%).

Nesse sentido, a Feco-
mercioSP segue recomen-
dando que os empresários 
ampliem as formas de 
pagamento e utilizem 
os aplicativos de trans-
ferência, como Picpay, 
Ame Digital e iti Itaú, os 
quais não exigem contato 
físico, cuidado importan-
te durante a pandemia. 
Além disso, é tempo de 
pensar em diminuir a 
margem de lucro, uma 
vez que os consumidores 
estão focados apenas em 
itens essenciais. Lembra 
também que é momento 
de reduzir o estoque e 
focar no fluxo de caixa, 
para pagar as obrigações 
e manter a empresa em 
funcionamento durante a 
crise (AI/FecomercioSP).
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Redução de custos é 
um dos benefícios da 
primarização logística

A pandemia tem 
feito todos os setores 
repensarem seus 
custos, inclusive com 
a operação logística

Uma tendência que 
vem de encontro 
a quem deseja ser 

mais efetivo e minimizar 
a crise é adotar a primari-
zação. Desde a greve dos 
caminhoneiros, em 2018, 
e a incerteza do cenário no 
futuro, o tema começou a 
circular no setor. A questão 
do frete mínimo também 
ajuda a empurrar ideias de 
adoção. Mas afinal, o que é 
a primarização logística?

Na primarização é a em-
presa que cuida de todas as 
etapas da operação logísti-
ca com uma equipe própria 
para realizar a tarefa. Bom, 
você deve estar pensando: 
será que vale mesmo a pena 
adotar a primarização? É 
preciso  montar uma estru-
tura interna para cuidar de 
toda essa operação. Saiba 
que a tecnologia pode atuar 
de uma maneira diferente a 
favor da sua primarização 
logística. 

Ela possibilitou o sur-
gimento de soluções ino-
vadoras de logística de 
transporte, sendo possível  
utilizar os serviços de em-
presas que ‘fazem a ponte’ 
entre sua organização e os 
caminhoneiros. Ela cuida 
de toda a gestão das cargas 
e da frota. E o melhor: com 
uma economia de até 20% 
no frete ao se comparar 
com transportadoras ou 
atravessadores. Há tam-

bém a redução de custos 
adicionais com o transporte 
como diárias, estadias e 
descargas.

Outra vantagem é que, 
caso haja alguma dificul-
dade - principalmente de 
última hora - com os seus 
outros tipos de frete, é pos-
sível rapidamente contratar 
um novo frete. Isso se traduz 
em liberdade de escolhas. 
Sua empresa não fica ‘na 
mão’ de ninguém! É mais 
uma opção de transporte. 
Inteligência artificial, ma-
chine learning, data scien-
ce, business intelligence e 
internet das coisas são as 
ferramentas tecnológicas 
que possibilitam oferecer 
uma gestão integrada, efi-
ciente e preditiva.

E o funcionamento é 
simples: sua empresa tem 
acesso a uma plataforma 
que oferece uma visão com-
pleta de cada operação, 
desde a oferta e a contra-
tação do frete até a entrega 
da carga. Tudo em tempo 
real e com painéis intuiti-
vos. Já os caminhoneiros 
contam com um aplicativo 
onde são disponibilizadas 
as ofertas de carga e o 
histórico de viagens, entre 
outras funções. 

A prestação de serviços 
logísticos vem evoluindo e 
passando por mudanças, 
principalmente na deci-
são de como contratá-los. 
Até quando sua empresa 
pretende continuar no 
passado?

(*) - É CEO da AgregaTech - empresa 
de tecnologia que oferece soluções 

inovadoras de logística de transporte 
para a indústria (http://agrega.tech).

Jarlon Nogueira (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

A data típica do ca-
lendário comercial 
brasileiro precisará 

se adaptar ao cenário 
causado pelo novo Coro-
navírus, assim como os 
consumidores irão fazer 
uso de novas formas de 
compras. 

O Consultor de Varejo 
Marco Quintarelli (*) se-
parou algumas dicas para 
o consumidor encontrar 
presentes com preços 
acessíveis, e para o co-
mércio como aumentar 
o faturamento neste pe-
ríodo, utilizando, princi-
palmente, as ferramentas 
online como estratégia de 
vendas. 
	 •	Vendas online como 

diferenciais - As 
lojas que possuem 
canal virtual saem na 
frente na busca do 
consumidor durante 
a pandemia. Incluir 
condições diferencia-
das de pagamentos 
será importante para 
aumentar as vendas, 
como por exemplo: 
frete grátis, entre-
ga rápida, persona-
lização do presente 

A data precisará se adaptar ao cenário 
causado pelo novo Coronavírus.
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O pretendente: RENATO VIEIRA DE CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, 
sociólogo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Alves Neto e de Claudinette Vieira de Carvalho Alves. A 
pretendente: IRAN FREIRE CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Recife, PE, no dia (20/08/1967), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Inaldo Freire Araujo e de Iracy César Cavalcanti Araujo.

O pretendente: ANDRÉ VICTOR GOMES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro de produção, solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia (07/12/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Wilson de Santana e de Suely Gomes da 
Silva. A pretendente: FERNANDA ALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, advo-
gada, solteira, nascida em Salvador, BA, no dia (26/04/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Luiz Fernando Santos e de Valteci Costa Alves.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: REGIVANIO DuquE DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/12/1972, agente de segurança, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Duque da Silva e de Maria Audeni do Nasci-
mento; A pretendente: JuCILEIDE ALVES DE SIquEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 22/09/1971, vendedora, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Alves de Siqueira e de Maria de Lourdes Siqueira.

O pretendente: BENTO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 15/05/1976, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Eugenio de Oliveira e de Tereza Pereira de 
Oliveira; A pretendente: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/09/1974, administradora de empresas, natural de Recife - PE, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdemar Inacio de Oliveira e de Maria dos 
Prazeres Alves de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO JuSTINO DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/01/1987, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Justino da Silva e de Marilene Rodrigues 
da Silva; A pretendente: MáRCIA APARECIDA RODRIGuES DE SOuzA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 27/01/1989, de serviços domésticos, natural de Montes Claros - 
MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cornelio Ferreira de 
Souza e de Maria Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: GERSON RODRIGuES IzABEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/12/1997, auxiliar de serviços gerais, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Vicente Ferreira Izabel e de Neuza Rodri-
gues de Souza Izabel; A pretendente: THAyANE DA SILVA VIEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1999, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Cicero Vieira e de Rosimeire da Silva Almeida.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HELIABE GREGÓRIO GONÇALVES, profissão: assistente de departa-
mento pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, 
SP, data-nascimento: 21/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antônio Gonçalves e de Noêmi de Assis Gregório Gonçalves. A pretendente: 
JuLIANA FERREIRA DA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 09/05/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Arnaldo Ferreira da Silva e de Neusa 
Maria Nunes Duarte da Silva.

O pretendente: RAFAEL JESuS COuTO, profissão: assistente de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Poções, BA, data-nascimento: 13/09/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar França Couto e de Rosilda de 
Jesus Andrade. A pretendente: LuANA SILVA AzEVEDO DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 24/04/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josimar Azevedo dos Santos 
e de Josinete Santos da Silva.

O pretendente: DEOKLECyO COELHO DE SOuSA, profissão: operador de caixa, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 
14/07/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos 
Carvalho de Sousa e de Ana Ires Pereira Coelho. A pretendente: FABIANA SANTOS BAR-
BOSA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Livramento 
do Brumado, BA, data-nascimento: 20/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Juvenal da Cruz Barbosa e de Janete Pereira dos Santos Barbosa.

O pretendente: FELIPE DA CONCEIÇÃO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 30/07/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Betania Maria da Conceição. A pretendente: SuÉLLEN 
FAuSTINO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jaraguá, SP, data-nascimento: 17/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco da Silva e de Rosemeire de Fatima Faustino dos Santos.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MILTON JESuS PAES DE ALMEIDA, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Bauru, SP, data-nascimento: 02/04/1942, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Paes de Almeida e de Francisca 
Domingues de Almeida. A pretendente: SANDRA PAES DE ALMEIDA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
21/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - São Paulo, SP, filha de Therezinha 
Paes de Almeida.

O pretendente: GuILHERME NEVES DE ALMEIDA, profissão: operador de transporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/03/1992, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Silva de Almeida 
e de Mary Neves de Almeida. A pretendente: DAyANE FERRAz, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Benedito Carlos Ferraz 
e de Maria de Souza Melo Ferraz.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA MARquES, profissão: técnico ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/11/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Salvador Pereira 
Marques e de Maria Anunciata da Paz Marques. A convivente: MACLANE quEIROz 
VITOR, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarapari - ES, 
data-nascimento: 22/11/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Pedro Gonçalves Vitor e de Ana Dulce Muniz Queiroz. R$ 13,45

O pretendente: CLAuDIO ROBERTO DuARTE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/12/1962, carreteiro, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Justa Francisca Duarte; A pretendente: CLEIDIONICE FERREIRA 
DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 18/10/1971, cabeleireira, natural de 
Senhor do Bonfim - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Ferreira dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: DIOGO KuNzENDORFF OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/02/2002, representante comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Celio Roberto Oliveira e de Katiana Aparecida 
Kunzendorff Oliveira; A pretendente: VITORIA DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 22/07/2000, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Josiel Evangelista Santos e de Keila da Silva 
Medeiros Santos.

O pretendente: JOSÉ AMILTON DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/09/1978, vendedor, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Albino dos Santos e de Maria de Lourdes Silva Santos; A 
pretendente: ANA LuCIA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/09/1978, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
João Francisco Silva e de Antonia Fernanda do Nascimento.

O pretendente: MARCOS DO NASCIMENTO JúNIOR, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 11/01/1989, bancário, natural de Natal - RN, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcos do Nascimento e de Marileide Maria 
dos Santos Nascimento; A pretendente: DENISE LOPES MARTINS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 30/03/1987, bancária, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Afonso Martins e de 
Tania Aparecida Lopes Martins.

O pretendente: JuLIO CESAR OLIVEIRA DE LANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1995, frentista, natural de Cotia - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Sebastião de Lana e de Adriana Silva de Oliveira; A pretendente: 
LARISSA NASCIMENTO ARAuJO, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1997, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Luiz Carlos da Silva Araujo e de Marta Rosa do Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Como será o Dia dos 
Namorados com a pandemia? 
O Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12, será diferente este ano, mas não menos 
emocionante

	 •	Saiba quanto pode 
gastar - Esse é o 
primeiro passo para 
não sair endividado. 
Organize os gastos 
fixos do mês, e veja o 
que irá sobrar. Você 
precisa estabelecer um 
valor máximo que será 
destinado às compras. 

	 •	Saiba onde comprar  
- Antes de comprar, ve-
rifique a reputação da 
loja que está anuncian-
do o produto. A dica é 
pesquisar redes sociais 
oficiais, comentários 
de antigos clientes e 
até a reputação da loja 
em sites específicos de 
reclamação. Veja se ela 
está na lista do Procon 
de sites fraudulentos. 
Além disso, busque 
pelo certificado digital 
de segurança e só com-
pre se tiver certeza de 
que não se trata de um 
golpe. 

(*) - Com MBA em Varejo pelo 
Coppead-uFRJ, extensão university 

of San Diego, pós em marketing 
pelo IAG-MASTER PuC-Rio, é 

sócio-fundador diretor da Abmapro 
- Associação Brasileira de Marcas 

Próprias e Terceirização (http://
marcoquintarelli.com.br/).

e parcelamento das 
compras. 

	 •	Jantar em casa - Os 
tradicionais jantares 
românticos fora de 
casa também não po-
derão ocorrer devido 
à pandemia. O serviço 
de entrega (delivery) 
de alimentos teve um 
boom desde o início 
da quarentena, e a alta 
procura vai continuar. 
Uma dica para cativar 
o cliente é ir além da 
entrega. Leve a expe-
riência do restaurante 
para a casa das pessoas 
com um brinde espe-
cial ou uma carta 

	 •	Parcerias - Uma dica 
é fazer parcerias de 
negócios para a data. 
Um restaurante pode 
se unir a uma floricul-
tura ou uma empresa 
de decoração de even-
tos, por exemplo, para 
caprichar no clima de 
romance. 

	 •	Pesquise preços 
- Pesquise bem os 
presentes que deseja 
comprar em mais de 
um site, pois a dife-
rença de preço pode 
ser bem alta. Há sites, 
inclusive, que servem 
justamente para com-
parar preço. 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: JONAS MACHADO DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (06/06/1989), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Batista de 
Santana e de Dora Gayjutz Machado de Santana. A pretendente: GABRIELA SCISCI 
MORAES GuEDES, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (25/08/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Arnaldo Santos Guedes e de Elisabete de Moraes Silva Guedes.

O pretendente: NELSON CuRSINO MONTEIRO, estado civil viúvo, profissão aposen-
tado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/06/1939), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, filho de Elpídio Cursino Monteiro e de Eulália Moreira Monteiro. 
A pretendente: RuTH CASTAGNAzzI PEIXOTO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (14/01/1952), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Castagnazzi e de Olinda 
Castagnazzi. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: DIEGO PENHA TuKADA, estado civil divorciado, profissão supervisor 
de cobrança, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (28/08/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo-SP, filho de Paulo Penha Tukada e de 
Alexandra Aparecida Pereira Tukada. A pretendente: NuByA MARTINHO DE OLI-
VEIRA MOuRA,  estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida 
em Osasco - SP, no dia (20/12/1999), residente e domiciliada em Osasco - SP, filha 
de Douglas de Oliveira Moura e de Graice Martinho. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito do município de Osasco, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: DANIEL MORAIS CAVALINI, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público, nascido em Guarulhos - SP, no dia (24/11/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oldair Cavalini e de Leni Vilela De Morais Cavalini. 
A pretendente: ÉRIKA PESSOA RAMOS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/12/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Carlos Ramos e de Sebastiana Paulina 
Pessoa Ramos.
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As cadeias de 
suprimentos do futuro

Até 2022, é esperado 
que mais de 176 
milhões de pessoas 
na América Latina 
comprem bens e 
serviços on-line. E 
que as vendas do 
varejo na região 
cheguem a USS$ 2,35 
trilhões 

E essa necessidade 
está aumentando 
com a COVID-19. 

Seria esse um pedido 
para transformarmos as 
cadeias de suprimentos? 
Se olharmos para o futuro, 
é cada vez mais evidente 
que as empresas precisam 
trabalhar para fortalecer 
as cadeias de suprimen-
tos, tornando-as cada vez 
mais resilientes e ajudan-
do no abastecimento de 
produtos. 

Globalmente, as cadeias 
de suprimentos estão sen-
do submetidas a novas 
condições voláteis e estão 
sendo desafiadas além de 
seus limites. 

Embora o foco atual 
esteja em manter o su-
primento e atender às 
necessidades dos clientes, 
as organizações devem 
considerar como reagir 
a essas situações, prepa-
rando-se para a próxima 
interrupção, enquanto 
continuam agregando 
valor aos clientes finais. 
E é aí que a tecnologia se 
torna a aliada fundamental 
para ajudar as empresas a 
percorrer esse caminho, 
fortalecendo as cadeias 
com informações em tem-
po real e ação decisiva e 
permitindo uma melhor 
capacidade de resposta 
em três frentes: 
 1) Visibilidade e orien-

tação preditiva dos 
acontecimentos. 
Imagine uma “tor-
re de controle” que 
ajude os profissionais 
da cadeia de supri-
mentos com dados e 
recomendações pre-
ditivas. Isso permite 
que eles tomem de-
cisões mais rápidas e 
inteligentes no geren-
ciamento das cadeias 
de suprimentos. 

  A inteligência artifi-
cial atuaria como essa 
“torre de controle”. 
Por um lado, daria vi-
sibilidade a possíveis 
interrupções em toda 
a cadeia, incluindo o 
inventário, a fase de 
armazenamento e 
tudo relacionado ao 
equipamento e sua 
manutenção. E, por 
outro lado, permitiria 
incidir com antece-
dência sobre essas 
possíveis falhas, o 
que, em última aná-
lise, afetaria a expe-
riência e a satisfação 
do cliente. 

 2) Digitalização de 
cadeias de supri-
mentos. O funciona-
mento do comércio 
mundial, como outras 
indústrias, depende 
de trocas eficientes 
de informações, es-
pecialmente docu-
mentos. Enquanto os 
ecossistemas empre-
sariais e governamen-

tais de todo o mundo 
agora estão digita-
lizando processos 
e automatizando os 
gargalos da garrafa; 
o comércio interna-
cional, devido à sua 
formalidade e buro-
cracia associada, teve 
um processo mais 
lento na digitalização. 

  Como a tecnologia 
está facilitando esse 
processo? A verdade 
é que o desenvolvi-
mento da tecnologia 
blockchain está libe-
rando a indústria de 
processos manuais e 
sistemas legados que 
dificultam a transpa-
rência, acessibilidade 
e visibilidade dos 
documentos. Uma 
liderança que busca 
a hiperconexão, para 
alcançar aprendizado 
exponencial, gera 
eficiências no siste-
ma. Por exemplo, 
mais de 50 portos e 
terminais na América 
Latina fazem parte 
da rede TradeLens, 
contribuindo com 
dados para a rede e 
podendo fazer previ-
sões com base nessas 
informações. 

 3) Rastreabilidade. 
Associado a essa di-
gitalização e a uma 
maior cooperação 
entre as partes, o 
blockchain também 
permite a rastreabili-
dade. Ou seja, todos 
os participantes do 
sistema podem co-
nhecer a origem, a 
localização em tempo 
real e o status de seus 
produtos em toda a 
cadeia. Dessa forma, 
as empresas podem 
desenvolver mode-
los mais precisos de 
previsão de oferta e 
demanda, localizar 
o fornecimento de 
matérias-primas e re-
estruturar contratos. 

  Um exemplo é a rede 
Food Trust, baseada 
no blockchain da 
IBM, que monitora 
alimentos e produtos 
desde o momento 
em que são produ-
zidos até a esco-
lha do consumidor 
no supermercado. 
Atualmente, vários 
varejistas em todo o 
mundo, como Carre-
four e Nestlé, além de 
produtores em nossa 
região, fazem parte 
da rede para reduzir 
o desperdício e ajudar 
as cadeias de alimen-
tos e distribuição não 
irem à falência. 

Embora ninguém possa 
prever o que o amanhã tem 
reservado, podemos tra-
balhar hoje para construir 
uma cadeia de suprimentos 
global mais inteligente e 
eficiente, preparando as 
empresas para emergirem 
mais fortes. As organiza-
ções podem tirar proveito 
da inteligência artificial e 
do blockchain, entre outras 
tecnologias, para ajudar a 
transformar o imprevisto 
no antecipado e estar mais 
preparadas para o amanhã. 

(*) - É Vice Presidente de Vendas da 
IBM para a América Latina.

Marcelo Spaziani (*)
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Na última quarta-feira 
((27) os Estados Unidos 
registraram mais de 100 
mil mortes pelo novo Co-
ronavírus. Além disso, o 
numero de infectados no 
país ultrapassou 1,6 milhão. 
Mesmo com o recorde de 
mortes e o grande número 
de infectados, o índice Dow 
Jones subiu 2,17%, ope-
rando a 24.995,11 pontos. 
O Standard & Poor’s 500 
registrou alta de 1,23%. 

Apesar do bom humor 
no exterior, especialistas 
estimam que o Ibovespa, 
principal índice da bolsa de 
valores brasileira, deve ter 
queda de 0,7% em junho. 
Com estes dados, questio-
na-se sobre como os EUA, 
mesmo com dados preocu-
pantes acerca da pandemia 
conseguiram recuperar sua 
economia antes do Brasil. 

O Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus, Jefferson 
Laatus comenta que o 
Federal Reserve (Fed), já 
havia aplicado estímulos 
na economia do país. Em 
abril, o Fed anunciou um 
pacote para redução de 
impactos da pandemia no 
país, o pacote anunciado 
apresentava mais de US$ 
2 trilhões.

Após quase 
3 meses, Coliseu é 
reaberto ao público

Após 84 dias de fechamen-
to por conta da pandemia 
do novo Coronavírus (Sars-
CoV-2), o Parque Arqueoló-
gico do Coliseu, em Roma, foi 
reaberto ao público ontem 
(1º). Para essa reabertura, 
no entanto, várias medidas 
de segurança sanitária foram 
adotadas para minimizar os 
riscos de contaminação. Só 
é possível entrar no Parque 
Arqueológico do Coliseu 
com reserva online anteci-
pada tanto para turistas in-
dividuais como para grupos 
de até 14 pessoas - sendo 
que a entrada ocorre para os 
grupos a cada 15 minutos e 
sempre com guias.

Na entrada, foram insta-
lados equipamentos inteli-
gentes para medir a tempe-
ratura de cada visitante e 
que checam se cada pessoa 
está usando máscara de 
proteção. Também foram 
instalados dispensers de 
álcool em gel e as áreas de 
acesso são constantemente 
higienizadas pelos funcio-
nários. O horário da visita-
ção foi alterado para “não 
agravar o horário de pico” 
no sistema de transporte 
público da capital italiana, 
segundo Russo, e por isso o 
parque funcionará entre às 
10h30 e às 19h15 (ANSA).

Mauro Inagaki (*)

Não é novidade o dina-
mismo imposto pela 
realidade tributária 

do país, que potencializado 
pela crise econômica ins-
taurada, poderá colocar em 
risco o futuro de milhares de 
empresas. 

Uma gestão terceirizada 
para cuidar única e exclu-
sivamente deste aspecto 
operacional, classificando e 
organizando dados de forma 
responsável e segura, não 
só sustentará um ambiente 
fiscal confiável, como au-
mentará exponencialmente 
a produtividade da com-
panhia. Na situação atual, 
novos prazos e pagamentos 
relacionados à conformidade 
fiscal foram implementados 
devido à fragilidade provo-
cada pelo Coronavírus. Com 
isso, a urgência por atualizar 
o calendário tributário deve 
passar por uma gestão mais 
focada. 

Como está situação fiscal de sua empresa? 
Participe do debate e faça essa reflexão.
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O profissional de contabilidade e 
finanças, que tinha um estereótipo de 
extrema formalidade e com associação 
às funcionalidades mais “palpáveis”, 
hoje tem recebido novas caracteriza-
ções por conta da chegada de novas 
tecnologias para auxiliá-los. Entre as 
possibilidades inovadoras que o merca-
do oferece está o uso da criptomoeda, 
alternativa que pode colaborar para o 
trabalho dos profissionais, já que po-
deria ser usada como reserva de caixa 
e valorização de valor.

Porém, ainda enfrenta desafios como 
estruturação, regulamentação gover-
namental e popularização, como aponta 
o coordenador do MBA de Internatio-
nal Financial Reporting Standards da 
Fipecafi, Alexandre Evaristo. Para ele, 
as criptomoedas vêm para facilitar a 
realização de transações econômicas, 
sendo um meio de pagamento adicional 
eficiente, global e seguro, mas que ainda 
encontra alguma resistência. 

“Nesse sentido, os profissionais de 
contabilidade e finanças irão se de-
parar com o desafio de estruturação, 
reconhecimento, mensuração e eviden-
ciação de novos modelos de negócios, 

As criptomoedas ainda encontram 
algumas resistências.
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CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos 
do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, de 30/03/2020, a qual será realizada em 24/06/2020 4ª feira, às 14:30h 
através de videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/
SP, Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas Exercício 2019; 
(II) Situa ção Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e (IV) Outros Assuntos de 
Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.

BPO fiscal: uma tendência 
no mundo pós-pandêmico
Para os gestores, iniciar um planejamento estratégico imediato é o ponto de partida ideal para amenizar 
os impactos do vírus e a adoção do distanciamento social como política pública de saúde

transformação de conteú-
do e a alta disponibilidade 
de dados em aditivos de 
inteligência fiscal. Soluções 
automatizadas, por sua vez, 
contribuem para a redução 
de custos e otimização de 
procedimentos previamente 
suscetíveis a falhas críticas. 
Também proporcionam, 
através de análises prediti-
vas, projeções fidelizadas e 
em tempo real. 

Em resumo, investir em 
uma apuração de dados con-
solidada, sob a tutela de um 
departamento terceirizado 
em coerência com atualiza-
ções e o que há de mais eficaz 
no meio fiscal, é garantir que 
o futuro, apesar de incerto, 
ofereça mais espaço para 
crescimento e menos riscos 
para a saúde do negócio.

Como anda a situação fiscal 
de sua empresa? Participe do 
debate e faça essa reflexão!

 
(*) - É CEO na b2finance (http://

b2finance.com).

O BPO fiscal possibilita 
que o executivo deixe 
questões deste âmbito e 
readequações às regras para 
uma equipe especializada, 
enquanto poderá centra-
lizar suas atenções em 
estratégias do seu negócio. 
Contar com uma empresa 
especializada para aplicar 
o BPO fiscal é ingressar em 

uma cultura sólida de Com-
pliance, termo tão discutido 
e colocado em pauta nos 
últimos anos. 

Em tempos de adversi-
dade, a regularidade fiscal 
e conformidade às normas 
vigentes faz a diferença para 
a continuação das tarefas e 
normalização de operações 
internas. Isso passa pela 

Bolsa dos EUA se recuperou mesmo 
com mais de 100 mil mortes

“O Fed agiu primeiro, apli-
cou trilhões de dólares em 
estímulos à economia, com 
isso o mercado já começa a 
se animar, pois vê que pode 
contar com seu governo e 
com o banco central. Isso 
tudo coopera com uma re-
cuperação acelerada”. Para 
Laatus, a bolsa no Brasil 
começa a reagir agora pelo 
incentivo da reabertura dos 
mercados internacionais. 
“A bolsa brasileira está 
começando a reagir agora, 
mas isso tem muito mais a 
ver com a reabertura dos 
mercados do exterior”.

Em meio a todos os de-
safios que o Brasil tem 
enfrentado no momento de 

pandemia, há ainda uma 
série de questões políticas 
assolando o país. Laatus 
ressalta que o Brasil ain-
da está entre os países 
emergentes e que todas 
as questões políticas que 
o país tem enfrentado nos 
últimos tempos cooperam 
para que a recuperação 
da bolsa brasileira ande a 
passos lentos.

“Além de tudo, vale des-
tacar que o Brasil é um 
país emergente, que atu-
almente, enfrenta diversos 
problemas políticos e uma 
série de questões que impe-
dem uma recuperação mais 
rápida”, finaliza Laatus (AI/
GuerattoPress).

O Fed aplicou trilhões de dólares em estímulos à economia, 
com isso o mercado se animou.
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Profissionais de contabilidade e finanças ainda 
temem o uso de criptomoedas

voltadas aos negócios e finanças, assim 
atingindo outros públicos, na opinião 
do especialista. “Há possibilidade de 
qualquer estabelecimento comercial 
aceitá-las no futuro, de modo que ela 
possa alcançar todas as pessoas e re-
cursos ao longo dos próximos anos. Se 
comparado ao uso do cartão de crédito, 
o criptoativo é mais vantajoso, pois é 
uma moeda global, muitas vezes não 
estando sujeita a alguns tributos, o que 
pode ser benéfico”, declara.

Por mais que a transformação tec-
nológica exista há um tempo e esteja 
em constante evolução, para os pro-
fissionais de contabilidade e finanças 
há inúmeros desafios e precauções. 
“Estes especialistas vivem em uma 
sociedade cada vez mais informati-
zada, dentre os quais se destacam a 
necessidade constante de atualização 
técnica e a visão prospectiva para os 
novos modelos de negócios. Cada vez 
mais é exigida uma maior capacidade 
analítica dos profissionais, seja para 
parametrizar os comandos, seja para 
analisar as informações contábeis”, 
finaliza. Fonte e mais informações: 
(www.fipecafi.org).

em que as criptomoedas serão um meio 
de pagamento cada vez mais corrente. 
Ou seja, há diversos criptoativos e 
elas não são moedas regulamentadas 
por uma entidade governamental. O 
ponto crítico é torná-las mais aceitas 
em estabelecimentos comerciais, po-
pularizá-las e, principalmente, fazer 
o uso de uma maneira mais lícita. Já 
que elas podem ser usadas para fins 
ilícitos”, alerta.

O uso das criptomoedas pode ser ili-
mitado, ultrapassando as práticas mais 
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Vagner Almeida (*)

E para isso, você precisa entender que mudaram as regras, 
o ambiente, os acessos, as dores do mercado, as conexões 
com o público e originando aceleradamente inovações que 

vão substituir os conceitos do que é mercado e o que é uma em-
presa – e para isso, tal como Hércules, é necessário iniciar uma 
jornada de reinvenção e transformação para provar seu valor 
e ser um dos heróis deste panteão de empresas que vai nascer 
pós-Covid-19 e deixar muita gente para trás. 

E antes de falar de tendências, é preciso ter clareza do mo-
mento e dos únicos fatos confirmados.  A Covid-19 manda no 
mercado no momento e ninguém sabe se ela vai embora ou vai 
evoluir ou por quanto tempo vai estar entre nós. Aceite o fato 
que ninguém tem controle no momento da situação e empresário 
que é empresário constrói sobre evidências e não sobre opiniões. 
Separei aqui alguns fatos e fortes tendências como resultado de 
todo este atual momento.

1. - Modelos de negócio
 • Muda o modelo de negócio tradicional por soluções rápidas, 

utilizando inovação, metodologia vertuous, design thinking, 
metodologias ágeis, economia colaborativa ou cooperativa 
para encontrar soluções rápidas e eficientes.

 • Mudam modelos de produto, canal de distribuição, canal de 
vendas, precificação e relacionamento com o cliente, prin-
cipalmente na área de educação e alimentos - para atender 
um ticket médio que será mais baixo que antes da Covid-19 
por um bom tempo.

 • Mudam formas de pagamento, relações trabalhistas e queda 
de obstáculos e resistência aos modelos digitais de negócio.

 • Muda o modelo comercial, com maior atenção em retenção e 
desenvolvimento de produtos de venda recorrente e menos 
foco em produtos de vida curta, funcionais e pontuais que, 
em uma crise, tornam-se irrelevantes ou inviáveis.

 • Nascem modelos de negócio com abordagem startup, criando 
novos mercados e novos segmentos em substituição ao que 
não funcionou neste período de crise.

 • Nascem modelos de negócio preparados para adaptar-se a 
outras crises futuras ou usando a digitalização do negócio 
como evolução de segmento e produtos.

 • Nascem novos modelos trabalhistas com novas necessidades 
e relações em muitos setores, afetando desde a relação com 

Uma mudança social e econômica em escala global inevitável aconteceu e exige de você – dono de negócio ou não – aceitar essa realidade ou sucumbir nadando contra 
a maré da história – ou tsunami da história neste caso. As regras já mudaram e você precisa ficar conectado e adaptável e essas mudanças para surfar na direção certa.

jornada dE rEinvEnção E transforMação

do modelo de negócios destes devido à redução abrupta do 
ticket médio dos clientes de seus clientes.

 • Nascem novos modelos e necessidades de moradia no mer-
cado da construção civil.

 • Nascem novos modelos de cultura e turismo, focados no 
público regional.

 • Nascem ou fortalecem novos modelos de mobilidade e de 
entregas locais, acelerando as iniciativas atuais para um novo 
patamar.

 • Nasce novo modelo fiscal para atender às novas necessidades 
criadas.

 

3. - Cultura de mercado e comportamento 
 • Mudança e redução do ticket médio dos mercados nacional 

e global, mudando também a visão do que é essencial e rele-
vante para o consumidor e para a comunidade, seus hábitos 
de consumo, relações sociais, financeiras e ambientais dos 
clientes.

 • Muda a exigência do consumidor que foca em preço + bom 
atendimento + comportamento e colaboração social empresa-
rial para escolher as marcas de quem continuará comprando.

 • Mudam e crescem as preocupações com propósito, saúde 
mental e física, da importância com a alimentação saudável, 
da necessidade de produtos orgânicos e crescimento de um 
mercado “faça você mesmo”.

 • Nasce um cliente mais informado e conectado com modelos 
digitais de compras, trabalho e relações.

 • Nascem dos clientes novas exigências e políticas sociocul-
turais, cobrando um comprometimento das marcas com a 
comunidade.

 • Nasce uma nova geração de empresas que entregarão ao 
mercado novas soluções e produtos originados do propósito, 
virtudes, comportamento e cultura de sustentabilidade e 
inovação.

 • Nascem novas relações com bancos com novos modelos eco-
nômicos, oferecendo melhores negociações e outros modelos 
de crédito.

 • Nasce um novo modelo de marketplace, e-commerce e 
delivery focado em “consultoras digitais” e fidelização por 
relacionamento.

 • Nascem novos modelos de saúde e de cadeia de alimentação, 
descentralizados e focados em customização.

Neste breve cenário e frente a estes acontecimentos já em 
andamento, é necessário entender que, nesta jornada, não sairá 
vencedor quem tem mais recursos para aguentar a crise. Estes 
quando muito serão sobreviventes como nossos primos símios 
durante nosso processo de evolução.

Os vencedores pós-crise são aqueles que estão agindo agora 
com clareza e criatividade, mudando seu modelo de negócio, 
ajustando ou criando novas ofertas de produto para atender um 
ticket médio reduzido, adaptando sua cadeia logística e produ-
tiva aos novos momentos, simplificando a operação sem perder 
qualidade de entrega, focando na retenção de clientes mais do 
que em venda desenfreada, aprendendo no processo e criando 
novos mercados.

Acima de tudo, construindo sua marca usando o pertencimento 
comunitário e pertencimento por grupos culturais, sendo uma 
empresa participativa do ponto de vista social da vida de seus 
clientes e empregados. Nesta jornada fica a dura lição que ne-
gócios são feitos entre pessoas e pessoas valorizam a qualidade 
das relações que tem antes de valorizar aquilo que você pode 
fazer ou vender para elas. 

Que viver na segurança de soluções datadas e “seguras” é abra-
çar um risco mortal grande demais para o seu negócio e que isso 
tem consequências. A crise mostrou a fragilidade dos modelos 
comerciais e econômicos em uso hoje e como a necessidade é 
a mãe da invenção, o que realmente nasce após a Covid-19 é 
que, nesta jornada, alguém vai tomar a frente e mudar todas as 
regras do jogo - e esse alguém pode ser você. Então, cabe a nós 
reconhecer a realidade e iniciar essa jornada de adaptação e 
evolução para uma era pós-Covid-19.

(*) - É criador e embaixador da metodologia Vertuous de inovação de negócios, 
marcas e de produtos. Acesse (www.vagneralmeida.com.br).

o MErCado 
pós-Covid-19! 

o quE Muda 
E o quE fiCa?

o trabalho até o setor de benefícios, onde benefícios como 
“computador com internet dedicada ao trabalho” vão subs-
tituir coisas como vale alimentação e transporte.

 • Nascem produtos centrados na jornada do cliente e de grupos 
culturais com a visão de que cliente é investidor e recorrência 
de venda é relação e aprendizado destas necessidades.

 • Nascem novos modelos de fintechs, de trocas e transações 
econômicas, menos burocráticas, mais humanas e competi-
tivas, levando as atuais iniciativas a um novo modelo.

 

2. - Mobilidade regional e internacional
 • Muda a logística e políticas de monitoramento e controle, 

tornando-se mais severas devido políticas de prevenção.
 • Muda a política de certificações e exigências sanitárias futu-

ras, principalmente para mercados foodservice relacionados 
à proteína e subprodutos animais.

 • Mudam as relações com seguradoras e planos de saúde que 
terão maiores exigências e novas demandas para clientes 
que viajam muito.

 • Mudam as estratégias de higienização e relação entre de-
liverys e sistemas locais de entrega, assim como a relação 
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Essa nova realidade 
será marcada por im-
portantes mudanças 

adotadas pelos cidadãos no 
Brasil e em outros países 
afetados pelo novo Coro-
navírus. Visando conhecer 
em detalhes a evolução dos 
hábitos de consumo pós-
COVID-19, a agência de 
comunicação Marco elabo-
rou o ‘Estudo de Hábitos de 
Consumo Pós-COVID-19’. A 
sondagem internacional foi 
realizada entre mais de 4.500 
pessoas no Brasil, Espanha, 
Itália, Portugal, México e 
Colômbia. 

Uma de suas principais 
conclusões aponta que 76% 
dos cidadãos que vivem 
nos países pesquisados 
mudaram definitivamente 
seus hábitos de consumo. 
O crescimento vertiginoso 
do e-commerce chegou para 
ficar após o isolamento. O 
Brasil se destaca como um 
dos mercados com maior 
número de consumidores 
(65%) que afirmam ter feito 
mais compras online durante 
esse período. Essa tendên-
cia se repete na Espanha 
(60%) e nos outros países 

A retomada das atividades será o início de um 
“novo normal” após a pandemia.
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54% dos brasileiros 
realizarão mais compras 
online após o isolamento

A futura retomada das atividades será o início de um “novo normal” após a pandemia

ve um grande crescimento 
em várias plataformas de 
streaming. As que tiveram 
maior aumento na utilização 
pelos brasileiros foram Ne-
tflix (73%), Amazon Prime 
(32%) e Globoplay (26%). 
Os consumidores também 
optaram pelos videogames 
(50% entre os homens e 
37% entre as mulheres) 
como uma das principais 
opções de lazer durante o 
isolamento.

De acordo com o estudo, 
quase metade dos brasilei-
ros (47%) acredita que há 
censura ou controle da mídia 
e das redes sociais desde o 
início da crise. Colômbia e 
México, os outros países da 
América Latina pesquisa-
dos, registram os maiores 
percentuais (61% e 59%, 
respectivamente), seguidos 
pela Espanha, com 54%. 
Dos seis países pesquisados, 
Portugal (30%) é o único 
cuja população não aponta 
um controle governamental 
relevante sobre meios de 
comunicação.

Fonte e mais informações 
(https://www.marco.agency/
index.php#pt).

da América Latina (ao me-
nos 65%), ficando abaixo da 
Itália (81%).

Do mesmo modo, depois 
do distanciamento social, 
54% dos brasileiros farão 
mais compras online do que 
antes. Essa tendência de 
alta também é perceptível 
no mercado latino (ao me-
nos 51%), mas novamente 
tem destaque na Itália 
(82%). Consequentemen-
te, esse crescimento tem 
impacto no setor de varejo, 
resultando na aposta obri-
gatória em canais online 
de vendas e marketing. 
Isso também gera conse-

quências para a adaptação 
dos varejistas a um novo 
modelo de logística.

No período de isolamento, 
75% dos brasileiros esco-
lheram a televisão como 
o principal meio para se 
manterem informados. Em 
seguida está a imprensa 
online, com 58%. Tanto a TV 
quanto os portais de notícias 
ocupam as duas primeiras 
posições em todos os países 
pesquisados. No Brasil com-
pletam o ranking Facebook 
(38%), WhatsApp (34%), 
rádio (17%), LinkedIn (5%) 
e jornais impressos (4%).

Em paralelo, também hou-

Luis Navarro (*) 

A Covid-19, com toda a sua im-
previsibilidade e enorme impacto 
global, exigiu reações imediatas das 
empresas. Como houve uma ruptura 
significativa das operações, os líde-
res executivos precisaram buscar 
rapidamente ações de contingência 
para manter os negócios em funcio-
namento durante a quarentena. Um 
dos aprendizados é que o desafio de 
retomada dos negócios será tão ou 
mais complexo que a gestão da crise 
em si. 

Entre as distintas necessidades de 
aprimoramento das empresas, neste 
momento, está a gestão de riscos, 
que passou a ser tão importante 
quanto os objetivos estratégicos. 
É necessário que as organizações 
se preparem, pois cada vez mais 
haverá gatilhos como os provocados 
pela pandemia. Nesse sentido, é 
relevante olhar não apenas para os 
riscos propriamente do negócio, mas 
para os demais, como financeiros e 
de saúde, entre outros. 

Entre vários recursos disponíveis 
no mercado, a tecnologia tem sido 
uma importante aliada desse proces-
so e será cada vez mais relevante no 
caminho da retomada das atividades. 
Assim sendo, este momento deve 
deixar um importante legado para as 
empresas. Os projetos previstos, de 
forma geral, para serem executados 
em alguns anos, como a digitalização 
do backoffice, ampliação de meios 

A retomada será tão ou mais complexo 
que a gestão da crise em si.
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Gerenciando riscos na retomada dos negócios
ação para a retomada, direcionando 
o foco ideal para o melhor fortaleci-
mento das operações e a geração de 
valor agregado. Outra opção comple-
mentar aos líderes empresariais está 
na utilização de ferramentas digitais 
direcionadas para a mensuração de 
controles, índices e cálculos baseados 
em metodologia com o mapeamento 
de fatores de riscos do setor e de cada 
empresa específica. 

O resultado prático, totalmente 
aderente ao cenário atual, é a criação 
de uma matriz de riscos inerentes e 
residuais, a formulação de respostas 
e o desenvolvimento de planos de 
ações para a mitigação dos mesmos, 
gerando decisões mais ágeis, relevan-
tes e assertivas. 

Nesse momento em que as empresas 
colocam em suas agendas, cada vez 
mais, a discussão da retomada dos 
negócios, o uso inteligente da tecno-
logia é essencial. 

O retorno, que deve ser gradual, 
deve ser pensado especialmente nos 
pilares de pessoas, cadeia de supri-
mentos e liquidez. Uma das lições é 
a importância de não menosprezar os 
riscos, até mesmo os mais remotos, 
que podem se materializar, causando 
grandes impactos. Somente assim 
as empresas poderão mitigar riscos, 
enfrentar os novos desafios, criar 
alternativas práticas e eficientes e 
gerar negócios. 

(*) - É líder de Gestão de Riscos e 
Crises da KPMG no Brasil.

digitais de comunicação com clientes, 
entre outros, passaram a ser imple-
mentados em dois ou três meses. 

O planejamento para a retomada 
das atividades é fundamental, e a 
tecnologia deve ter papel importante 
nesse processo, especialmente na 
gestão do ambiente e das pessoas. Na 
prática, como parte da estratégia de 
retomada dos negócios, é imprescin-
dível que as empresas façam uso de 
uma ferramenta de diagnóstico dos 
riscos, de preferência abrangendo 
os três pilares fundamentais de uma 
empresa (pessoas, operações e caixa), 
com olhar específico em algumas ver-
tentes, como liquidez, lucratividade, 
tecnologia, saúde, segurança e meio 
ambiente. 

Com um bom diagnóstico, os líderes 
empresariais podem orientar, de ma-
neira mais simples e rápida, planos de 

Impactos da pandemia 
no direito de família

A Constituição Federal 
confere às crianças 
e aos adolescentes 
tratamento prioritário 
para a efetivação dos 
direitos inerentes 
à vida, educação, 
convivência 
comunitária, 
dignidade, 
alimentação, lazer e 
saúde

Além disso, dispõe 
ainda que os respon-
sáveis devem zelar 

pelos cuidados e bem-es-
tar dos menores. Ambos 
são princípios essenciais 
que norteiam o Direito de 
Família, para que decisões 
judiciais sempre priorizem 
o interesse da criança ou 
do adolescente. Contudo, 
a decretação da pandemia 
e as recomendações de 
isolamento apresentadas 
pela Organização Mundial 
da Saúde geraram inúmeras 
mudanças de hábitos no 
convívio social, impactando 
as relações familiares. 

Diante disso, o Poder Judi-
ciário se vê obrigado a inter-
pretar referidos princípios 
à luz da crise pandêmica, 
para que seja possível solu-
cionar as adversidades que 
surgiram e surgem como 
resultado da Covid-19.

Dentre elas, encontram-se 
as seguintes questões: como 
dividir as responsabilidades 
parentais durante a qua-
rentena? Como manter a 
convivência compartilhada 
em tempos de isolamento 
social? E a dificuldade eco-
nômica enfrentada pelo País, 
pode afetar o valor devido a 
título de pensão alimentícia? 

Não há normas jurídicas 
específicas com relação ao 
atual momento. Todavia, já 
existem decisões judiciais 
suspendendo ou ajustando 
a convivência compartilha-
da, temporariamente, em 
situações em que há risco 
de contágio dos envolvidos 
com o leva e traz de uma 
casa para a outra.

Muitas das decisões, in-
clusive, ressaltam que, caso 
suspensa a convivência 
compartilhada, os guardiões 
poderão permitir o contato 
da criança/adolescente vir-
tualmente, preservando-se 
a relação afetiva com aque-
les que não podem estar 
presentes. Além disso, geni-
tores que estejam expostos 
ao vírus frequentemente, 

como os profissionais da 
saúde, podem vir a ter, de 
forma temporária, restrição 
ao direito de convivência 
com o filho comum.

Com relação à pensão ali-
mentícia, o Poder Judiciário 
tem decidido com a mesma 
cautela. Não há dúvida de 
que a crise pandêmica tem 
impactado o estado eco-
nômico do País, ou seja, é 
possível que o provedor de 
alimentos tenha sua renda 
reduzida, se não perdida por 
completo. 

A fixação da pensão 
alimentícia deve sempre 
observar a possibilidade 
econômica de quem paga e 
a necessidade de quem plei-
teia, razão pela qual, nesta 
hipótese, seria justificável a 
reavaliação do valor, o que 
tem sido verificado pelo 
Poder Judiciário, a depen-
der do caso concreto. No 
entanto, a perda da capaci-
dade financeira não pode ser 
presumida e a readequação 
da pensão alimentícia não 
poderá ser automática, 
devendo o Poder Judiciário 
analisar caso a caso.

Ressalta-se que o Projeto 
Lei nº 1179/20, pendente 
de apreciação pelo Sena-
do Federal, prevê que até 
30.10.2020, a prisão civil por 
dívida alimentícia deverá 
ser cumprida exclusiva-
mente sob a modalidade 
domiciliar, a fim de se evitar 
o contágio dentro do esta-
belecimento prisional. 

Existe um receio de que 
mesmo com o abrandamento 
da situação financeira ruim 
do devedor, a inadimplência 
permaneça, prejudicando 
aquele que depende da 
obrigação alimentar. Toda-
via, referidas providências 
são medidas transitórias 
emergenciais adotadas para 
preservar a sociedade du-
rante a pandemia. Diante 
desse cenário, ante o im-
pacto direto da pandemia 
no Direito de Família, é 
certo que a solidariedade e 
o bom senso devem ser os 
principais fundamentos a 
serem utilizados em todas 
as pretensões e decisões, 
buscando, sempre, a solução 
amigável e a preservação das 
relações e laços familiares.

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões. 
(elisa.figueiredo@fflaw.com.br)

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Contencioso 

cível e imobiliário 
(marjorie.helvadjian@fflaw.com.br)
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Nada será como era antes. 
Essa simples constatação, tão 

subestimada anteriormente, ganhou 
um novo significado no debate 
sobre o trabalho durante e após a 
pandemia, e está levando à busca da 
reinvenção do papel de profissionais, 
empresas e seus clientes nesse novo 
normal. 

Para quem está acostumado ao 
modelo tradicional de trabalho, a 
Covid-19 introduziu uma brutal dis-
rupção na rotina, até então calcada 
nos diversos aspectos da vida “lá 
fora”, bem como mudanças radicais 
no expediente, que agora acontece 
dentro de nossas casas. Durante três 
semanas, notei o impacto da mudança 
em mim mesmo e nos outros. 

Dias de trabalho sem fim ou 

pausa, entremeados pelo ruído da 
avalanche de notícias e dicas de 
autodesenvolvimento na quaren-
tena, temas sob um guarda-chuva 
que projeta a sombra da incerteza 
sobre o futuro. É uma situação que 
coloca nossas melhores capacidades 
humanas em xeque. 

Tendo reformulado minha própria 
forma de trabalhar para responder às 
novas imperativas trazidas pela crise, 
meu modelo atual considera estes 
impactos e seus desdobramentos 
em como nossos clientes operam. 
A primeira conclusão é: o trabalho 
estruturado e a abordagem de fail 
fast nunca foram tão adequados para 
projetos de tecnologia e inovação. 

No atual cenário, é preciso tra-
balhar com o que se tem: praticar, 
falhar e consertar rápido. 

A busca pela perfeição na primeira 

entrega, muitas vezes infrutífera e 
razão da falha de tantos bons pro-
jetos, sai de cena. Entra em cena o 
bom, o possível, o que possibilita a 
permanência no jogo infinito e per-
mite a flexibilidade necessária para 
navegar a instabilidade. A interação 
entre pessoas também mudou e esse 
é outro elemento crucial de como 
parcerias estão sendo reinventadas 
pós-coronavírus. 

Nossos clientes são pessoas que 
sofrem os mesmos problemas e 
pressões trazidas por esta situa-
ção sem precedentes. Portanto, é 
essencial ter isso em mente quan-
do trabalhamos não só durante 
a crise, mas quando pensamos 
no futuro destas relações. No 
pós-pandemia, muitas empresas 
que experimentaram a operação 
remota e as eficiências que essa 

abordagem pode trazer não olha-
rão para trás. Por outro lado, o 
trabalho remoto vai continuar a 
invadir os limites entre o tempo 
pessoal e profissional. 

As pessoas sofrerão cada vez 
mais com overload de informações 
e encontros serão raros. Isso se re-
fletirá na interação entre empresas 
e seus parceiros de tecnologia. O 
processo de conseguir um minuto 
de pausa de atenção do cliente, 
que sempre foi desafiador para 
fornecedores de soluções, ganha 
nuances adicionais no novo normal. 
Considerando todos os fatores, 
barreiras e mudanças, o trabalho 
precisa ser o mais informativo e 
realista possível. 

Para isso, aumenta a barra do 
estudo e da análise prévia. Não vale 
usar modelos vistos na indústria 

anteriormente, do one size fits all, 
onde projetos anteriores são utiliza-
dos para mostrar como uma oferta 
pode apoiar um cliente. Falaremos 
da questão a ser endereçada, mas o 
debate sobre a solução a ser usada 
ficará em segundo plano, ou muitas 
vezes, até invisível. 

Foco no pragmatismo e susten-
tabilidade no longo prazo serão 
fundamentais para as parcerias no 
novo normal. Em uma realidade de 
caixas de email lotadas e pessoas 
metralhadas com informação, o ob-
jetivo deve ser gerar menos barulho 
e trazer menos problemas. 

Ser relevante é a única forma de 
conquistar espaço, mas com a música 
que clientes precisam ouvir agora: a 
das soluções

(*) - É diretor de Inovação do SAS 
para América Latina.

Reinventando parcerias no novo normal




